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Centrais

Japão lamenta presença 
de Ban Ki-Moon 
em desfile militar 
em Pequim
O governo japonês lamentou a 
presença do secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, no desfile 
que a China vai realizar na quin-
ta-feira para celebrar a derrota do 
Japão durante a Segunda Guerra 
Mundial. O porta-voz do gover-
no, Yoshihide Suga, pediu à ONU, 
uma organização de 193 países, 
que dê mostras de “neutralida-
de”. “Queremos estimular os 
Estados membros a olhar para o 
futuro e não para que fiquem con-
centrados inutilmente em aconte-
cimentos específicos do passado”, 
declarou Suga. A China, que dese-
ja celebrar com grande pompa o 
70º aniversário da derrota japone-
sa, organizará o desfile para mos-
trar o seu poderio militar. Quase 
12.000 soldados caminharão pela 
Praça Tiananmen, que será so-
brevoada por 200 aviões. Além 
de Ban Ki-moon, quase 20 chefes 
de Estado e de Governo compa-
recerão à cerimónia, incluindo o 
Presidente russo, Vladimir Putin, 
e a Presidente sul-coreana, Park 
Geun-Hye.  Muitos governantes 
estrangeiros recusaram no entan-
to o convite.

Associação quer banir
trabalhadores do Vietname
A Associação dos Operários 
instou as autoridades a proi-
birem a importação de mão-
de-obra oriunda do Vietna-
me, dando como justificação 
recentes casos de crimes no 
território envolvendo suspei-
tos daquele país.  Pág. 7

Costa Nunes inicia ano
com 43 novos alunos

Recessão sem fim à vista

Pedida investigação
por abuso de poder
Além de ter apresentado quei-
xa no Ministério Público contra 
o Gabinete para a Protecção de 
Dados Pessoais por “abuso de 
poder”, Jason Chao pede uma 
investigação a Sónia Chan e 
Wong Sio Chak por causa da 
actuação do Governo durante o 
“referendo civil”. Pág. 4

Candidaturas a creches
com limite máximo
A DSEJ vai fixar em seis o 
número máximo de candidatu-
ras a creches por cada encarrega-
do de educação, medida acom-
panhada pela criação de um 
registo central para as crianças 
que ingressam no ensino infantil 
pela primeira vez.  Pág. 2

Deputado denuncia falta
de qualidade da Air Macau
A qualidade do serviço da Air 
Macau não é satisfatória, facto 
que pode manchar a imagem do 
território enquanto Centro Mun-
dial de Turismo e Lazer, alerta Si 
Ka Lon que questiona o Gover-
no sobre a existência de um regi-
me de fiscalização.  Pág. 6
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O Jardim de Infância D. José da Costa Nunes vai contar com 
duas novas salas para crianças com três anos e o número 
de alunos da instituição sobe de 120 para 163 no ano lecti-
vo 2015/2016. Sensivelmente metade dos novos alunos do 

Jardim de Infância D. José da Costa Nunes são filhos de pai 
e mãe chinesa, uma tendência que já vem do ano anterior 
e que foi reforçada ainda mais nas inscrições para este ano 
lectivo. Pág. 3
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Macau no grande ecrã 
em “thriller”de espiões


