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Canídromo quer exportar

20

galgos para Hainão

No novo plano sobre o futuro dos galgos, a companhia Yat Yuen solicita o prolongamento do uso da área do canil por 120
dias, bem como a ocupação provisória das cavalariças desocupadas do Jockey Club. No entanto, segundo apurou a TRIBUNA
DE MACAU, o tempo extra solicitado pela empresa que gere o Canídromo tem como objectivo preparar a exportação dos
galgos para Hainão, no âmbito de um projecto de turismo. O IACM confirma que essa intenção está a ser analisada, mas
poderá demorar algum tempo, porque envolve “muitos problemas técnicos”.
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O Governo chinês acusou ontem
os EUA de tentarem “destruir”
o comércio entre os dois países,
depois de Washington voltar
a ameaçar impor tarifas às
exportações chinesas totalizando
200 mil milhões de dólares. “As
elevações mútuas de tarifas em
grande escala entre China e Estados
Unidos conduzirão, inevitavelmente,
à destruição do comércio sinoamericano”, avisou Li Chenggang,
vice-ministro do Comércio. Para
Li, a actual política americana
“interfere com o processo de
globalização” e “prejudica a ordem
económica mundial”. O Presidente
dos EUA anunciou na terça-feira
novas taxas alfandegárias, de 10%,
sobre um total de 200 mil milhões
de dólares em bens importados
da China. O anúncio surge poucos
dias depois da entrada em vigor
nos EUA de taxas alfandegárias,
de 25%, sobre 34 mil milhões de
dólares de importações da China.
“Este é um momento caótico para o
comércio internacional”, avisou Li.
Analistas têm advertido que uma
guerra comercial entre as duas
potências económicas poderá ter
forte impacto negativo na economia
mundial. No intervalo de um mês,
esta “guerra comercial” já levou a
uma desvalorização de 9,08% na
Bolsa de Xangai, principal praça
financeira da China.
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