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A Polícia Judiciária já recebeu queixas de 30 pessoas que não conseguiram recuperar pelo 
menos 170 milhões de dólares de Hong Kong, incluindo 96 milhões do antigo deputado Chan 
Meng Kam, alegadamente perdidos num esquema de investimento imobiliário. A principal 
suspeita, proprietária do Grupo Imobiliário Fomento, empresa criada em Julho de 1993, terá 
prometido pagar juros elevados aos investidores. Um funcionário de uma empresa ligada 
ao grupo acredita que o valor das verbas divulgado pela PJ poderá ser apenas a “ponta do 
iceberg”, estimando que o montante possa ascender aos dois mil milhões de patacas. 

Burla imobiliária terá lesado 
pelo menos 30 pessoas
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25% DOS JOVENS 
E ADOLESCENTES

VICIADOS NA INTERNET

Um inquérito promovido pela 
Aliança de Povo de Instituição de 
Macau concluiu que, numa escala 
de zero a 100 em termos de vício na 
internet, os jovens e adolescentes 
locais receberam a nota de 46,65, 
ultrapassando o padrão considerado 
normal, de 46 pontos. Entre os 
1.916 inquiridos, um universo 
que abrangeu desde alunos do 
quarto ano de escolaridade até 
finalistas da universidade, 25,4% 
foram classificados como “ciber-
dependentes”. De acordo com o 
“Exmoo News”, o resultado excede 
os 13,2% apurados em 2017 na 
China Continental e os 22,4% 
registados em Hong Kong em 2015. 
Para a associação que desenvolveu 
o estudo, este fenómeno merece a 
devida atenção da sociedade. Apesar 
da pesquisa, no caso do ensino 
primário, se focar apenas nos alunos 
a partir do quarto ano, a taxa fixa-se 
em 6,8%, o que aponta para uma 
tendência de diminuição na idade 
média dos viciados na internet. Lei 
Leong Wong, director da Aliança, 
exortou os pais a aumentarem 
a comunicação com os filhos e 
a evitarem mimar as crianças, 
apelando ainda a uma maior 
fiscalização das actividades “online”.

ELISABELA LARREA EM ENTREVISTA AO JTM

"Teatro em patuá 
é uma celebração 
da identidade 

de Macau"

PARECER SOBRE LEI DO HINO 
EXCLUI RECEIOS DE JORNALISTAS
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CURSO DE MEDICINA MOTIVARÁ
EXPANSÃO DE LABORATÓRIOS

TRÊS EQUIPAS “CORREM” PARA 
O TÍTULO NA LIGA DE ELITE
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