Ghid pentru S\n\tate

De[i a plecat definitiv din
Ia[i, Veolia a r\mas
datoare la numero[i ie[eni

paginile
5-6

u Hallux valgus (Monturile
piciorului)
u Vitiligo poate fi
ameliorat, dar nu
vindecat
u Obezitatea poate
determina apari]ia bolilor
de rinichi

Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE
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Un caz revolt\tor, relevant pentru ineficien]a
institu]iilor care se ocup\ de aplicarea legii

Statul, paralizat
complet la Ia[i?
Un exemplu revolt\tor de indiferen]\ [i ineficien]\
cras\ din partea institu]iilor ie[ene: sp\l\toria auto
din zona Doi B\ie]i a afaceristului Gheorghe Che[cu
func]ioneaz\ în continuare, devers=nd ape uzate `n
albia r\ului Ciric, de[i este dovedit c\ e ilegal\. Acesta
ar fi p\c\lit o serie de institu]ii pentru a deschide

Sp\l\toria,
ieri

„Eroii“ din Azovstal:
schimba]i sau executa]i?
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Ni se `ntorc
medicii: Doctorul
Sorin Oprescu a fost
prins ieri în Grecia [i
ar urma s\ fie extr\dat
`n ]ar\ zilele acestea.

LOCAL

sp\l\toria, printre care Prim\ria Ia[i [i Apele Române,
jongl=nd cu unele adrese care nu exist\. Culmea, c=nd
procurorii au luat urma leg\turilor boln\vicioare ale lui
Che[cu cu `nal]i func]ionari ai Prim\riei, aceasta din
urm\ a cerut în instan]\ anularea autoriza]iei pentru
afacerea de pe malul r=ului. Apele Rom=ne a luat act
de faptul c\ nu a autorizat afacerea [i a amendat
firma. Ba chiar, ulterior, [i Garda de Mediu a amendat
firma lui Che[cu. Cu toate acestea, de[i au trecut luni
bune de la toate aceste constat\ri oficiale, sp\l\toria
func]ioneaz\ bine mersi [i la aceast\ or\. În acela[i
timp, „cea]a“ din jurul adresei sp\l\toriei nu s-a
risipit: reprezentan]ii Prim\riei confirm\ b\nuiala
jurnali[tilor ZdI, cum c\ adresa str. Vasile Lupu 135 nu
exist\ în nomenclatorul de str\zi. Pe larg, `n pagina 2

u „Ucraina are nevoie de eroii s\i în via]\“, a spus
Zelenski `nainte s\ aprobe predarea ultimilor
combatan]i care ap\rau uzina din Mariupol u
prizonerii vor fi trata]i „conform normelor
interna]ionale“, promite Kremlinul, dar unii
politicieni ru[i cer pedeapsa cu moartea u Pag. 8
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Hal de preot de
m\n\stire: Preot de
m\n\stire prins la volan pe
european\ beat pulbere, dar l\sat
cu permisul `n buzunar de
judec\tori. El a recunoscut c\ a
b\ut mai multe pahare de vin, dar
era convins c\, la c=t de mare [i
gras este, nu vor fi probleme cu
alcoolemia.

{i-a pus [i sora [i iubita la
„produs“, ca s\ `i str=ng\
bani pentru un BMW X5
Un ie[ean „întreprinz\tor“ s-a folosit de nurii chiar ai surorii
[i iubitei lui pentru a strânge bani de un BMW. El s-a
transformat în proxenetul celor dou\ tinere, publicând
anun]uri online în numele lor [i încasând banii rezulta]i în
urma activit\]ii prestate de acestea u 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
24 mai,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.8
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

u [antierul de aici va `ncepe luna viitoare [i
va dura circa un an u vor fi demolate cele
trei f=nt=ni arteziene, fiind `nlocuite cu una
interactiv\ u va fi realizat\ o conexiune mai
spectaculoas\ Teatru - Mitropolie u Pag. 2

Proiect editorial de excep]ie
lansat ieri de Polirom la Ia[i
u al\turi de M\n\stirea „Sfânta Ana“ Rohia, oficialii editurii
au lansat „Integrala N. Steinhardt“, care con]ine 22 de
volume u este unul dintre cele mai ambi]ioase proiecte
editoriale din ultimii ani de pe pia]a de carte din România u 2

Ce variante are primarul
Mihai Chirica dup\ plecarea
vicelui ex-USR Cezar Baciu?
u aceast\ plecare este previzibil\ dup\ ce contesta]ia la excluderea din
partid a lui Cezar Baciu a fost respins\ `n prima instan]\ u [i `n USR, [i `n
PSD sunt consilieri locali dispu[i s\-[i negocieze votul necesar unei
majorit\]i pro-Chirica, pentru anumite avantaje u Citi]i articolul din pagina 2

Interes aproape zero pentru doza 4 `n jude]ul
Ia[i: `n cabinetele de vaccinare bate v=ntul u 2

Foc [i facebook: A vrut s\
dea foc casei iubitei dup\ ce a
intrat pe pagina ei de Facebook [i
i-a citit mesajele. Asta a p\]it o
elev\ de liceu, care a trebuit s\
cear\ protec]ia legii, dup\ ce
iubitul s\u i-a citit
coresponden]a.

Iat\ noul proiect
din fa]a Teatrului!
Copacii mari
r\m=n pe pozi]ie

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 16ºC  Max. 22ºC  Max. 27ºC
 Min. 8ºC  Min. 9ºC  Min. 13ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 30ºC  Max. 24ºC  Max. 22ºC
 Min. 16ºC  Min. 12ºC  Min. 11ºC
Sursa: Accuweather.com

Ce mai c=nt\
galeria
Politehnicii?
Ia[ul pofte[te
la „inamici“
din Vaslui
u ast\zi, de la
ora 17:00, `n
Copou, are loc
un meci
amical `ntre
Poli [i
Sporting
Juniorul u 8

