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Associação mobiliza jovens 
para combater a “praga” 
das pastilhas elásticas

DE FONTE LIMPA • Págs. 2 e 3

Comissão do Grande Prémio
nega “compromisso” 
sobre prova do WTCC

Centrais

Presidente do Brasil anula 
convocação do Exército

O Presidente do Brasil revogou 
ontem um decreto que autori-
zava o uso de tropas das Forças 
Armadas em Brasília. Numa 
edição especial do Diário Ofi-
cial da União, Michel Temer 
justificou a anulação da ordem 
com “a cessação dos actos de 
depredação e violência e o con-
sequente restabelecimento da 
Lei e da Ordem no Distrito Fe-
deral, em especial na Esplanada 
dos Ministérios”, onde ficam 
os edifícios governamentais. 
A mobilização de tropas tinha 
sido determinada menos de 24 
horas antes para proteger edifí-
cios públicos alvo de vandalis-
mo numa manifestação contra o 
Governo brasileiro. O ministro 
da Defesa, justificou a inter-
venção de militares explicando 
que o Presidente é a favor do 
protesto ordeiro, mas não do 
vandalismo e da barbárie. So-
bre o mal-estar causado pelo 
decreto, criticado e comparado 
com medidas tomadas no pe-
ríodo da ditadura no Congresso 
por parlamentares da oposi-
ção, o ministro Raul Jungmann 
frisou que houve um “mal-
-entendido” de comunicação. 
Na quarta-feira, milhares de 
pessoas pediram a destituição 
de Michel Temer e a realização 
de eleições presidenciais direc-
tas, num protesto marcado por 
confrontos com a polícia, sendo 
que diversos edifícios públicos 
da Esplanada dos Ministérios 
foram danificados ou pilhados.Governo retoma lotes 

na fábrica de panchões
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UM sobe de patamar
na formação bilingue
Formação de quadros qualificados bilingues, cursos direcciona-
dos a formadores, acompanhamento linguístico para docentes 
do ensino primário e secundário e planos de ensino para chefias 
ou pessoal administrativo, entre outros, constituem a oferta do 
Centro de Ensino e Formação Bilingue (Chinês e Português) da 

Universidade de Macau. Ao Jornal TRIBUNA DE MACAU, Ma-
ria José Grosso, directora do Centro que será hoje inaugurado, 
explicou que as duas línguas serão trabalhadas num contexto 
comparativo e adiantou que o projecto contemplará cursos livres 
que visam responder às necessidades da sociedade. Pág. 5

Fórum sobre investimento
vai juntar 55 quadros

de nível ministerial
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Taxistas querem lançar
“app” para serviço 

de chamadas online
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Sónia Chan anuncia 
verificação “completa” 

da Lei Eleitoral  
Última

Prémio
de Jornalismo

da Lusofonia dá
10 mil euros
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