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WTCC regressa 
ao Grande Prémio
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Irregularidades relacionadas com a falta 
de condições de higiene e de recursos 
humanos em auto-silos públicos leva-
ram a Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego a penalizar seis em-
presas responsáveis pela gestão desses 

espaços, sendo que quatro ainda não pa-
garam as multas que lhes foram impos-
tas. Onze processos estão ainda em fase 
de averiguação. Segundo o organismo, 
as empresas estão sujeitas a multas de 10 
mil patacas por dia.

A partir de segunda-feira, a substitui-
ção de um colector da ETAR de Ma-
cau vai obrigar a descarregar muitos 
metros cúbicos de águas residuais nas 
zonas costeiras, mas trata-se de uma 
obra “inevitável” e urgente, assegu-

rou o Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas. Segundo esclareceu 
Raimundo do Rosário, Macau não 
tem capacidade para armazenar essas 
águas não tratadas durante o período 
da empreitada. Pág. 5

Zonas costeiras alvo de
descargas “inevitáveis”

Punidas seis empresas 
de gestão de auto-silos 
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Rede do Continente
operava falsa sala VIP

em quarto de hotel
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Novo caso de bandeira
mal içada motiva

processo disciplinar
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Passageiros subiram
3% no Aeroporto 

Na primeira metade deste 
ano, o Aeroporto Interna-
cional de Macau recebeu 
mais de 3,35 milhões de pas-
sageiros, o que representa 
um aumento de 3% face ao 
mesmo período de 2016. O 
crescimento no volume de 
carga aérea transportada foi 
ainda mais pronunciado, 
ao subir 14,7% para 17.000 
toneladas, revelou a Socie-
dade do Aeroporto de Ma-
cau (CAM). O movimento 
de aeronaves aumentou 
14,89% para 1.400, compa-
rativamente aos primeiros 
seis meses do ano transac-
to. Por outro lado, a CAM 
recordou que o projecto de 
expansão do aeroporto para 
Norte deve ficar completo e 
pronto a operar na segun-
da metade deste ano, per-
mitindo que a capacidade 
máxima ao nível dos passa-
geiros cresça para cerca de 
7,4 milhões, o que oferece 
“mais espaço de desenvol-
vimento à aviação local e às 
indústrias turísticas”.
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Casas da antiga Leprosaria
restauradas este ano
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Taipa revive
“pesadelo”

das inundações
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