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As obras de reparação de valas e construção do colector pluvial na Avenida 
Almeida Ribeiro deverão, segundo o IACM, terminar amanhã permitindo assim 
que o trânsito volte à normalidade – já a partir de quinta-feira. Os trabalhos de 
pavimento e reconstrução de uma das artérias mais movimentadas do território 
arrancaram a 30 de Junho. O organismo “agradece também a compreensão dos 
comerciantes e cidadãos pela inconveniência causada durante o período de 
execução das obras”. 

Avenida Almeida Ribeiro abre 
ao trânsito já na quinta-feira

Deputado Sulu Sou 
de novo "em trabalhos"
A Comissão de Regimento e Mandatos da AL vai analisar na 
próxima sessão legislativa, as afirmações de Sulu Sou durante 
o período antes da ordem do dia que voltou a apelidar o 
Hemiciclo de “lixo” tal como tinha acontecido na sessão 
plenária em que foi aprovada a criação do Instituto para os 

Assuntos Municipais,. A decisão do Presidente da AL, Ho Iat 
Seng surge depois de um protesto de Vong Hin Fai, secretário 
da Comissão de Regimento e Mandatos, que exigiu uma 
justificação para afirmações que considera criarem “uma má 
imagem” do Hemiciclo
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Rádio Táxi  
é candidata
às 200 novas 
licenças

JUSTIÇA CHINESA 
COMEÇOU A JULGAR 

SEITA RELIGIOSA 
Um tribunal do nordeste 
da China começou 
ontem a julgar os líderes 
locais do grupo religioso 
autodenominado 
Quannengshen („Deus 
Todo Poderoso“, em 
português), que se 
formou na década de 
1990 e está proibido no 
país. Segundo a agência 
Xinhua, a polícia da 
província de Heilongjiang 
prendeu o líder local e os 
principais membros da 
seita em Junho de 2017. 
A seita religiosa foi criada 
na década de 1990, na 
província de Henan, 
centro do país, pelo 
professor de física Zhao 
Weishan, que segundo as 
autoridades chinesas leva 
agora uma vida luxuosa 
nos Estados Unidos. Em 
comunicado, a polícia 
afirma que a seita 
transferiu 140 milhões 
de yuan, para fora do 
país, entre Novembro de 
2016 e Março de 2017. 
Centenas de pessoas 
estabeleceram grupos 
nas redes sociais chinesas 
para procurar familiares 
que se juntaram à 
seita e, entretanto, 
desapareceram.

CABO VERDE COMO
PLATAFORMA 
ECONÓMICA

REGIONAL E AFRICANA
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NECESSIDADE
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