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Tufão “Hato” também “sopra” nas LAG
O Chefe do Executivo apresenta hoje na Assembleia Legislativa as Linhas de Acção
Governativa (LAG) para 2018, esperando-se que anuncie medidas para atenuar alguns
dos principais problemas que afectam Macau. Analistas ouvidos pelo Jornal TRIBUNA DE
MACAU acreditam que, além de preocupações antigas, como as lacunas nos sistemas de
transportes, o acesso à habitação pública ou a construção do Hospital das Ilhas, Chui Sai
On dará ênfase a matérias relacionadas com a prevenção e resposta a desastres naturais
como o tufão “Hato”. A estratégia de diversificação económica e o futuro do sector do
jogo, nomeadamente o processo de renovação das licenças das concessionárias, também
deverão ser abordados pelo líder do Governo.
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SALÁRIO MÍNIMO ENTRE
CRÍTICAS E APROVAÇÃO

Na sequência de um pedido do Tribunal Judicial de Base, motivado por um processo em que Sulu Sou é acusado do crime de
desobediência qualificada, a Assembleia Legislativa terá de decidir sobre a eventual suspensão do mandato do jovem deputado.
O Ministério Público sustenta que Sulu Sou e Scott Chiang, também arguido, “não seguiram as ordens da polícia” num protesto
realizado em Maio de 2016 contra o donativo concedido pela Fundação Macau à Universidade de Jinan. Sulu Sou expressou
“respeito pelos procedimentos legais da AL e dos tribunais”, mas classificou o processo como um “caso político”.
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OBRA DE PESSANHA
AINDA POR EXPLORAR

A adolescência
entre muros
O Instituto de Menores de Macau tem actualmente 13 jovens,
todos do sexo masculino, que cometeram vários tipos de crimes.
Disciplinar, aconselhar e apoiar nos estudos são os três grandes
objectivos do Instituto na missão de promover a reinserção social.
A seis meses da libertação, um dos jovens planeia ingressar no
ensino superior e ser professor primário.
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Estudar a obra de Camilo Pessanha,
em vez da porta da casa onde
morou, foi o repto deixado ontem
por Carlos André num colóquio
promovido pelo IPM para assinalar
os 150 anos do nascimento do
poeta.
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FOTO DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

FAOM e Associação Geral das
Mulheres concordam com
a exclusão dos empregados
domésticos do salário mínimo. Já
a Associação de Reabilitação “Fu
Hong” censura a “discriminação”
dos deficientes.
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Sulu Sou arrisca
suspensão de mandato
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