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ANDRÉ COUTO
VOLTA ÀS PISTAS
APÓS 6 MESES
DE RECUPERAÇÃO
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DSAT MANDA
SUSPENDER
CONDUTORES
EM “PART-TIME”
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AL Sulu Sou
e

em “contra-ataques”
A defesa de Sulu Sou, liderada por Jorge Menezes, alega que a Assembleia Legislativa cometeu “várias ilegalidades” durante o
processo que levou à suspensão do mandato do deputado. No recurso contencioso submetido ao Tribunal de Segunda Instância,
documento a que a TRIBUNA DE MACAU teve acesso, a defesa acusa a AL de “desrespeito grosseiro pelos direitos” de Sulu Sou e
“desconsideração grave pela lei”. A Comissão de Regimento e Mandatos prestou um “mau serviço à RAEM”, o que “enfraquece a AL
e a sua autoridade política e jurídica”, argumenta ainda. Mas, do lado da AL também há movimentações: na terça-feira, mesmo dia
do início do julgamento de Sulu Sou, será votado um projecto de resolução sobre a “Natureza política das Deliberações do Plenário
da Assembleia Legislativa”, apresentado por Kou Hoi In e Vong Hin Fai. Para os subscritores, as decisões do Plenário sobre a perda
ou suspensão do mandato de um deputado devem ser actos “livres de interferência de qualquer outro órgão ou indivíduo de
modo a evitar que seja posto em causa o normal funcionamento da estrutura política definida na Lei Básica”.
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PADRE JOÃO LOURENÇO EM ENTREVISTA AO JTM

"Há um grande
caminho a fazer"
pela "instrução
e
qualidade de vida"

XI JINPING PEDE
TOTAL LEALDADE
AO PARTIDO COMUNISTA
O Presidente da China apelou
ontem à implementação integral
das políticas da liderança do
Partido Comunista e exigiu
lealdade total das autoridades
do governo. “Quando o núcleo
do partido toma uma decisão
política, todos os grupos do
partido têm de colocá-la em
prática literalmente”, alertou
Xi Jinping, num discurso sobre
disciplina e corrupção transmitido
para todo o país. Segundo a
emissora estatal CCTV, Xi Jinping
sublinhou que as autoridades que
fracassarem no cumprimento dos
seus deveres políticos devem ser
responsabilizadas. Na mesma linha,
reiterou que não haverá qualquer
abrandamento nos esforços para
combater a corrupção no seio
do Partido. Os dirigentes têm de
“ser sinceramente dedicados ao
partido”, e funcionar como “uma
só mente com o núcleo do partido”,
vincou. Numa referência à ambição
de tornar o país num grande
actor do panorama mundial, Xi
realçou ainda que esse conjunto
de esforços no Partido são uma
“garantia fundamental” para
alcançar o sonho chinês.
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