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Representantes de entidades 
patronais dominaram a primeira 
sessão de consulta pública sobre a 
lei do salário mínimo, manifestando-
se contra a implementação plena 
dessa medida. Garantindo que muito 
poucas pessoas ganham menos do 
que o potencial salário mínimo, 
um representante da Associação 
da União dos Fornecedores de 
Macau sustentou que tal medida 
poderá agravar a inflação e motivar 
o despedimento dos trabalhadores 
menos competitivos, como os 
idosos. Os patrões advertiram 
ainda que poderá estar em risco o 
futuro de muitas pequenas e médias 
empresas, pelo que exortaram 
o Governo a pagar a diferença 
entre o salário do trabalhador e o 
mínimo, bem como o actual subsídio 
complementar aos rendimentos 
do trabalho. Já a subdirectora 
dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, Ng Wai Han, garantiu que 
a generalização do salário mínimo 
visa assegurar os interesses básicos 
de todos os trabalhadores e não 
deverá elevar o nível geral das 
remunerações. 

PATRÕES EM UNÍSSONO 
CONTRA O SALÁRIO MÍNIMO

Inicialmente agendada para 28 de Novembro, a primeira sessão do julgamento de Sulu Sou, 
acusado de desobediência qualificada, foi cancelada, anunciou o Tribunal Judicial de Base, 
sem marcar nova data. Segundo o Tribunal, a decisão teve em conta a resposta da Assembleia 
Legislativa, que indicou não ter condições para decidir, até à data do início do julgamento, 
sobre a eventual suspensão do mandato do deputado. Para esta decisão, pesou a agenda do 
Hemiciclo, que já “tinha sido marcada para estes dias”. Além disso, o Tribunal considerou que 
o primeiro arguido (Scott Chiang) do mesmo processo “não será gravemente afectado” pelo 
adiamento. Na semana passada, a Comissão de Regimento e Mandatos optou por não emitir 
opinião sobre o caso para não influenciar a votação no Plenário. 

Tribunal adiou julgamento de Sulu Sou

“VISÃO” DE ADELSON
GANHOU FORMA
HÁ 10 ANOS
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O peso dos residentes nos negócios imobiliários continua a aumentar em Macau, representando 98% das transacções feitas 
por pessoas singulares nos primeiros 10 meses deste ano. Entre Janeiro e Outubro, 8.481 aquisições tiveram a assinatura de 
pessoas singulares residentes, contra apenas 173 de não residentes. Dados oficiais mostram ainda que os residentes que já 
possuíam uma ou mais casas foram responsáveis por cerca de 55% das compras.

Residentes fazem 98% 
das compras de imóveis
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INVESTIR EM MYANMAR
NÃO É TAREFA FÁCIL
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Emoção até ao fim!
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SUPLEMENTO ESPECIAL
DO GRANDE PRÉMIO

RIMA CUI
EM YANGON


