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Pano do Festival de Artes 
sobe hoje com espectáculo
de dança moderna
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Trump completa 100 dias
na Casa Branca com taxa
de “reprovação” histórica
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Alexis Tam decidiu instaurar um procedimento disciplinar ao 
antigo e actual presidente do Instituto Cultural, Ung Vai Meng 
e Leung Hio Ming, respectivamente, e ao vice-presidente Chan 
Peng Fai, devido às irregularidades detectadas pelo CCAC no 
recrutamento de pessoal. Para juristas e assessores do Secretá-

rio, há “indícios de violação dos deveres gerais e específicos 
legais” por parte dos membros da anterior direcção do Instituto 
Cultural. Além disso, o governante vai pedir um parecer sobre 
o facto do organismo pretender celebrar contratos individuais 
de trabalho, a título temporário. Pág. 5

Aberto processo disciplinar
à anterior direcção do IC

As togas da 
“responsabilidade” Pág. 11

EUA moderam o tom
e a China aplaude
Pequim saudou ontem o tom 
aparentemente mais brando 
que os EUA adoptaram sobre a 
crise da Coreia do Norte. Depois 
de vários dias de retórica bélica, 
Washington assegurou na 4ª fei-
ra desejar que Pyongyang volte 
“ao caminho do diálogo” e, para 
pressionar o regime norte-corea-
no, usará medidas diplomáticas 
e sanções adicionais. “Os EUA 
procuram a estabilidade e a 
desnuclearização da península 
coreana, continuando abertos a 
negociações visando essa meta”, 
garantiu o governo americano. 
Questionado sobre estes comen-
tários, o porta-voz do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros chi-
nês, Geng Shuang, considerou 
que se trata de uma “mensagem 
positiva” para resolver a ques-
tão “pacificamente”.

Taxistas inventam 
“13ª paragem”
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PJ deteve casal que
pôs recém-nascido
no caixote do lixo
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“Desmotivação” faz 
diminuir protestos

no Dia do Trabalhador
Pág. 7

Ho Chio Meng era tido 
“em alta consideração”

no Interior da China
Pág. 9
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JTM volta na 3ª feira
 
Devido ao Dia do Trabalha-
dor, o JORNAL TRIBUNA 
DE MACAU não sairá para 
as bancas na 2ª feira, regres-
sando ao convívio dos lei-
tores no dia seguinte, 2 de 
Maio. Aos nossos leitores, 
colaboradores e anunciantes 
aproveitamos para desejar 
um bom feriado.


