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SI KA LON
defende maior
distribuição dos
frutos económicos

CLOEE CHAO
promete lutar pelos
direitos do pessoal
dos casinos
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Os deputados das Filipinas reduziram ontem a “migalhas” o orçamento da Comissão dos Direitos
Humanos para o equivalente a menos de 160 patacas. A Câmara dos
Representantes decidiu cortar os
fundos destinados à comissão para
1.000 pesos na proposta de orçamento de 2018, algo que, segundo
os críticos do Presidente filipino,
Rodrigo Duterte, se insere no quadro de uma campanha para silenciar a oposição à “guerra contra a
droga”, que resultou já em milhares
de mortos. “Isto coloca-nos na trajectória directa para a ditadura”,
denunciou o senador Francis Pangilinan, líder do Partido Liberal,
principal movimento da oposição.
A comissão dos direitos humanos é
um dos órgãos independentes inscritos na Constituição para supervisionar o trabalho do Governo. Os
aliados do presidente na Comissão
de Justiça da Câmara também votaram a favor da destituição da presidente de Supremo Tribunal, Maria
Lourdes Sereno, alegando que as
acusações de corrupção contra ela
têm fundamento. Maria Lourdes é
uma das vozes críticas da campanha anti-drogas de Duterte.

IAS sinalizou 141 casos
de jogo patológico
Ao longo do ano passado, 141 pessoas viciadas no jogo
pediram ajuda ao Instituto de Acção Social através do sistema de registo central dos indivíduos afectados por esse
fenómeno. Do total, mais de 50% não possuem familiares
próximos que tenham por hábito jogar ou que sofram da

mesma patologia. Segundo os dados do relatório anual, os
“croupiers” representam mais de 10% dos casos e mais de
metade dos pedidos de ajuda envolvem jogadores com dívidas iguais ou superiores a 100 mil patacas.
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Parlamento filipino
investe contra comissão
de direitos humanos

10 PATACAS

Turismo com desafios
no horizonte

Alfândega de Gongbei
apreendeu 220 vacinas
contra cancro cervical
Pág. 8

Pais de crianças com
necessidades especiais
exigem mais apoio
Centrais
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