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Festival de Documentário 
mantém secção portuguesa

Pág. 9

Considerando que devem ter um 
tratamento distinto dos vendedores, 
os fornecedores de aves domésti-
cas solicitaram ao IACM uma nova 
oportunidade de negociação dos 
apoios financeiros para que possam 
ter uma compensação exclusiva. 

Segundo o vice-presidente da Asso-
ciação dos Negociantes de Aves Do-
mésticas, entre 8.000 e 10.000 cestos 
que eram usados para colocar aves 
vão ficar ao abandono, gerando pre-
juízos que podem atingir 1,6 milhões 
de patacas.

A Autoridade de Aviação Civil avisou 
os seus inspectores para prestarem 
“especial atenção a “possíveis viola-
ções das exigências relacionadas com 
o horário de trabalho” das tripulações 
dos voos. No mais recente boletim do 
Sistema de Denúncias Confidenciais 

da Aviação de Macau voltam a figurar 
duas alegadas situações de excesso de 
horas de trabalho, mas a Autoridade 
assegura que as vistorias têm em conta 
o cumprimento de regras nesse âmbito. 
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Horário de tripulações 
merece atenção “especial”

Fornecedores de aves
querem renegociar
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Clínicas terão receitado
fármacos inadequados 

contra o cancro
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Anúncios de camas
proliferam na zona
das Portas do Cerco
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JORGE SILVA
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O preço de algumas 
“liberdades”

ALBANO MARTINS
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Seul pede a Pequim 
para conter 
Pyongyang

O Presidente da Coreia do 
Sul disse que Pequim deveria 
fazer mais para conter o pro-
grama nuclear norte-coreano 
e que irá pedir ao homólogo 
chinês, Xi Jinping, a suspen-
são de “todas as medidas” 
contra empresas sul-coreanas 
adoptadas em retaliação à de-
cisão de Seul de acolher um 
sistema antimísseis dos EUA. 
“Acredito que a China está a 
esforçar-se para impedir que 
a Coreia do Norte faça pro-
vocações adicionais, mas até 
agora não há resultados tan-
gíveis”, lamentou Moon Jae-
-in, em entrevista à Reuters. 
Os EUA também voltaram 
a instar a China a aumentar 
a pressão sobre a Coreia do 
Norte, durante uma reunião 
ministerial entre os dois paí-
ses em Washington. “A Chi-
na tem a responsabilidade 
diplomática de exercer maior 
pressão” sobre Pyongyang, 
disse o secretário de Estado, 
Rex Tillerson.
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A paixão pelas lanternas
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