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Papa vai canonizar
pastorinhos de Fátima
no centenário das aparições
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Presidente senegalês desafia
Chow e empresas de Macau
a investirem no país
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Terminal da Taipa
oferece mau 

“cartão de visita”

DE FONTE LIMPA

Págs. 2 e 3

Pequim obriga funcionários 
a divulgar bens e viagens

Os funcionários públicos chi-
neses terão de fornecer in-
formação pessoal ao Partido 
Comunista (PCC), como bens, 
investimentos ou viagens ao 
estrangeiro, de acordo com 
uma nova regulamentação 
anticorrupção. Segundo in-
formou ontem a agência Xi-
nhua, as novas regras exigem 
também que os funcionários 
comuniquem o estado civil, 
bens de familiares, anteceden-
tes criminais ou qualquer ou-
tro tipo de rendimento. Esta 
regulamentação vai afectar os 
dirigentes e funcionários de 
cargos superiores ao nível de 
deputado de condado. As no-
vas disposições estabelecem a 
criação de uma taxa de verifi-
cação aleatória, que será apli-
cada a 10% dos funcionários, 
e o agravamento da penaliza-
ção para declarações falsas. 
Segundo a Xinhua, mais de 
9.100 funcionários ocultaram 
informação pessoal, enquan-
to 124.800 foram punidos por 
declarações falsas.

Em termos gerais, a população empregada de Macau ganhou 
tanto ou mais em 2016 do que no ano anterior, apesar de ter 
trabalhado menos horas. Segundo os principais indicadores 
do emprego, as medianas de rendimentos só não subiram 
nos ramos das lotarias e jogos de aposta, hotéis e transportes, 

armazenagem e comunicações. No ano passado, o universo 
da população empregada (389.700 indivíduos) incluiu me-
nos 6.800 pessoas do que em 2015, sendo de destacar a dimi-
nuição de 3,4% na faixa etária dos 45 aos 54 anos.
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Carga laboral diminuiu
sem prejuízo dos salários

Curso de patuá terá 
nova edição na USJ

Centrais

Leonel Alves alerta que
“é completamente ilegal”
restituir imposto de selo
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Wang Xiandi teve acesso 
a processos confidenciais

no Ministério Público
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Obra de Paulo Cardinal
tenta contrariar “défice”
de investigação jurídica
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