Expectativas moderadas para
Festival Internacional de Cinema
10 patacas

QUINTA-FEIRA Dezembro 07, 2017

pág

10 11
e

Ho Iat Seng justifica apoio policial
com ocorrência de “muitos protestos”
A presença de polícias à paisana na Assembleia Legislativa no dia da votação da
suspensão do mandato de Sulu Sou foi requisitada por Ho Iat Seng, que entende
ser necessário “manter a ordem”. “Agora há muitos protestos, os pais dos filhos
maiores, os compradores de Pearl Horizon. Temos de estar preparados”, declarou o
presidente da Assembleia Legislativa, recordando que a Lei Básica prevê o direito de
manifestação e este é bem aplicado. Já para a Associação Novo Macau, a presença de
polícias constitui uma falta de respeito ao órgão legislativo e perturba o trabalho da
imprensa.
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Até ao meio da tarde de ontem,
já tinham sido angariados mais
de 13 milhões de patacas no
âmbito da Marcha de Caridade
para Um Milhão, que decorrerá no
domingo. António José de Freitas,
vice-presidente do Fundo de
Beneficência dos Leitores do Jornal
Ou Mun, entidade que organiza a
iniciativa, ressalvou, no entanto, que
ainda há donativos por contabilizar.
“Tudo aponta para que os donativos
possam ultrapassar o valor do
ano passado, que atingiu quase 17
milhões de patacas”, antecipou em
declarações ao Jornal TRIBUNA DE
MACAU. Ao nível dos participantes,
“a previsão é de que tenhamos
entre 46.000 e 47.000 pessoas”,
um número semelhante ao do
ano passado, acrescentou. O vicepresidente do Fundo sublinha que
só um dos grupos vai ser composto
por mais de duas mil pessoas.
“Uma equipa vai apresentar 2.300
pessoas, são do City of Dreams”,
disse.

UE criticada por cometer
“grande injustiça” com Macau
A decisão da União Europeia de incluir a RAEM na lista negra dos paraísos fiscais não foi bem recebida no território. Analistas
ouvidos por este jornal consideram que se trata de uma “grande injustiça”, “um tiro no desconhecido” e uma “forma de
apertar” o Governo de Macau para que adira a normas ligadas ao controlo fiscal. A medida anunciada por Bruxelas poderá
afectar residentes europeus na RAEM e desagradar ao empresariado, nomeadamente chinês.
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MARCHA DE CARIDADE
JÁ ANGARIOU MAIS DE
13 MILHÕES DE PATACAS

Aeroporto à espera

de “asas” para crescer

JTM VOLTA ÀS BANCAS
NA SEGUNDA-FEIRA
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Devido ao feriado da Festa
da Imaculada Conceição, o
JORNAL TRIBUNA DE MACAU
não se publica amanhã,
regressando às bancas na
segunda-feira, dia 11 de
Dezembro. Aproveitamos a
ocasião para desejar um bom
feriado aos nossos leitores,
colaboradores e anunciantes.

