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“Olhamos muito,
mas vemos pouco”Centrais

20 meses de prisão
para Donald Tsang

Pág. 12

Tentaram entrar 
na morgue onde está 
Kim Jong-nam
As autoridades malaias reve-
laram que já houve tentativas 
de entrada na morgue onde 
está o corpo de Kim Jong-nam, 
meio-irmão do líder da Co-
reia do Norte, assassinado no 
dia 13 no aeroporto de Kuala 
Lumpur. “Tivemos de tomar 
precauções. Não vamos per-
mitir que ninguém interfira 
com o local”, afirmou Khalid 
Abu Bakar, chefe da polícia 
malaia citado pelo “The Guar-
dian”. Segundo a imprensa 
local, guardas armados têm 
protegido permanentemente o 
cadáver. Num novo desenvol-
vimento que promete agravar 
ainda mais as tensões entre 
Kuala Lumpur e Pyongyang, a 
polícia anunciou que pretende 
questionar um diplomata nor-
te-coreano pelo seu alegado 
envolvimento no assassínio, 
bem como um funcionário da 
“Air Koryo”. A polícia acredita 
que cinco norte-coreanos esti-
veram “altamente envolvidos” 
na morte de Kim e que as duas 
mulheres já detidas sabiam 
que estavam a participar num 
ataque com veneno.
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Representantes de entidades patronais consideram que 
o Governo deve estabelecer um período de transição de 
dois anos após a generalização do salário mínimo a to-
dos sectores, para que as empresas possam adaptar-se à 

nova realidade. O apelo foi feito ontem pelo presidente 
da Associação de Administração de Propriedades num 
seminário promovido pela Associação Comercial e com 
a participação do Secretário Lionel Leong. Pág. 5

Patrões querem moratória 
de 2 anos no salário mínimo

Marcelo valoriza “ponte”
sino-lusófona Pág. 13


