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PATUÁ NO “GUARDIAN”,
CASINOS NA CNN
Nos últimos dias, Macau esteve em 
foco na imprensa internacional, em 
áreas bem distintas. Se o Patuá teve 
direito a uma extensa reportagem 
do prestigiado jornal britânico “The 
Guardian”, a CNN elaborou um guia 
para os visitantes interessados nos 
casinos locais.
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Após a entrada em vigor da Lei de Protecção dos Animais, em Setembro de 2016, 
o Corpo de Polícia de Segurança Pública registou dois casos de maus-tratos, cinco 
envolvendo falta de condições e encaminhou para o Instituto para os Assuntos Cívicos 
e Municipais 11 relacionados com ataques de animais. Por outro lado, ao longo do ano 
passado, 101 cães e quatro gatos foram entregues ao Instituto por impossibilidade de 
criação pelos proprietários. Embora não sejam tipificados como tal pela Lei, estes casos 
são encarados pela ANIMA como situações de abandono.

105 animais entregues
ao IACM pelos donos
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O Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau deverá definir 20 metros como tecto máximo para as construções 
na Zona de Protecção do conjunto de monumentos classificados pela UNESCO como Património Mundial. Além de fixar critérios 
para a preservação do tecido urbano, condicionantes para a construção, restauro e uso corrente dos imóveis classificados, o Plano 
inclui 11 “corredores” com necessidades de protecção especial. O documento, que foi exigido pela UNESCO em 2013 e já deveria 
ter sido entregue há mais de dois anos, será alvo de consulta pública entre amanhã e 20 de Março. 

Centro Histórico protegido
por “tecto” de 20 metros
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CONDUTORES CANSADOS
DE “TAPAR BURACOS”
Uma associação do sector vai 
contestar hoje na DSAT a suspensão 
de 30 condutores de autocarro. 
Segundo a associação, os motoristas 
a tempo inteiro estão agora sujeitos 
a crescente pressão, por terem de 
cumprir horas extra para “tapar 
buracos”.
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ÚLTIMA HORA 

Furto milionário
em sala VIP motiva 
duas detenções

Duas pessoas foram detidas por suspeitas de envolvimento no caso de furto de 
fichas de jogo avaliadas em 47,89 milhões de dólares de Hong Kong, ocorrido 
na terça-feira numa sala VIP do casino Wynn Macau, anunciou ontem à noite a 
Polícia Judiciária, sem adiantar detalhes e remetendo para hoje a divulgação de 
informações adicionais. As autoridades estavam à procura de um “croupier”, de 
49 anos, que exercia funções naquela sala de jogo, suspeitando que terá contado 
com a ajuda de cúmplices. Na sequência do furto, a Direcção de Inspecção e 
Coordenação de Jogos exortou as operadoras de casinos a reforçar a fiscalização 
e a avaliar os mecanismos e medidas existentes para evitar casos semelhantes.

120 PEDIDOS POR ANO PARA FILMAGENS INTERNACIONAIS

Macau fascina 
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