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DSSOPT aceita alojamento
dos galgos na Cordoaria
A DSOPT não levantou problemas para que a Yat Yuen transfira os galgos do
Canídromo para o terreno na Cordoaria, em Coloane, avançou ontem à noite a
Rádio Macau. Recorde-se que na semana passada, o presidente da ANIMA, Albano
Martins, disse ao Canal Macau que o terreno junto ao Paraíso dos Gatos era a solução
“mais viável” para o acolhimento dos animais. De acordo com a emissora em língua
portuguesa, a DSSOPT terá já transmitido a informação sobre a viabilidade do
terreno à companhia que é proprietária dos animais.
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Alto de Coloane

No seguimento de um parecer do Ministério Público, o Governo avançou com o processo de recuperação do lote no Alto de
Coloane, admitindo que se a outra parte não aceitar podem seguir para via judicial. Por outro lado, o Chefe do Executivo
não adiantou pormenores sobre a revisão da Lei de Terras, indicando que as opiniões estão a ser estudadas e não existe
calendarização para o efeito
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Lesados

Pearl Horizon

fizeram ouvir a sua voz
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Aquando da renovação das licenças
dos jogos, daqui a dois anos, o
Executivo pretende aditar aos
contratos medidas referentes aos
indicadores de responsabilidade
para as empresas de jogo, um
reforço do mecanismo de sanções
e introduzir o regime de caução.
“Estas matérias merecem ainda
um estudo aprofundado, mas, em
princípio, concordamos que essas
condições sejam reflectidas nos
futuros contratos porque, dentro
das responsabilidades sociais,
preocupamo-nos muito com a
participação das concessionárias
nas áreas da educação, caridade
e trânsito”, disse Chui Sai
On. A extensão de direitos dos
trabalhadores das concessionárias
também foi referida já que desde
2017, o número de trabalhadores
de Macau de classe média no sector
aumentou de 60% para 85%. O
líder da RAEM ressalvou que há
que ter em consideração o apoio a
Macau enquanto centro de turismo
e lazer mundial, e que as empresas
devem manter competitividade
comparativamente às regiões
vizinhas.
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