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Ella Lei defende
actualização 
dos salários 
dos TNR’s 
da construção
A deputada da Federação 
das Associações dos Operá-
rios de Macau (FAOM), Ella 
Lei, solicitou a actualização 
dos índices salariais dos tra-
balhadores não residentes da 
área da construção. A depu-
tada alerta que os valores de 
referência não são actualiza-
dos há uma década, repre-
sentando níveis muito infe-
riores aos dos salários dos 
trabalhadores residentes na 
actualidade. Nesse contexto, 
a deputada observou que a 
falta de actualização do valor 
de referência pode contribuir 
para a redução da compe-
titividade dos trabalhado-
res locais face aos TNR’s. A 
deputada considerou que 
esta situação é abusiva e 
contribui para a importação 
de mais trabalhadores não 
residentes. Ella Lei lembrou 
que os maiores construtores 
em Macau têm uma percen-
tagem de trabalhadores não 
residentes de 95%.

Jornalistas assassinados
em directo nos EUA
Dois jornalistas de uma es-
tação local da Virgínia, nos 
EUA, foram ontem mortos 
durante uma transmissão ao 
vivo. A jornalista Alison Pa-
rker, de 24 anos, e o repórter 
de imagem Adam Ward, de 27 
anos, foram atacados quando 
faziam uma entrevista.
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Serviços de Saúde 
perderam médicos em 
várias especialidades
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Coutinho alia-se ao partido
“Nós, Cidadãos!”para chegar
ao parlamento português

André Couto quer regressar 
à Guia na categoria GT

Artistas de “House of Dancing Water”
oferecem espectáculo para
estreitar laços com a comunidade

IAS tem 60 dias para
alterar procedimentos 
Após o Comissariado de Au-
ditoria ter criticado a ausência 
de mecanismos contabilísticos 
na atribuição de subsídios do 
Instituto de Acção Social, Ale-
xis Tam fez saber que se “torna 
imperativo inserir alterações” 
nesses domínios.  
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Trabalhadores da Melco
pedem ajuda à DSAL
Um grupo de trabalhadores 
da Melco Crown pediu on-
tem à DSAL que intervenha 
no caso de promoções alega-
damente prometidas mas não 
concretizadas por parte da 
entidade patronal. 
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China mantém metas
de crescimento
O Primeiro-Ministro chinês, Li 
Keqiang, afirmou estar confian-
te de que a segunda economia 
mundial vai cumprir as metas 
que o Governo fixou para este 
ano, apesar de reconhecer o 
impacto da crise bolsista.
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Os Serviços de Saúde contavam com menos profissionais em 
várias áreas de especialidade no final de 2014 do que no ano 
anterior. Uma das quedas registadas foi a perda de oito es-

pecialistas da categoria hospitalar. Mas, a mesma tendência 
também se verificou nos profissionais que exercem activida-
de no domínio da clínica geral. Pág. 3


