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Marcelo Rebelo de Sousa
vai participar em conferência
sobre “ponte” de Macau

10 PATACAS

Instabilidade em Pyongyang
estará na base do assassínio
de Kim Jong-nam
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Abandono escolar
regista forte quebra

Lucro da Melco Crown
subiu 66% em 2016

A taxa de abandono escolar em 2014/2015 foi a mais baixa desde 2010, caindo para menos de metade nesse intervalo temporal, revelam dados dos Serviços de Educação e Juventude facultados ao JORNAL TRIBUNA DE MACAU. Para Teresa Vong,
Agnes Lam e Carlos Vasconcelos Lopes, a quebra está associada

a vários factores, desde as políticas do Governo e das escolas às
mudanças no mercado laboral. Apesar da evolução positiva, o
Executivo mantém a intenção de rever ainda este ano o regime
da escolaridade obrigatória, acrescentando um sistema de punição dirigido a encarregados de educação e escolas.
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A Melco Crown registou lucros
líquidos de 175,9 milhões de
dólares americanos em 2016,
o que traduz um acréscimo de
66,4% comparativamente aos
105,7 milhões apurados no ano
anterior. Segundo a operadora,
as receitas líquidas cresceram
12,5% para 4,5 mil milhões de
dólares e o EBITDA ajustado
(resultados antes de impostos,
juros, depreciações e amortizações) subiu 17% para 1,09 mil
milhões. “O aumento face ao
ano anterior no resultado líquido é principalmente atribuível à
receita líquida gerada pelo Studio City completamente operacional e pelo aumento das receitas no City of Dreams Manila,
parcialmente anuladas pelas
receitas mais baixas dos casinos City of Dreams em Macau
e pelo Altira Macau”, referiu o
grupo liderado por Lawrence
Ho num comunicado enviado à
Bolsa Nasdaq.
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Tigre com pés de barro?
ALBANO MARTINS
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Hospitais obrigados
a adquirir seguro
mínimo de 20 milhões
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Rotas de “shuttle bus”
voltaram a crescer
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PUB

Ensino do Português
leva a Lisboa
delegação da RAEM

