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Caso Sulu Sou está
numa “encruzilhada”
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O julgamento do processo-crime que tem como arguidos Scott Chiang e Sulu Sou foi adiado pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) 
até que a Segunda Instância se pronuncie sobre o pedido de suspensão de eficácia da decisão da Assembleia Legislativa (AL) de 
suspender o mandato do jovem deputado. A juíza Cheong Weng Tong não quis correr o “risco” das decisões do TJB se tornarem 
“inválidas” caso Sulu Sou recupere o mandato. Entre justificações e explicações, a defesa de Sulu Sou assumiu ter feito um “erro de 
julgamento” e a delegada do Procurador comparou a situação a uma “encruzilhada”. Noutra frente do caso, a AL adiou para hoje a 
votação do polémico projecto de resolução sobre a natureza política das suas deliberações. págs2e3

Medalha poderá contrariar 
falta de mergulhadores

UE AGILIZA PROCESSO
PARA TIRAR MACAU 
E SETE PAÍSES
DA “LISTA NEGRA”

A União Europeia (UE) mostrou-se 
disposta a retirar oito jurisdições 
da sua “lista negra” de 17 paraísos 
fiscais, incluindo Macau, por terem 
apresentado compromissos que 
foram validados por especialistas 
da UE, atenuando as preocupações 
de Bruxelas, adiantou ontem a 
agência AFP, citando fonte europeia, 
segundo a qual a decisão deverá, 
inclusive, ser adoptada sem debates 
na próxima reunião do Ecofin 
(ministros das Finanças), marcada 
para dia 23. “Salvo mudança de 
última hora”, os ministros das 
Finanças da UE devem retirar 
daquela lista o Panamá, a Coreia 
do Sul, os Emirados Árabes 
Unidos, a Tunísia, a Mongólia, 
Macau, Granada e Barbados, disse 
a mesma fonte. Os oito países e 
regiões continuarão sujeitos a 
uma rígida monitorização, mas 
todos os especialistas parecem 
de acordo com a sua retirada 
da lista. Em contrapartida, 
Santa Lúcia, Trinidad e Tobago, 
Bahrein, Guam, Ilhas Marshall, 
Palau, Samoa, Samoa Americana 
e Namíbia continuarão na “lista 
negra”, uma ferramenta europeia 
para combater a evasão fiscal. Em 
Dezembro, o Governo de Macau 
contestou prontamente a inclusão 
do território na lista das jurisdições 
não cooperante para fins fiscais, 
considerando que tinha sido “uma 
decisão unilateral e parcial”, e que 
isso “não corresponde à situação 
real” do território. 
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Pequim dá sinais de sucesso
na batalha pelo céu azul
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A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego só dispõe actualmente de 14 
inspectores para controlar os serviços de táxis, revelou o organismo à TRIBUNA 
DE MACAU, assumindo que, “ao longo dos últimos cinco anos, o número de fiscais 
não tem sido estável”. Tendo em conta que no final do terceiro trimestre do ano 
passado circulavam no território 1.583 táxis, cada fiscal fica, em termos médios, 
responsável por supervisionar 113 veículos e respectivos condutores. Ainda assim, 
“não está em curso qualquer plano de recrutamento”, esclareceram os Serviços 
para os Assuntos de Tráfego.

DSAT só tem 14 fiscais para 1.600 táxis
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