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VOJapão deu novo passo 

para legalizar casinos

A câmara baixa do parlamen-
to japonês aprovou ontem 
uma lei para legalizar os casi-
nos, um passo determinante 
para abrir o mercado, visto 
como uma possível potência 
global na indústria de jogo. 
Alguns membros da oposi-
ção deixaram o Hemiciclo 
antes da votação em protesto 
contra a proposta, que surge 
após vários atrasos motiva-
dos por preocupações com o 
vício do jogo e envolvimento 
do crime organizado nos ca-
sinos. A legislação proposta 
deverá ser aprovada pela 
câmara alta, que também é 
controlada pelo Partido Li-
beral Democrático (PLD), 
no poder. Espera-se que o 
PLD passe a lei antes do final 
da sessão parlamentar, a 14 
de Dezembro. O Primeiro-
-Ministro Shinzo Abe e o 
PLD defendem que os casi-
nos podem ajudar a apoiar 
o turismo, depois de Tóquio 
acolher os Jogos Olímpicos 
de 2020, e ajudar a encorajar 
a economia. Várias operado-
ras com casinos em Macau já 
manifestaram interesse em 
investir no Japão.

Compradores do Pearl Horizon
deixam de pagar aos bancos
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Lista liderada por Valeria Koop
venceu eleições para Associação
de Pais da Escola Portuguesa

TUI recusa requerimento
da defesa de Ho Chio Meng
e marca audiência para 6ª feira

Pôs fogo à própria casa
por a mulher se atrasar 
na “mesada” para o jogo 
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Mais de 300 compradores de fracções do Pearl Horizon vão 
deixar de liquidar as prestações dos empréstimos que con-
traíram junto dos bancos para adquirirem fracções no em-
preendimento, cuja construção não chegou a concretizar-se. O 
presidente da Associação dos Compradores garantiu que os 

proprietários não voltarão a pagar aos bancos enquanto não 
obtiverem uma resposta satisfatória do Governo e da constru-
tora Polytec. Além disso, vão manifestar-se à porta da sede do 
grupo no Dia da RAEM.
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Deputados pressionam
Raimundo do Rosário
para rever Lei de Terras 
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Canal Fox transmite
galas do Festival 
de Cinema de Macau
  Última

RAEM no “top 5” 
da igualdade educativa
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JTM regressa 
na sexta-feira

Devido ao feriado comemora-
tivo da Imaculada Conceição, 
o JORNAL TRIBUNA DE 
MACAU não se publica ama-
nhã, regressando ao convívio 
dos leitores no dia seguinte, 
9 de Dezembro, sexta-feira. 
Aproveitamos a ocasião para 
desejar um bom feriado a to-
dos os nossos leitores, colabo-
radores e anunciantes.

União Europeia apoia
reforço da formação de 
tradutores e intérpretes
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