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Chow quer licenças de jogo para empresas locais
David Chow criticou ontem o facto do mercado de jogo em Macau ser dominado actualmente
por empresas de capitais estrangeiros e defendeu uma maior presença de companhias locais
no sector. “O bolo é para eles [casinos de empresas estrangeiras]”, disse o director executivo
da “Macau Legend Development”, em declarações aos jornalistas em Pequim. Reiterando
que essa situação é muito injusta, o empresário sugeriu a atribuição de “mais duas ou três
licenças de jogo”, que serviriam de “oportunidades para as gentes de Macau” e para reforçar a
competitividade. Por outro lado, Chow acredita que serão renovadas as actuais licenças, que
expiram em 2020 e 2022. “Se cortassem as licenças, as pessoas poderiam pensar que o sector
do jogo estaria a regredir para a era da exclusividade”, apontou.
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Em Macau, a interrupção voluntária
da gravidez só é permitida em casos
excepcionais. Na generalidade das
situações, a prática é punida com
uma pena até três anos de prisão.
Apesar do enquadramento legal, cuja
mudança iria requerer a análise de
dados estatísticos não disponíveis no
território, as mulheres não deixam
de optar pelo aborto. Em alternativa,
recorrem a serviços de saúde fora
do território, fugindo dos olhares
discriminatórios da sociedade,
ou o desespero leva mesmo a que
abortem clandestinamente na RAEM
através da encomenda de fármacos,
conforme relatam duas mulheres à
TRIBUNA DE MACAU.
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Um inquérito da Associação de Estudo
da Internet concluiu que 70% dos
residentes de Macau com idades entre
51 e 60 anos usam a internet. Na faixa
etária acima dos 60 anos, a percentagem
ronda os 40%, traduzindo em ambos
os casos tendências de crescimento.
Em geral, 84% dos residentes recorrem
à Internet diariamente, sendo que a
taxa atinge quase 100% entre pessoas
com idades entre 18 e 30 anos. Por
outro lado, 96% dos inquiridos usam o
telemóvel para navegar online, sendo
a aplicação WeChat a mais usada. Os
dados mostram ainda que os inquiridos
passam em média 72 minutos por dia
na rede e 72% têm conhecimento dos
métodos de pagamento electrónico,
mas nunca os usaram. Embora a
maioria tenha vontade de usar essa via
de pagamento, a segurança é a maior
preocupação.
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