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Conflitos em autocarros
mais do que duplicaram
Era foi a transportadora envolvida no maior número de situações problemáticas, que incluíram casos de passageiros embriagados, não pagamento da tarifa de transporte ou a incapacidade
dos cidadãos de apanhar autocarro.
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Ao longo do ano passado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego contabilizou sete dezenas de conflitos em autocarros, o que representa um acréscimo de 115% comparativamente aos 27 registados em 2015. Segundo o organismo, a Nova

10 PATACAS

Impacto do jogo
poderá atingir
20% dos jovens
Um inquérito conduzido pela
Rede de Serviços Juvenis Bosco
concluiu que mais de 20% dos jovens com idades entre 13 e 21 anos
podem ser afectados pelo jogo,
no âmbito da educação, família e
relações interpessoais. A associação considera urgente contrariar o
cenário, advertindo ainda que 1%
dos 1.036 inquiridos dizem estar
perturbados pelo vício do jogo. O
estudo revelou ainda que jogos de
cartas e “mahjong” são os favoritos dos jovens, seguidos pelo jogo
online e apostas no futebol. No entanto, cerca de 80% dos inquiridos
encaram as cartas e o “mahjong”
como formas de entretenimento,
contra apenas 10% que reconhecem tratar-se realmente de jogo.
Por outro lado, a despesa mensal
média nos jogos mais frequentes
pode atingir 200 patacas. Recordando que os jovens são evidentemente influenciados pela família, a associação exortou os pais a
reduzirem a frequência com que
jogam, especialmente em casa, e
incutirem aos filhos conceitos relacionados com o valor e a importância do dinheiro.

Testemunhas dizem que
familiares de Ho Chio Meng
trabalhavam no MP
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Caducidade da concessão
de terrenos motiva
novas críticas ao Governo

Visitantes dispostos
a prolongar estadias
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Benfica de Macau
assume ambição
de renovar título
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