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Inspector de la Primărie,
spînzurat în casă!

Ajunşi în pragul disperării din
cauza necazurilor de tot felul,
tot mai mulţi oameni recurg la
o metodă nebunească pentru
a scăpa de probleme: sinuciderea. Este şi cazul unui
bărbat de 49 de ani, din municipiul Cîmpulung, care s-a
spînzurat, ieri dimineaţă, întrun apartament din blocul D 29,
din cartierul Vişoi, în care
locuia împreună cu soţia lui.
Dănuţ Iosif a lăsat în urmă
un bilet de adio.

Dănuţ Iosif

Mai puţini şomeri
în Argeş
Numărul celor care nu au un loc
de muncă a scăzut în luna februarie. Nicolae Bădescu, director executiv la Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Argeş,
ne-a spus că, la sfîrşitul lunii februarie 2018, numărul total al şomerilor
înregistraţi a fost 10.332 de persoane, din care 2.249 îndemnizaţi
şi 8.083 neindemnizaţi. PAGINA 2

A fost audiat alt
suspect
Cazul tînărului aruncat mort
lîngă blocul în care locuia, pe
strada Teilor, este departe de a ﬁ ﬁnalizat! Oamenii legii au mai audiat,
ieri, un alt tînăr, pasager în maşină.
Individul, un tînăr în vîrstă de 23 de
ani, este inculpat în acelaşi dosar
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de traﬁc de droguri.

Alţi 12 argeşeni
cu gripă!
Schimbările bruşte de temperatură au dus la apariţia şi mai multor
cazuri de gripă în judeţul nostru!
Potrivit informaţiilor de la Direcţia
de Sănătate Publică Argeş, în ultimele zile, au fost conﬁrmate 12 cazuri noi de gripă.
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Ce spune Dana Criminala despre dosarul lui Leo:

„Ne-am trezit
cu mascaţii
în casă!“
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Se apropie greva generală în Sănătate!
S-a decis pichetarea Ministerelor Muncii, Sănătăţii şi Finanţelor pe
20, 22, 27 şi 29 martie, iar pe 25 aprilie va ﬁ organizat un miting în
Capitală şi se strîng semnături pentru declanşarea conﬂictului de
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muncă, mai precis a grevei generale.

Inundaţii în Argeş
PAGINA12

TRANŞATOR CARNE
Locaţie: Costeşti-Argeş
Beneficii oferite: pachet salarial atractiv, bonuri de masă.
Profil candidat:
- Experienţă anterioară de lucru în tranşarea cărnii, 1 an;
- Cunoştinţe bune referitoare la carcasele de porcine precum şi la
diferite calităţi de carne, cunoştinţe legate de structura
musculaturii carcaselor dar şi a sepărarii grupelor musculare ori a
diverselor componente comandate;
- Stil de lucru organizat, pricepere, putere de muncă
Descriere job: Se lucreaza ca parte a echipei de tranşare
carcasa şi separarea subproduselor cărnii, în Abator la viteza de
linie.

Telefon 0730073034.
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Apele au inundat mai multe gospodării

„Prinţul ţiganilor“, cum este
cunoscut Leo,
este suspect de
înşelăciune,
spunîndu-se că,
împreună cu
unul dintre băieţii săi, ar ﬁ vîndut
o statuetă fără
valoare unui
american, pretinzînd că este
din aur masiv.
Nici soţia sa,
Dana Criminala,
şi nici ﬁica acesteia, Renata, nu
au fost scutite
de emoţii în dimineaţa zilei de
5 martie. PAGINA 12

Dana şi Leo, pe vremea cînd
poliţia nu le bătuse la uşă

Curs valutar: 1Euro - 4.6607 USD - 3.7771 Gramul de aur - 160.1925

