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Um estudo feito pela Associação para a Abstenção do 
Fumo e Protecção da Saúde revelou que a percentagem de 
fumadores entre os trabalhadores do jogo é muito eleva-
da e entre os que em 2015 buscaram tratamento, 40% são 
“croupiers”. Em segundo lugar, surgem os trabalhadores 

da restauração com 10%, seguido dos motoristas com 9%.  
O secretário-geral da Casa dos Trabalhadores da Indús-
tria de Jogo, acrescentou que o ambiente do trabalho dos 
“croupiers” torna mais difícil abdicar do vício.

FO
TO

 JT
M

Afinal os “croupiers”
são os que fumam mais

JENNY MOK EM ENTREVISTA AO JTM

É preciso investir na
formação de artistas
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PARA VER OS OLÍMPICOS

Bilhetes eram gratuitos
mas já se vendem na net 

Costa Nunes 
adia abertura
de ano lectivo
A Associação Promotora 
da Instrução dos Macaen-
ses (APIM) informou, em 
comunicado, que o início 
do ano lectivo 2016-2017 
no Jardim de Infância D. 
José da Costa Nunes foi 
adiado de dia 7 para dia 
12. Miguel Senna Fer-
nandes, presidente da 
associação, explicou que 
o adiamento se deve às 
obras de pintura, já termi-
nadas, e subsequente lim-
peza do estabelecimento. 
Antes da pintura foram 
feitos trabalhos de imper-
meabilização.  Assim, as 
actividades lectivas ini-
ciam-se em Setembro e as 
extracurriculares no mês 
seguinte. O presidente da 
APIM, Miguel de Senna 
Fernandes, dissera ante-
riormente que pretende 
garantir mais verbas dos 
Serviços de Educação 
para levar a cabo obras 
mais profundas no edifí-
cio que apresenta sinais 
de degradação. Além da 
pintura nova, a institui-
ção começa o novo ano 
também com uma nova 
directora, Lola Couto do 
Rosário, que veio substi-
tuir Vera Gonçalves.
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AMBIENTE DE TRABALHO TORNA DIFÍCIL ABDICAR DO VÍCIO


