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devido a cancro
Bo Xilai, ex-dirigente chinês conde-
nado a prisão perpétua por corrup-
ção, foi colocado em liberdade condi-
cional e transferido para um hospital 
perto de Dalian devido a um cancro 
no fígado, informou a Radio Free 
Asia. Segundo a emissora, que cita 
fonte próxima da família, o cancro 
do ex-membro do Politburo do Par-
tido Comunista estará num estágio 
inicial e será tratável. Bo Xilai, de 67 
anos, foi condenado em 2013 por cor-
rupção, fraude e abuso de poder. Foi 
considerado culpado de ter aceitado 
subornos no valor de 20,4 milhões 
de yuan, incluindo uma vivenda em 
França, e de se ter apropriado de cin-
co milhões de yuan de fundos públi-
cos. Chegou a ser um dos políticos 
mais populares da China e forte can-
didato ao Comité Permanente do Po-
litburo, a cúpula do poder. Ex-minis-
tro do Comércio, assumia-se como 
líder da “nova esquerda”, promovia 
o revivalismo da Grande Revolução 
Cultural Proletária e criticava as cres-
centes desigualdades sociais.

Segurança de discoteca
acusado de abusar

de cliente embriagada
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Jovens já
não sonham 

com casa própria

Pág. 9

FO
TO

 E
PA

Comissão eleitoral detecta
caso suspeito de fraude
A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa des-
cobriu e encaminhou para a polícia um caso suspeito de fraude no 
processo de recolha de assinaturas para a constituição de comissões 
de candidatura. O presidente do organismo esclareceu ainda que 

há 118 casos de subscrição múltipla. Por outro lado, as quatro listas 
que tinham revelado insuficiências já entregaram as informações 
requeridas e foram reconhecidas pela comissão. Assim, o sufrágio 
directo contará com 25 listas, mais cinco do que em 2013.

Cinco anos depois, a Admi-
nistração norte-americana 
voltou a colocar Macau na 
“lista de vigilância” do trá-
fico humano, por considerar 
que os esforços do Gover-
no não se traduziram em 
resultados “crescentes” no 
combate a este fenómeno. 
Rejeitando o relatório, o Se-
cretário Wong Sio Chak ex-
pressou “forte indignação” 
e acusou Washington de “ig-
norar factos objectivos” e fa-
zer “alegações infundadas”.

EUA voltam 
a “vigiar” Macau

no tráfico humano
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“Eco TrailHiker” 
deverá atrair 

2.200 participantes 
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Mak Soi Kun defende
proibição de fumo
nas universidades 
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