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“Aliado” de Xi vai 
liderar PC em Pequim

e deve integrar Politburo
O “mayor” de Pequim, Cai Qi, foi no-
meado secretário do Partido Comunis-
ta (PCC) na capital chinesa, segundo a 
agência Xinhua. Fontes próximas da 
liderança chinesa indicaram à agência 
Reuters que Cai é próximo do Presi-
dente Xi Jinping e tem praticamente 
garantido um assento no Politburo du-
rante o 19º Congresso do Partido, que 
será realizado no Outono. O Politburo 
conta actualmente com 25 membros, 
não sendo claro se esse número pode-
rá ser expandido, reduzido ou manti-
do. Cai Qi e Xi Jinping terão mantido 
ligações de trabalho próximas durante 
o período em que exerceram funções 
governamentais nas províncias de 
Zhejiang e de Fujian. A Reuters subli-
nha que esta é a mais recente medida 
de Xi para colocar aliados em posi-
ções-chave antes do Congresso do Par-
tido. Cai foi promovido rapidamente, 
uma vez que se tornou “mayor” em 
exercício de Pequim em Outubro do 
ano passado e a sua nomeação passou 
a efectiva em Janeiro. Antes, desempe-
nhou altas funções na Comissão de Se-
gurança Nacional da China. No passa-
do, alguns políticos desempenharam 
funções de governadores provinciais 
ou presidentes de municípios por cin-
co anos antes de serem promovidos a 
secretários do partido em províncias 
ou cidades. O cargo de secretário do 
PCC supera os de governador e presi-
dente de municípios.

O Arraial de São João, que anima anualmente o Bairro de São 
Lázaro, corre o risco de não se realizar em 2017, devido a exi-
gências dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, que poderão 
“praticamente matar” o evento. A situação foi denunciada por 
Amélia António, que em entrevista à Rádio Macau advertiu 

que as associações não concordam com a mudança para a Rua 
do Volong. Ao Jornal TRIBUNA DE MACAU, Miguel de Sen-
na Fernandes assumiu “alguma mágoa” pela atitude da DSAT, 
acusando o organismo de “insensibilidade” e falta de conheci-
mento sobre a importância das festas populares. Pág. 5

“Insensibilidade” da DSAT
deixa Arraial em risco

“Experiência holística
vai além dos limites 
dos resorts”

Processo de classificação
da Iec Leong avança após 
a recuperação de terrenos
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Espírito de equipa
prevalece nas Regatas
dos Barcos-Dragão
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JTM regressa na 4ª feira
Devido ao feriado comemorativo 
do Festival Tung Ng (Barcos Dra-
gão), o JORNAL TRIBUNA DE 
Macau não se publica amanhã, 
regressando às bancas no dia 
seguinte, 31 de Maio. Aprovei-
tamos para desejar um bom fe-
riado a todos os nossos leitores, 
colaboradores e anunciantes.

AKIKO TAKAHASHI,
EXECUTIVA DA MELCO RESORTS, AO JTM


