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Plataforma do Festival de Cinema
distingue três projectos
“Mihara”, “The girl with no head” e “The last savage”, foram ontem premiados com um
montante de 10 mil dólares americanos, no âmbito da “Industry Hub”, plataforma do
Festival Internacional de Cinema de Macau que pretende dar aos cineastas um espaço
para se conhecerem num ambiente mais casual e dinâmico, de forma a que surjam
oportunidades de negócio. O principal critério para a selecção dos vencedores era a sua
capacidade de distribuição global. Entre os projectos concorrentes, encontravam-se
dois de Macau, “Dreaming girl” e “Days of being trapped”.
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Lei da Cibersegurança

RESIDENTES COM SUBIDA
“NOTÁVEL” NA CARREIRA
A Comissão de Desenvolvimento
de Talentos entende ser “notável
a ascensão na carreira dos
trabalhadores” locais. Entre 2010
e 2016, o número de residentes
em cargos de nível médio e alto
subiu 54%.
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“não vai incomodar cidadãos”
O Governo iniciou ontem uma consulta pública sobre a Lei da Cibersegurança, sublinhando que o respeito pela privacidade é um
dos princípios orientadores do diploma. Criar um sólido sistema de prevenção está na base da proposta, que define deveres das
várias entidades publicas e privadas relevantes para a sociedade e, entre outros pontos, preconiza a recolha de dados pessoais na
venda de cartões pré-pagos de internet e telecomunicações. O Secretário para a Segurança assegura que o diploma não prejudicará
a vida privada nem a liberdade de expressão. “Não vai incomodar os cidadãos”, garantiu Wong Sio Chak.
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PRÉMIO REPORTAGEM PARA
JORNALISTAS DO JTM E TDM
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Trabalhadores do jogo exigem
aumentos superiores a 6%
Rússia, China
e Índia defendem
acordos sobre
Palestina
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Depois dos EUA terem reconhecido Jerusalém como capital de Israel, os Governos da
China, Índia e Rússia defenderam ontem que a solução do conflito israelo-palestiniano
passa pelo respeito das resoluções das Nações Unidas e das “fronteiras mutuamente
reconhecidas”. A paz no Médio Oriente exige “um acordo completo, justo e duradouro para
o conflito israelo-palestiniano” que deve ter por base as resoluções da ONU, a iniciativa
de paz árabe e os acordos firmados previamente entre Israel e a Palestina, indicaram
os chefes da diplomacia das três potências emergentes, Wang Yi (China), Sergei Lavrov
(Rússia) e Sushma Swaraj (Índia), num comunicado conjunto, após uma reunião em Nova
Deli, sem mencionarem directamente os Estados Unidos ou o nome de Jerusalém.
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A Fundação Oriente atribuiu o
Prémio Reportagem às jornalistas
Fátima Almeida, com a colaboração
de Viviana Chan, e Catarina Vaz
por trabalhos publicados no
Jornal Tribuna de Macau e TDM,
respectivamente, em 2016.
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