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Școala începe fără triaj
epidemiologic (pag.5)

Ministerul Sănătă+ii a decissă renun+e la procedura princare copiilor li s-ar lua tem-peratura și ar fi întreba+i cumse simt, înainte de începereaorelor.
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Rata anuală a infla0iei
a crescut (pag.5)

Rata anuală a inflaţiei a ur-cat la 2,8% în luna iulie aacestui an, de la 2,6% în iunie,în condiţiile în care mărfurilealimentare s-au scumpit cu5,57%, serviciile cu 3% iarmărfurile nealimentare cu0,88%, potrivit datelor pu-blicate de Institutul Naţionalde Statistică (INS).
Matei, Deac şi Greab
au semnat pe un
sezon! (pag.6)

Cei trei au semnat anga-jamente valabile până la sfâr-şitul sezonului 2020-2021,cu posibilitatea de prelungire.
HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Idei şi sfaturi!Se prefigurează o recoltă bo-gată, metaforic vorbind, semncă ai investit tot ce ai avut maibun în tine pentru a face aceştipaşi mari înainte. (pag.4)

Domnule Miuţescu, 
lăsaţi-mă 24 de ore în

locul dumneavoastră şi vă
fac alegerile mai ușoare
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Masca este
armă de apăra -
re, nu subiect
de dezbatere!

Din punctul meu de vedere

O nouă echipă
argeşeană
în Liga 3

~SPORT~
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În ediţia de ieri a ziarului nostru v-
am prezentat cazul unui bărbat de
25 de ani, din Căldăraru care a fost
arestat după ce ar fi furat în noap-
tea de 25 spre 26 iulie o autoutili-

tară lăsată deschisă de proprietarul
acesteia. Tână rul ar fi vândut-o, la
scurt timp, unei persoane fizice, în

vederea dezmembrării.   

A furat două maşini!Hoţ de 
meserie

Maşină nouă, în
flăcări!

Un şofer a rămas
fără maşina pe care
o conducea după ce

aceasta a luat foc. 
Evenimentul a avut loc marţi seară, la Hârseşti, 
pe drumul care leagă judetul Argeş de judetul Olt. 
Şoferul unui Duster a simţit miros de fum şi a apucat să tragă

pe dreapta, moment în care focul a cuprins autoturismul.  
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Pestă porcină 
la DomneştiPrimarul comunei Domneşti, Ga-briel Zăvoianu, a anunţatieri că a fost confirmatun focar de pestă por-cină africană la fer-ma S.C. GOLSUINDOMNEŞTI SRL. Încaz de suspiciune deapariţie a unor boli in-fecţioase la animaleledin gospodărie, cetăţeniisunt rugaţi să ia următoarele mă-suri obligatorii: să anunţe mediculveterinar oficial a circumscripţieisanitare veterinare oficiale; să izole-ze animalele bolnave sau suspecte

de boală; să păstreze cadavrele ani-malelor moarte, carnea ori produ-sele obţinute prin tăierea de necesi-tate, fără a le înstrăina sau vinde; sănu permită circulaţia ani-malelor şi a persoane-lor în locurile presu-pus a fi contamina-te; să nu păstrezefurajele care au ve-nit în contact cuanimalele bolnavesau care sunt suspectede contaminare, fără a leadministra altor animale; să păs-treze izolate ustensilele de grajd, aş-ternutul, mijloacele de transport fo-losite şi orice alte obiecte care pot fipurtătoare de contagiu. M.D. 3
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Incendiul într-un cartier rezidenţial

Aarsovilă!
Pompierii argeşeni au fost solicitaţi ieri

să intervină la un incendiu izbucnit 
într-un cartier rezidenţial din Piteşti.

Când au ajuns la faţa locului, salvatorii 
au constatat că pe strada Pinilor, la ieşirea

spre Dragăşani, ardea etajul unei vile. 3
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