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A China anunciou ontem que adoptou o pacto global para a migração promovido 
pela ONU, aprovado formalmente na segunda-feira em Marraquexe (Marrocos), e irá 
aplicar o documento “de modo voluntário e seguindo as leis nacionais”. “O pacto vai 
fornecer uma plataforma de trabalho de cooperação global que ajudará a abordar o 
fenómeno da migração”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
chinês. Segundo Lu Kang, Pequim quer que “os direitos legítimos e os assuntos dos 
imigrantes sejam protegidos” e haja “uma distinção entre refugiados e imigrantes, e 
entre imigrantes regulares e irregulares”.

China adere a pacto global para a migração

TAILÂNDIA VOLTA A TER 
CAMPANHAS POLÍTICAS

A Junta Militar que governa a 
Tailândia há mais de quatro anos 
voltou a autorizar a realização 
de campanhas políticas antes 
das eleições, previstas para 
o início de 2019. Políticos de 
todas as tendências, incluindo 
conservadores próximos da Junta, 
exigiam há vários meses o fim da 
proibição de actividades políticas, 
começando pelos comícios. 
Muitos grupos entendem que 
o anúncio é tardio porque as 
eleições, adiadas por diversas 
vezes, devem acontecer a 24 de 
Fevereiro, o que deixa apenas dois 
meses para a campanha.
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USJ CRIA MESTRADO NA 
ÁREA DA PSICOLOGIA  
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Pela primeira vez no seio do órgão consultivo, alguns membros do Conselho para o Desenvolvimento Económico defenderam 
ontem a possibilidade de Macau importar “croupiers”, como forma de, por um lado, dar resposta ao aumento da procura e, por 
outro, salvaguardar os direitos dos residentes num cenário de quebras no sector, argumentando que, nesse caso, eventuais 
despedimentos visariam a mão-de-obra não local. A presidente da Associação para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo 
refuta a sugestão, frisando que visa “provocar conflitos entre casinos e trabalhadores”.

Relançadas divergências sobre 
importação de "croupiers"

Tracy Choi premiada 
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