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O primeiro relatório de revisão do regime do salário míni-
mo, após esta medida ter sido implementada a 1 de Janeiro 
de 2016 para os trabalhadores de limpeza e de segurança 
na actividade de administração predial, foi recebido com 
desagrado pelo representante do patronato no Conselho 
Permanente de Concertação Social. Acusando o Governo 

de parcialidade na elaboração do documento, por enten-
der que não reflecte as dificuldades sentidas pelas empre-
sas, António Chui avançou que as entidades patronais vão 
promover em Abril o seu próprio inquérito e consideram 
ser prematuro discutir uma eventual actualização do va-
lor da remuneração. 

Patrões voltam à carga
contra salário mínimo

Dados sobre saldos bancários 
podem começar a ser enviados
para Portugal em Julho
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Fotógrafo usa fichas de jogo 
para retratar sociedade
“submersa” em dinheiro

Centrais

Casos
de infracções
à Lei do Ruído 

diminuíram 40%
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Receitas dos casinos 
devem exceder 

20 mil milhões em Março
As receitas brutas dos ca-
sinos de Macau deverão 
aumentar entre 12% e 16% 
em Março, em compara-
ção com o mesmo mês de 
2016, segundo as previ-
sões de algumas casas de 
investimento. De acordo 
com a consultora Sanford 
C. Bernstein, as receitas 
atingiram 17,5 mil milhões 
de patacas entre 1 e 26 de 
Março e poderão ascender 
no cômputo geral do mês a 
um valor entre 20,3 e 20,5 
mil milhões de patacas, o 
que equivale a um acrés-
cimo homólogo variável 
entre 13% e 14%. Por sua 
vez, a consultora Aegis 
Capital antecipa uma su-
bida homóloga entre 12% 
e 16%. Segundo os analis-
tas, os resultados de Março 
têm excedido as previsões 
em parte devido ao bom 
desempenho do mercado 
VIP. O sector do jogo pre-
para-se assim para registar 
o oitavo mês consecutivo 
com crescimentos homólo-
gos. No cômputo dos dois 
primeiros meses deste ano, 
as receitas brutas ascende-
ram a 42.246 milhões, mais 
10,6% do que no mesmo 
período de 2016.

Suspensas demolições
em Lai Chi Vun Pág. 2
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Site da Tribuna
com “cara lavada”

A partir de hoje à tarde, a página 
electrónica do Jornal TRIBUNA 
DE MACAU disponibilizará no-
vas funcionalidades, com desta-
que para a inclusão de um sistema 
de busca que facilitará sobrema-
neira a leitura de notícias arqui-
vadas no “site”. Além de ajustes 
ao “layout” geral, que visam im-
primir maior dinamismo e movi-
mento à navegação, a página pas-
sa também a integrar um espaço 
dedicado a anúncios publicitários. 
Desta forma, procuramos consoli-
dar o nosso percurso na área das 
novas tecnologias para dar respos-
ta às necessidades e expectativas 
dos leitores.

Significância dos 
juízes “estrangeiros”

José Álvares
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