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CHINA FECHA AS PORTAS A JUSTIN BIEBER Pág. 19

Gigantesco esquema 
em pirâmide rendeu

1.400 milhões de yuans
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Fretilin e CNRT
em luta renhida nas 

legislativas timorenses
Pág. 15

FO
TO

 J
TM

360 agências imobiliárias
contestam alterações 

ao regime do arrendamento
Mais de 360 agências imobiliárias 
contestaram o projecto de lei de alte-
ração do Regime Jurídico de Arren-
damento previsto no Código Civil 
por considerarem que o processo 
de análise na especialidade foi “ne-
gligente e apressado”, podendo ter 
impacto negativo quando entrar 
em vigor. Num anúncio publicado 
no jornal “Ou Mun”, as agências 
solicitaram a suspensão do proces-
so legislativo e a realização de uma 
consulta mais abrangente para que 
os cidadãos “compreendam verda-
deiramente os artigos concretos do 
documento jurídico”. O presidente 
da 3ª Comissão Permanente da As-
sembleia Legislativa (AL) já afastou 
uma eventual nova consulta sobre 
esta matéria, atendendo a que a pro-
babilidade dos deputados retirarem 
a proposta “é muito baixa”. Cheang 
Chi Keong acredita que a nova ver-
são da proposta reflecte melhorias 
evidentes e vai contribuir para esta-
bilizar o mercado imobiliário e ga-
rantir o bem-estar da população. A 
3ª Comissão Permanente vai assinar 
o parecer sobre a proposta no final 
deste mês.

O antigo Procurador vai avançar junto do Tribunal de Últi-
ma Instância com um pedido de recurso da sentença que o 
condenou a 21 anos de prisão, disse a sua advogada ao Jor-
nal TRIBUNA DE MACAU. “Achamos que temos direito”, 
vincou Oriana Inácio Pun, frisando que o pedido de recurso 

deriva da “vontade” manifestada por Ho Chio Meng. O ex-
-líder do Ministério Público será o segundo antigo titular de 
um alto cargo a confrontar o sistema judicial com a impos-
sibilidade de recurso.

Última

Ho Chio Meng vai apresentar
pedido de recurso no TUI

LAM WAN MEI EM ENTREVISTA AO JTM

“Há muita gente
que quer entrar 

na Academia
do Cidadão Sénior”

Executivo deixa cair multas 
para quem não ceder 
lugares prioritários no Metro
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Importância do legado 
cultural musical de Macau
em destaque na Irlanda
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