Ziar Gratuit
Accident
cu 5 victime
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Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident
de circulaţie petrecut aseară
pe Calea Feldioarei.

Gata cu joaca,
începe Mondialul
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Daune record
CNADNR va plăti un milion de euro daune
morale unei tinere care şi-a pierdut o mână
într-un accident rutier petrecut pe DN1
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De la ora 21.00, pe stadionul din Sao Paulo va avea
loc ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale.

Cros caritabil
sub Tâmpa
pag. 5

Crosul „Aleargă TU pentru
EI!, organizat de Hopsice,
ajuns la cea de-a şasea ediţie, va avea loc sâmbătă.

VALUTĂ

Euro
4,3960
USD
3,2481
Gram Aur 131,8128

METEO

Parţial noros
13°C /23°C

În decembrie 2006, Elena Ghegeliu,
o studentă la Drept din Constanţa, se
deplasa cu autoturismul, împreună
cu prietenul ei, pe drumul naţional
către Braşov, reiese din informaţiile

cuprinse în dosar. Prietenul ei a încercat, la un moment dat, să evite o
coliziune cu un BMW, dar a scăpat
autovehicul de sub control, iar un parapet metalic deteriorat de pe mar-

ginea drumului a străpuns portiera şi
i-a intrat fetei în mână. Medicii au
fost nevoiţi să-i amputeze mâna. Poliţiştii au stabilit că vina accidentului
o poartă administratorul drumului,

adică CNADNR. La opt ani de la accident, Instanţa supremă a admis cererea tinerei, şi a obligat CNADNR
să îi plătească daune morale de un
milion de euro.
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Face turul României, la 63 de ani

„Gură de oxigen” pentru firme

Gabriel Vâlcu, pensionarul
care în ciuda faptului că suferă de o dizabilitate auditivă
bilaterală profundă, s-a încumeta într-un nou tur al României. El va parcurge peste
3.000 de kilometri pe bicicletă. „Mă simt încă bine şi
vreau să dovedesc că dacă ai

Municipalitatea a aprobat o
nouă schemă de minimis, valabilă în perioada 1 iulie 2014
– 31 decembrie 2018. Noua
schemă de minimis, în valoare de peste 21 de milioane
de lei, va scuti societăţile comerciale care îşi desfăşoară
activitatea în parcurile indus-

voinţă, îţi vin puteri nebănuite. Iar sprijinul din partea oamenilor sau a unor autorităţi
locale, ori primirile în cadru
oficial, îmi ridică moralul”,
spune omul care s-a îndrăgostit de Braşov, unde a găsit
ajutor pentru a-şi continua încercarea temerară.
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triale din Braşov de impozitul
pe clădiri şi teren. Numărul
estimat de beneficiari este de
15 întreprinderi, iar valoarea
totală a ajutorului este de
21,285 milioane lei, împărţită
în mod egal pe fiecare dintre
cei cinci ani de valabilitate a
schemei.
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Record la scumpirea benzinei. În România s-a înregistrat

cea mai mare creştere a preţului pe litrul de benzină,
de peste 16%. Danemarca se apropie de această majorare, potrivit celei mai noi ediţii a clasamentului Pain
at the Pump (Durere la pompe ), realizat de Bloomberg.
Potrivit sursei citate, topul a luat în calcul preţul pe litrul
de benzină din 61 de state, din Norvegia până în Venezuela, din perioada 31 martie - 29 aprilie. Ediţia anterioară a topului, faţă de care au fost calculate creşterile,
a fost realizată în funcţie de preţurile din al treilea trimestru din 2013. „Preţul benzinei în România a crescut
cu 16%, cel mai mare ritm înregistrat de vreunul dintre
cele 61 de state din clasament”, se arată în studiul publicat de Bloomberg la începutul acestei luni. România
ajunge astfel pe poziţia 24 din cele 61 de state analizate,
cu un preţ pe litru de 1,95 dolari. Ţara noastră figura în
ediţia trecută pe locul 33, cu un preţ pe litrul de benzină
de 1,68 dolari.

Nicolescu: Prețul minim pe acțiune la listarea Electrica este de
11 lei. Guvernul a aprobat în ședința de ieri un proiect

de hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare
prin oferta publică de majorare a capitalului social prin
aport de capital privat al SC Distribuție și Furnizare a
Energiei Electrice „Electrica” - SA București. „Am adoptat
astăzi (n.r. ieri) o limită de preț pentru listarea Electrica
cu un minim de listare de 11 ron pe acțiune și un maxim
de listare de 13,5 ron pe acțiune. Este practic unul dintre
cel mai mare proces de listare petrecut vreodată pe piața
de capital din România. (..) Dacă mergem pe minim, dar
sigur ne dorim să depășim acest minim, societatea poate
să obțină minim aproximativ 435 de milioane de euro”,
a declarat ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu. Potrivit ministrului, după adoptarea deciziei în
Guvern, ASF urmează să își dea acordul pentru listare,
după care va exista, până pe 26 iunie, un road show
care include și Londra, iar data listării efective va fi în jur
de 3 iulie.
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Accident cu cinci victime
pe Calea Feldioarei
Un grav accident de
circulaţie s-a produs
ieri după-amiază pe
Calea Feldioarei, în
zona ieşirii din Braşov
spre Târgu Mureş.
Din primele informaţii, în urma impactului
au rezultat cinci victime, acestea fiind conştiente.
Şoferul vinovat de producerea accidentului circula
dinspre Braşov spre Rupea,
iar la kilometrul 7 a intrat
într-o depăşire şi nu a mai reuşit
să ajungă înapoi pe banda sa de
mers. Maşina s-a ciocnit frontal

cu un autoturism care circula
regulamentar şi în care se aflau
patru tinere, potrivit inspecto-

rului principal Cosmin Giosanu,
purtător de cuvânt al Poliţiei
Rutiere Braşov.

În urma impactului, atât
şoferul vinovat, cât şi cele
patru fete din celălalt autoturism au fost răniţi şi transportaţi la Spitalul Judeţean
Braşov cu mai multe ambulanţe şi echipaje SMURD.
„Toţi cei cinci răniţi au fost
transportaţi la spital pentru
îngrijiri, dar nu le-a fost pusă
viaţa în pericol. Toate victimele erau conştiente”, a spus
reprezentantul Poliţiei Rutiere Braşov
În această zonă, în ultimii
trei ani, au mai avut loc două
accidente grave soldate cu morţi
şi răniţi.
Sebastian Dan

Atenţie ce jucării cumpăraţi pentru cei mici!
Sute de operatori economici din întreaga
ţară au fost găsiţi cu abateri, cu ocazia unor
controale efectuate de comisarii Protecţiei
Consumatorilor cu puţin înainte de Ziua
Copilului. Comisarii au găsit nereguli la circa
80 la sută din totalul de 881 de operatori
economici verificaţi. În urma neregulilor

găsite, angajaţii Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor au dat 514 amenzi
însumând peste 1,7 milioane de lei, precum
şi 286 de avertismente, potrivit unui bilanţ
făcut public ieri de instituţie. În Braşov, printre altele, s-au găsit abateri privind inscripţionarea numelui, a denumirii comerciale

înregistrate sau a mărcii înregistrate a producătorului sau a importatorului, precum şi
a adresei la care aceştia pot fi contactaţi,
potrivit ANPC. La unii comercianţi s-au
găsit şi abateri privind menţionarea numărului unic de înregistrare pe jucărie sau în
documentele însoţitoare.

Nereguli găsite la angajatorii brașoveni
În luna mai, inspectorii Inspectoratului Teritorial de
Muncă Brașov au identificat
45 de persoane care nu erau
angajate cu forme legale de
muncă. În total, 16 angajatori au fost prinși în neregulă
de inspectorii brașoveni.
Astfel, 13 angajatori care
foloseau muncă la negru
(depistate fiind 22 de persoane) au fost sancţionaţi cu
amenzi contravenţionale în
valoare de 180.000 lei și 4
avertismente, iar pentru 3
angajatori, documentele întocmite în urma identificării
a 23 persoane care lucrau
fără forme legale au fost preluate de către Politʼia Brașov

în vederea continuării cercetării penale. În total, inspectorii au efectuat în luna
mai 489 de controale.
În ceea ce priveşte respectarea prevederilor, HG.500/
2011 (privitor la completarea și transmiterea REVISAL) au fost efectuate un
număr de 472 de controale,
în urma cărora au fost
sancţionatʼi 16 angajatori cu
amenzi în valoare de 17.000
lei şi 8 avertismente, fiind
dispuse 77 de măsuri în vederea remedierii neregulilor
constatate.
Principalele reglementări legislative nerespectate
de angajatori au vizat :

- netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă, cel
târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii
de către salariatul în cauză;
- completarea registrului
cu date eronate sau incomplete;
- nerespectarea prevederilor potrivit cărora Registrul
se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul
sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate
juridică, care au delegată
competenţa înfiinţării registrului.

Ministerul Agriculturii desfiinţează APDRP
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (MADR)
desfiinţează Agenţia de Plătʼi
pentru Dezvoltare Rurală și
Pescuit (APDRP), urmând ca
toate atribuţiile să treacă, prin
reorganizare, la Agenţia pentru Finantʼarea Investitʼiilor Rurale (AFIR). Noua instituţie
va fi înfiinţată printr-o Ordonanţă de Urgenţă (OUG), potrivit unui proiect al
ministerului.
„Se înfiinţează Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică

cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
finanţată din venituri proprii
şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei
Vodă nr. 43, sectorul 1, prin
reorganizarea Agenţiei de
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, care se desfiinţează”, se arată în proiectul
de act normativ.
Agenţia va avea ca principală atributʼie implementarea
tehnică, în condiţiile delegării de funcţii de către Minis-

terul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea
de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, precum şi
implementarea financiară
(plata) FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală pentru perioada
2014-2020.
„Veniturile proprii se realizează din tarife pentru activităţi de prestări de servicii,
aprobate prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, informează
autorii proiectului.
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CNADNR, bună de plată
Instanţa supremă a decis, ieri, ca CNADNR să îi
plătească daune morale
de un milion de euro
Elenei Ghegeliu, tânăra
care şi-a pierdut mâna
dreaptă în urma unui
accident rutier petrecut
în 2006, decizia fiind irevocabilă şi urmând să
fie pusă în aplicare.
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie a admis acţiunea Elenei Ghegeliu şi a dispus astfel
încât Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNA
DNR) să îi plătească despăgubiri de un milion de euro.
Aceeaşi sumă fusese stabilită ca despăgubire şi de către
Tribunalul Bucureşti, în aprilie 2013, însă Curtea de Apel
Bucureşti a redus suma la
200.000 de euro, printr-o decizie din 27 noiembrie 2013.
Decizia Curţii de Apel Bucureşti a fost contestată la instanţa supremă, care miercuri
a dat o decizie irevocabilă,
care urmează să fie pusă în

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, responsabilă de starea drumurilor naționale
aplicare.
„CNADNR SA a luat act de
decizia Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, o va respecta şi aplica întocmai. Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din Româ-

nia SA îşi exprimă pe această
cale, compasiunea faţă de drama prin care trece victima”,
se arată într-un comunicat al
CNADNR.
Georgiana Elena Ghegeliu
a dat în judecată Compania

Noul viceprimar şi-a început activitatea

Viceprimarul Adina Alexandrina Durbacă şi-a preluat
de ieri biroul din cadrul Primăriei Braşov, după ce, în ultima şedinţă a Consiliului
Local, 18 consilieri municipali au votat pentru alegerea
ei în funcţie.
„Alegerea mea în funcţia de
viceprimar a fost o confirmare
a muncii de doi ani pe care

am depus-o în Consiliul Local
şi reprezintă un vot de încredere al colegilor din Consiliul
Local în activitatea mea.
Funcţia de consilier local, ca
şi aceea de primar, sau viceprimar, sunt funcţii în care
suntem aleşi de către cetăţeni,
care ne acordă încrederea lor
pentru a-i reprezenta şi pentru
a le rezolva problemele. Ca vi-

ceprimar, voi continua proiectele pe care le-am iniţiat şi voi
propune noi proiecte în interesul braşovenilor. Consider
că una dintre condiţiile principale pentru reuşită este munca în echipă şi de aceea sunt
convinsă că împreună cu domnul primar şi colegul meu viceprimar vom reuşi să punem
în practică toate proiectele de
dezvoltare ale oraşului nostru”,
a declarat noul viceprimar.
Adina Durbacă este prima
femeie care deţine funcţia de
viceprimar al municipiului
Braşov. Aceasta are 43 de
ani, este căsătorită şi are un
copil. Este de profesie avocat,
specializată în drept comercial şi civil, şi este la primul
mandat de consilier local, intrând pentru prima dată în
politică în 2012, în Partidul
Poporului.
A.P.

Doi candidaţi la şefia CAS Braşov
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) organizează în această lună
concurs de ocupare a postului
de preşedinte-director (PDG)
al CASJ Braşov, unde Florica
Paraschiv este, în prezent, interimar pe post. Înscrierea
candidaţilor s-a făcut la sediul CNAS, iar după termenul-limită şi cele două zile de
verificare a dosarelor, insti-

tuţia a anunţat că pentru şefia
CASJ Braşov sunt în cursă
dr. Cătălin Şeitan şi dr. Ioana
Sanda Stâncel. Funcţia de
preşedinte-director general
al CASJ Braşov este vacantă
de aproape două luni, de
când medicul Călin Răuţia,
a demisionat din funcţie.
Concursul pentru postul de
preşedinte-director general
va consta într-o probă scrisă,

pe 17 iunie, şi un interviu, pe
baza planului de management care să cuprindă indicatorii de performanţă, în
maximum cinci zile lucrătoare de la proba scrisă. Candidatul care este declarat admis
trebuie să obţină, atât la proba scrisă, cât şi la interviu,
minim nota 7. Ambii candidaţi sunt medici generalişti,
medici de familie.

Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România (CNADNR) şi Direcţia
Regională de Drumuri şi Poduri Braşov în aprilie 2012,
la Tribunalul Bucureşti, după
ce şi-a pierdut mâna dreaptă

în urma unui accident rutier
petrecut în 2006.
Instanţa a admis cererea tinerei, în aprilie 2013, şi a
obligat CNADNR să îi plătească daune morale de un
milion de euro, echivalentul
în lei la cursul BNR din ziua
plăţii.
Decizia a fost contestată cu
apel de CNADNR, la Curtea
de Apel Bucureşti, care în 27
noiembrie 2013 a redus la
200.000 de euro daunele morale pe care compania trebuia
să le plătească tinerei.
„Deşi pierderea menţionată
are natura unei infirmităţi cu
caracter permanent, nu poate
fi negat faptul că aceasta nu
limitează, de exemplu, posibilitatea de deplasare autonomă a reclamantei. De
asemenea, chiar dacă, aşa
cum s-a arătat, accesul la o
activitate profesională este limitat, fiind necesare eforturi
suplimentare, totuşi aceasta
nu poate echivala cu o situaţie
de îngrădire totală a acestei
posibilităţi”, arătau judecătorii
Curţii de Apel Bucureşti în

motivarea deciziei.
Accidentul în urma căruia
Elena Ghegeliu şi-a pierdut
mâna dreaptă a avut loc în
2006, pe DN1, în timp ce
aceasta mergea, împreună cu
prietenul ei, spre Braşov.
Acesta a tras de volan spre
dreapta, pentru a evita o altă
maşină care intrase pe sensul
lor de mers. Autoturismul în
care se aflau cei doi a lovit
un parapet metalic de pe
marginea drumului, un fragment din acesta a străpuns
portiera dreaptă a maşinii şi
i-a intrat tinerei în mână.
Aceasta a fost dusă atunci la
spital, unde i-a fost amputat
braţul drept. Poliţiştii Inspectoratului Judeţean de Poliţie
Braşov au început atunci
cercetările în acest caz. Ulterior, anchetatorii au stabilit că de vină pentru
producerea accidentului ar
fi administratorul drumului,
care nu a reparat elementele
de siguranţă a traficului rutier montate pe acel drum,
pe partea dreaptă a sensului
de mers spre Braşov.
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Flash economic
Consultanță pentru participarea la expoziții internaționale. Opor-

tunităţi pentru reprezentanţii firmelor braşovene, membre
ale Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov. Ei pot beneficia
de programul Hosted Buyers, care le poate deschide porţile de participare la mai multe expoziţii internaţionale.
Programul Hosted Buyers este un serviciu oferit de Helexpo, organizatorul oficial elen de târguri internaţionale,
pentru expozanţi şi vizitatori, bazat pe promovarea cooperării între întreprinderi, prin întâlniri de afaceri prearanjate. Companiile participante, cu activitate în domeniul
conex expoziţiilor organizate de Helexpo, vor avea ocazia
să-şi stabilească întâlnire de afaceri cu expozanţii, datorită
unui program de software personalizat. „Formalitatea de
înscriere este foarte simplă, sunt nişte documente clare,
concise, noi le punem la dispoziţie, acestea trebuie să
fie trimise atât la Ambasada Greciei la Biroul Economic
cât şi la Helexpo. În urma domeniului de interes vor primi
un user şi o parolă şi vor avea acces la baza de date a
firmelor greceşti care doresc cooperare cu firmele româneşti!” a precizat Luisa Paloş, director Direcţia Relaţii CCI
Mai multe informaţii pe www.ccibv.ro.

Braşovul, în topul judeţelor cu tăieri ilegale de lemn. Suprafaţa

împădurită a ţării scade îngrijorător, de la un an la altul,
din cauza tăierilor ilegale. Potrivit unui raport al Greenpeace România, în 2012 au fost înregistrate 19.500 cazuri
de tăieri ilegale de arbori, adică dublu comparativ cu perioada 2009 – 2011. Altfel spus, volumul de masă lemnoasă extras fraudulos depăşeşte 120.000 m.c.,
reprezentând echivalentul a peste 4 milioane de euro.
Potrivit aceluiaşi raport al reprezentanţilor Greenpeace,
Braşovul este pe locul cinci în topul judeţelor cele mai
afectate, cu 1.131 de tăieri ilegale, după Prahova (2.067
de cazuri), Mureş (1.532 cazuri), Bacău (1.339) şi Suceava (1.158).

ECONOMIC

Joi

Scutiri de impozite pentru
firmele din parcurile industriale
Municipalitatea a
aprobat o nouă
schemă de minimis, valabilă în
perioada 1 iulie
2014 - 31 decembrie 2018.
Noua schemă de minimis, în valoare de
peste 21 de milioane de
lei, va scuti societătʼile
comerciale care își
desfășoară activitatea
în parcurile industriale
din Brașov de impozitul
pe clădiri și teren.
„Obiectivul acestei sche- 15 întreprinderi din Brașov vor beneficia de facilităţi fiscale
me este dezvoltarea regională generată de crearea şi Brașov sau își desfășoară acti- transporturi, ajutorul trebuie liexistenţa parcurilor industriale vitatea în cadrul acestora, sunt mitat la 100.000 euro în trei
ca şi infrastructuri de afaceri în înregistrate la sectʼia comercială ani fiscali consecutivi. Schema
mediul economic”, a declarat pri- a Registrului Comertʼului și nu nu se aplică unor categorii de
marul George Scripcaru.
au beneficiat de ajutor minimis întreprinderi, de tipul celor care
Potrivit hotărârii de consiliu care, cumulat cu suma pe care lucrează în pescuit sau acvacullocal prin care au fost apro- o solicită, să depășească echi- tură, productʼia primară, transbate măsurile de ajutor de mi- valentul în lei a 200.000 euro, formarea sau comercializarea
nimis, pot beneficia de ajutor în ultimii doi ani fiscali și în produselor agricole, ori în actiîntreprinderile care sunt par- anul fiscal în curs. În cazul în vitatea de export.
curi industriale de pe raza ad - care întreprinderea își
Pentru a beneficia de ajuministrativă a Municipiului desfășoară activitatea în sectorul tor, solicitantul trebuie să

completeze o cerere
însotʼită de documente justificative, cerere
care trebuie depusă
la registratura Consiliului Local al Municipiului Bra
șov.
Acordarea efectivă a
ajutorului de minimis
se va efectua în baza
unei Decizii a conducătorului Directʼiei
Fiscale Brașov.
Numărul estimat de
beneficiari este de 15
întreprinderi, iar valoarea totală a ajutorului este de 21,285
milioane lei, împărtʼită
în mod egal pe fiecare dintre
cei cinci ani de valabilitate a
schemei. Suma estimată anual
ca ajutor de minimis prin
această schemă este de aproape 3,62 milioane lei în contul
impozitului pe clădiri, și de
637.500 lei în contul impozitului pe teren.
Schema a fost aprobată prin
hotărârea Consiliului Local, în
ședintʼa din 5 iunie.
A.P.

Ajutor de şomaj pentru absolvenţi
Absolvenţii promoţiei 2014
ai învăţămîntului liceal şi superior pot obţine, pentru o perioadă de şase luni, un ajutor de
şomaj de 250 lei/lună, dacă
după absolvire nu îşi găsesc un
loc de muncă. Pentru asta, însă,
trebuie să se înscrie la Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea For-

ţei de Muncă (AJOFM) Braşov.
Potrivit legii, sunt asimilate şomerilor persoanele care au absolvit o formă de învăţământ şi
îndeplinesc următoarele condiţii: sunt absolvenţi ai instituţiilor
de învăţământ, au minim 16 ani,
iar într-o perioadă de 60 de zile
de la absolvire nu au reuşit să

se încadreze în muncă potrivit
pregătirii profesionale.
Pot primi ajutor de şomaj şi
absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în
vârstă de minim 16 ani, care nu
au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii lor profesionale.

Compania de Administrare
a Domeniului Bran a înregistrat în 2013 un profit mai mare
cu aproape 18% faţă de anul
precedent. Dacă vorbim de cifre, reprezentanţii companiei
spun că au încheiat anul trecut
cu un profit de 1,4 milioane
de euro.
În lei, profitul companiei
care administrează atracţia turistică a avut un profit de 6,3
milioane. Numai din bilete,
Castelul a avut venituri de 9,1
milioane de lei, în timp ce din
organizarea de evenimente au
fost atrase 226 de mii de lei.
Castelul Bran a fost vizitat anul
trecut de un număr

de 540.000 de persoane, în creştere
cu
aproximativ cinci
procente. Dintre acestea, 497 de mii au plătit biletul de intrare în castel, scrie
site-ul BizBraşov.ro. Potrivit
directorului de marketing al
firmei, Alexandru
Prişcu, 2013 este primul an în care numărul vizitatorilor
străini a fost mai
mare decât al
celor autoh-

toni, după
ce în 2012 se
raportase că 61% din
turişti au fost din România.
Dominic de Habsburg a primit
Castelul Bran în urma retrocedării acestuia pe 26 mai
2006.
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Cros sub Tâmpa - „Aleargă
tu pentru ei”
Crosul „Aleargă TU pentru EI!“ organizat de Hospice Casa Speranţei va
avea loc în 14 iunie, pe
aleea pe sub Tâmpa.
Evenimentul, ajuns deja la
cea de-a şasea ediţie, este de
traditʼie în Brașov și adună de
fiecare dată sute de participantʼi
din întreaga tʼară. Crosul „Aleargă TU pentru EI!” reprezintă o
modalitate de sustʼinere pentru
cei angajatʼi într-o cursă mult
mai dificilă și, de multe ori, nedreaptă. La ediţia din acest an,
organizatorii speră să doboare
recordul de participanţi de anul
trecut şi să adune peste 450 de
alergători. Cei care se vor
înscrie la competiţie sunt
încurajatʼi să aducă sau să creeze
ad-hoc mesaje de sustʼinere pentru copiii și adultʼii cu boli incurabile. Conform reprezentan-

ţilor Hospice Casa Speranţei,
companiile au posibilitatea de
a înscrie echipe în competitʼie,
iar familiile care vor participa
cu minimum doi adultʼi, vor beneficia de înscrierea gratuită
pentru unul dintre copii.
Crosul se desfășoară pe patru lungimi de traseu:
Cursa copiilor
600 m - până la 7 ani
Taxă de participare -15 lei
Cursa juniorilor
2 km 7 ani – 15 ani
Taxă de participare -15 lei
Cursa populară - 4 km
peste 15 ani
Taxă de participare - 35 lei
Cursa Miele -10 km
peste 18 ani
Taxă de participare - 45 lei.
Cei care doresc să participe la
Crosul „Aleargă TU pentru
EI!”, se pot înscrie pe
www.hospice.ro/cros-2014-bra-

sov până astăzi, 12 iunie 2014,
ora 23.00, sau în ziua concursului, între orele 8.00-8.45, la
locul de desfășurare a competitʼiei.
Alergătorii, care se înscriu
online, pot opta pentru a deveni
și fundraiseri pentru HOSPICE,
demarând actʼiuni de strângere
de fonduri în rândul cunoscutʼilor, prietenilor și rudelor. Cei
care doresc să îi sustʼină pe alergătorii-fundraiseri o pot face
prin donatʼii pe platforma www.
galantom.ro.
HOSPICE Casa Sperantʼei
(www.hospice.ro) este cea mai
mare organizatʼie medicală
non-profit din România care
asigură gratuit servicii de îngrijire paliativă pentru copii și
adultʼi cu boli terminale în
București, Brașov, Făgăraș și
Zărnești. Toate persoanele suferind de boli grave sau incu-

Crosul caritabil în beneficiul bolnavilor incurabili are loc sâmbătă la Brașov
rabile în stadii avansate trebuie
să beneficieze în mod gratuit
şi la momentul oportun de ser-

vicii specializate de îngrijiri paliative, iar familiile acestora trebuie să aibă acces la servicii

de sprijin şi consiliere, este crezul fundatʼiei Hospice Casa
Sperantʼei.

Tabere de vară 2014 - la Mărcuș

Centrul de Copii și Tineret
,,Sfântul Sebastian”-Brașov
împreună cu Asociatʼia de Binefacere Sfânta Iustina din
cadrul Mănăstirii Mărcuș (situată în sat Mărcuș, Jud. Covasna – 27 km N-E de
Brașov), organizează în vara
aceasta 7 tabere (pentru copii
și tineri cu vârste cuprinse
între 9 şi 18 ani).
Programul taberelor se
desfăşoară pe durata a șase
zile (luni-sâmbătă), cuprinzând activităţi recreative, ateliere de discuţii pe diverse
teme, jocuri de comunicare,
de dezvoltare personală,
activitătʼi de team-building,
activitătʼi de autocunoaştere,
teatru improvizat, film tematic, rugăciunea de dimineaţă
și seară, drumeţii pe trasee
montane și o serie de concursuri sportive, de cultură
generală, de abilităţi practice
și de îndemânare.
Orice tânăr ar trebui să se

bucure de vară
iar participarea
într-o tabără la
Mărcuș oferă o
experienţă de neuitat.
Costul unei tabere include:
cazare 3*, 3 mese/zi, activităţi nonformale, activitătʼi de
dezvoltare personală, comunicare, muncă în echipă, rugăciune de dimineatʼă/seară,
workshop-uri
tematice,
drumetʼii, foc de tabără, director de tabără, animator
socio-educativ + transport
Brașov – Tabără (dusîntors).
Programul taberelor este următorul:
- 23-28 iunie (12 -15 ani)
– 20 persoane
- 30 iunie - 5 iulie (9-12
ani) – 20 persoane - Hansel
și Gretel - Deutsch Sommercamp (Tabără de Limba Germană)
- 7-12 iulie (liceeni) – 20

persoane
- 14-19 iulie (12-15 ani) –
20 persoane – Jurnalul Sufletului Meu - Tabără de
TEATRU
- 21-26 iulie (liceeni) – 20
persoane
- 28 iulie – 1 august (9 -12
ani) – 20 persoane - Tabără
de Limba ENGLEZĂ ,,English Magic Land” - English
through songs, fairy tales and
amazing short stories!
- 4 - 9 august (12-15 ani)
– 20 persoane
Informaţii și înscrieri legate de teberele de tineret se
pot obţine pe site-ul
www.taberenationale.ro,
www.facebook.com/taberedevara, e-mail: savaflavius@gmail.com.
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Vila
Kertsch
o clădire istorică demolată

Imagini din colecţia personală
a lui Aristotel Căncescu
Vila Kertsch se afla pe locul clădirii Modarom de azi.
Conform istoriei oraşului, prima proiecţie cinematografică din Braşov s-a petrecut chiar în incinta Vilei
Kertsch, la 5 decembrie 1896, la numai câteva luni
de la prima proiecţie mondială din Paris a filmelor
fraţilor Lumière. Vila Kertsch a găzduit, în prima
parte a secolului XX, o serie de evenimente culturale
semnificative la care obişnuia să participe lumea bună
a Braşovului. Afectată de cutremurul din 1916 şi de
cel din 1940 şi grav avariată în anul 1944, în timpul
bombardamentelor din cel de-al Doilea Război Mondial, Vila Kertsch a fost ulterior complet demolată în
1970, în locul ei construindu-se clădirea Modarom.

Joi
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Face turul României
pe bicicletă, la 63 de ani
Gabriel Vâlcu (foto), pensionarul care, în ciuda
faptului că suferă de o
dizabilitate auditivă bilaterală profundă, s-a încumetat anul trecut într-un
tur al României de peste
2.000 de kilometri pe
bicicletă, a vizitat din nou
Primăria Braşov.
De data aceasta, pensionarul
din municipiul Slobozia s-a încumetat la o nouă aventură:
un nou tur al României, cu traseu preponderent montan,
având ca reper localităţile Slobozia, Ploieşti, Braşov, Făgăraş, cabana Bâlea Lac, Curtea
de Argeş, Piteşti, Bucureşti şi
Slobozia.
Aventura repetă o premieră
care i se datorează tot lui, traseul fiind acelaşi pe care l-a parcurs în 1984, pe când avea doar
34 de ani. „Acum am aproape
de două ori vârsta de atunci, şi,
ca orice pensionar, sunt într-un
moment al vieţii aflat între voin-

ţă şi putinţă. Mă simt încă bine
şi vreau să dovedesc că dacă ai
voinţă, îţi vin puteri nebănuite.
Iar sprijinul din partea oamenilor sau a unor autorităţi locale,

ori primirile
în cadru oficial, îmi ridică moralul”,
spune omul
care s-a îndrăgostit de
Braşov.
Ca p i t a la
Verde a României este
unul dintre
cele patru
oraşe în care
anul trecut a
găsit ajutor
pentru a-şi
continua încercarea temerară.
Biciclistul
pensionar va
mai rămâne
până la sfârşitul săptămânii la Braşov,
unde vrea să viziteze – cum
altfel decât pe bicicletă? – Poiana Braşov şi câteva localităţi
din jurul municipiului.

Margareta Armanko dă viaţă lemnului
cu ajutorul culorilor

Nu mulţi oameni se pot lăuda că meseria pe care şi-au
ales-o este şi cea care le aduce
satisfacţii profesionale. Nu
este şi cazul Margaretei
Armanko (foto), care susţine
că a descoperit cel mai bun
lucru care i se putea întâmpla.
„În viaţă, să faci ceea ce îţi
place cu adevărat este minunat! Dacă mai primeşti şi bani
pentru asta, pot spune că este
idealul”, susţine creatoarea
populară.
Din nişte obiecte banale de
lemn, cu ajutorul culorilor, ea
poate crea adevărate opere de
artă. Şi în cazul ei, totul a pornit de la o întâmplare, pe care
acum o consideră fericită.
„De profesie eu sunt inginer
şi nu pot spune că, mică fiind,

am avut un
talent deosebit în artă.
Recunosc,
însă, că miau plăcut întotdeauna
culorile şi
amănuntele.
Prin 1997,
unul dintre
şefii mei mia propus să
o ajut pe fiica lui la atelierul de
mobilă pe
care îl avea şi unde picta mobilă. Din curiozitate m-am dus,
iar a doua zi deja pictam o
ladă de zestre”, ne-a mărturist
creatoarea populară.
În zilele ce au urmat, femeia a lucrat intens la pictarea mobilierului, mai ales la
bănci şi lăzi de zestre. Pentru
că se lucra pe comenzi, numărul orelor petrecute în atelier era tot mai mare. Tocmai
de aceea, susţine că ceea ce
face acum este mai mult „un
meşteşug furat”. Cu ajutorul
patroanei atelierului, care între timp îi devenise şi o bună
prietenă şi a muncii pe care
o presta, a ajuns să cunoască
oameni tot mai importanţi.
Consuli şi ambasadori veneau
la atelierul din Braşov pentru

a le admira lucrările şi pentru
a achiziţiona produse.
La numai un an după ce începuse, mai mult din joacă,
să practice acest meşteşug,
Margareta a decis să renunţe
la munca din uzină. Însă, ca
orice vis frumos, nu poate
dura o veşnicie şi, la câţiva
ani, firma mergea în pierdere.
În anul 2005, partenera şi
prietena sa plecat în Canada,
iar ea, într-un final, în 2007,
a fost nevoită să se întoarcă
în inginerie, atelierul fiind
desfiinţat.
În urmă cu patru ani, şi-a
luat inima în dinţi şi a renunţat la locul de muncă, pentru
a se dedica în totalitate picturii pe lemn. Acum sunt zile
în care lucrează de dimineaţă
şi până seara, dar satisfacţia
este totală. Are şi ajutorul soţului, care îi şlefuieşte obiectele din lemn, pregătindu-le
astfel pentru pictura ce va
urma.
„Lemnul îl fac rost destul
de greu, pentru că tâmplari
în lemn matur se găsesc mai
greu. Colaborez cu o persoană din Hărman şi mai merg
la Cluj, la o fabrică de mobilă.
Folosesc culori ecologice şi
acrilice, care sunt foarte rezistente, însă am şi reţete tradiţionale”, a mai adăugat
Margareta Armenko.

Are suportul autorităţilor locale
de acasă. Faţă de anul trecut,
când a pornit la drum de unul
singur, cu o bicicletă de 800 de
lei pe care şi-a cumpărat-o singur, de data aceasta Gabriel Vâlcu poartă cu el o scrisoare de
recomandare din partea primarului Municipiului Slobozia, oraşul al cărui erou a devenit şi pe
care îl reprezintă oriunde se
duce. Are acum şi sprijinul material al autorităţilor locale de
acasă, iar când se va întoarce,
va găsi o bicicletă nou-nouţă,
cumpărată de Primăria Slobozia
şi Consiliul Judeţean Ialomiţa.
„Nu mă pot compara cu Simona
Halep. Simona Halep este o stea,
eu sunt un nimeni! Dar este normal să recompensezi sportul şi
oamenii care au rezultate, iar
pentru mine acest ajutor contează foarte mult”, spune sexagenarul. Bicicleta îi va trebui cu
siguranţă, pentru că în luna iulie
vrea să pornească într-o nouă
aventură, de data aceasta întrun tur al României Mari. A.P.
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Hippo îi aşteaptă pe copii
în Parcul Tractorul la
joacă şi creativitate

Asociaţia Colors din Braşov
continuă şi în acest an călătoria cu maşina timpului în
lumea jocului şi a distracţiei.
Începând din 28 iunie, asociaţia organizează în fiecare
sâmbătă, în parcul sportiv
Tractorul, o serie de ateliere
creative, activităţi sportive,
animaţie stradală, baloane
uriaşe şi surprize multe, dar
cel mai important, dă liber
la joacă. Seria de evenimente „Jocurile lui Hippo” sunt
deja la a patra ediţie, iar distractivul hipopotam şi prietenii săi, voluntarii de la
Colors, au pregătit activităţi
de vară, care se vor desfăşura în aer liber, de la finalul
lunii iunie până în septembrie, în fiecare sâmbătă, între orele 10 şi 14.
Anul acesta, copiii şi tinerii
din Braşov sunt invitaţi să-şi
pună centura şi să porneas-

că într-o călătorie magică
c u M aş i n a
timpului. Pe
rând, ei vor
descoperi
perioade din
trecut, precum epoca de piatră, perioada dinozaurilor, a
vikingilor, Egiptul sau Grecia
antică, dar vor păşi împreună şi în viitor, în epoca roboţilor şi a extratereştrilor,
având ocazia să îşi folosească creativitatea în cadrul diferitelor ateliere
propuse.
Tot în parc se va putea putea juca badminton, fotbal
sau volei, ori participa la jocuri diferite coordonate de
voluntari. „Jocurile lui Hippo”
sunt unul dintre programele
de vară ale Asociaţiei
Colors, prin el organizaţia
promovând mişcarea, creativitatea şi activităţile în aer
liber şi care este implementat din anul 2010, în parcul
Tractorul din Braşov.
Pentru vizionarea programului pregătit, consultaţi
www.plinideidei.ro

MAGAZIN

8

Avionul viitorului
Compania Airbus promite că, până în anul 2050,
avioanele viitorului vor
avea zone dedicate de
relaxare şi jocuri, ferestre
panoramice şi locuri care
colectează căldura corpului nostru şi o vor
transforma în putere
pentru gadget-urile de
la bord.

Pasagerii vor putea să se relaxeze în scaune de masaj care
servesc, de asemenea, băuturi
şi vitamine în funcţie de necesităţi şi să ofere fie briza mării,
fie un miros de pin proaspăt.
Duşurile de sunet vor uşura
somnul pasagerilor, care vor
dormi confortabil în îmbrăţişarea caldă de nuanţe speciale
care să îi ferească de lumină.
Pentru iubitorii de privelişti,
avionul va fi format din ferestre
panoramice, care pot deveni
transparente sau opace, în anumite zone, datorită unei reţele
neuronale integrate, care poate
detecta şi răspunde la nevoile
specifice ale fiecărui pasager.
Cabina va avea va avea o
structură bionică, ce se va baza
pe structură osoasă a unei pă-

Joi

Pe scurt
La 13 ani a escaladat Everestul
Cea mai tânără femeie care a escaladat Everestul este
adolescenta indiană în vârstă de 13 ani Malavath Purna.
Provenind din cea mai de jos castă hindusă, ea nu visase
niciodată să ajungă alpinistă, informează EFE. Purna a
devenit, la 25 mai, cea mai tânără femeie care a ajuns
pe acoperișul lumii - recordul anterior de vârstă fiind
deținut, din 2010, de americanul Jordan Romero. Malavath Purna a declarat agenției EFE că se pregătește să
escaladeze din nou cei 8.848 de metri ai muntelui Everest,
alături de colega ei de clasă Sadhanapalli Anand Kumar,
în vârstă de 16 ani. Această realizare reprezintă un miracol pentru condiția modestă a lui Purna, care provine
dintr-o familie săracă de agricultori și care a reușit această
performanță datorită unui program guvernamental acordat
tinerilor defavorizați.

Se vinde cea mai mare colecţie de jocuri video

Avioanele viitorului vor avea zone speciale pentru relaxare și jocuri și ferestre panoramice
sări, pentru o lumină constantă
şi puternică.
Aceasta ar fi acoperită cu
o membrană biopolimer,
care controlează cantitatea
de lumină naturală, umiditate şi temperatură, oferind
opacitate sau transparentʼă,
la comandă, şi eliminând ne-

voia de ferestre. Posibilitatea
de a vedea cerul la un unghi
de 360 de grade înseamnă
că se pot admira multe minuni de pe cele 5 continente,
pasagerii fiind în măsură să
se uite în jos la atracţii, cum
ar fi, de exemplu, Turnul
Eiffel.

Accesoriile şi mobilierul
se vor curăţa şi chiar repara
singure, datorită unor inovaţii inspirate din natură.
Airbus răspunde, astfel,
la un sondaj la nivel mondial în care călătorii au
spus ce aşteptări au de la
un zbor, în 2050.

Americanul Michael Thomasson, din Buffalo, posesorul
celei mai mari colecţii de jocuri video, a decis să-şi scoată
la vânzare bijuteriile. Thomasson deţine peste 11.000 de
jocuri video disponibile pentru 21 de console diferite, unele
dintre acestea nefiind lansate în America de Nord. Colecţia
lui Thomasson a fost inclusă în Cartea Recordurilor în
2012. Colecţia lui Thomasson a fost scoasă la licitaţie, urmând să fie obţinută de cel care dă cei mai mulţi bani
până pe 15 iunie la miezul nopţii. Momentan, cea mai
mare ofertă făcută a fost de 98.500 de dolari, însă Thomasson se aşteaptă să obţină undeva între 700.000 şi
800.000 de dolari. Americanul recunoaşte că, deşi îşi
vinde colecţia, nu va înceta să se joace. „Am rude care
au nevoie de ajutorul meu. Nu vreau să mă despart de
colecţie, dar am responsabilităţi faţă de anumite persoane
şi ăsta e modul meu de a le arăta că îi susţin. Nu se pune
problema să renunţ la ideea de a mă juca jocuri video”.

Un computer a trecut în
premieră Testul Turing
Un super-computer a reuşit
să păcălească oamenii că este
un copil de 13 ani, devenind
astfel prima maşină care a trecut celebrul Test Turing şi a
stabilit un nou prag de referinţă în inteligenţa artificială.
Royal Society din Londra
a testat recent cinci calculatoare pentru a vedea dacă
acestea pot „păcăli” specialiştii în timpul unei conversaţii,
făcându-i să creadă că sunt
oameni.
Testul a fost conceput în
1950 de Alan Turing, specialist în codare, care a afirmat
că „dacă o maşină nu poate
fi deosebită de un om, atunci
ea gândeşte”. Până acum, niciun calculator nu a reuşit să

treacă acest test care
constă în serii de
câte 5 minute de
„conversaţie” la tastatură. Pentru a trece testul, 30%
dintre operatorii
umani trebuie să fie convinşi
că discută cu o persoană umană.
„Eugene Goostman”, un
program creat pentru a simula
modul de gândire al unui copil de 13 ani, a reuşit să convingă 33% dintre examinatori
că este o persoană umană, au
anunţat cei de la Royal Society. Programul a fost creat de
Vladimir Veselov, un rus care
trăieşte în Statele Unite, şi
ucraineanul Eugene Dem-

chenko, care trăieşte în Rusia.
Profesorul britanic Kevin
Warwick, de la Universitatea
Reading, a declarat cu această
ocazie că „în domeniul inteligenţei artificiale, Testul Turing este cel mai semnificativ,
dar şi cel mai controversat
prag de trecut”.
Evenimentul de sâmbăta
trecută a avut loc la cea de-a
60 comemorare a morţii doctorului Turing.

Cea mai bună bere din lume
Nici germană, nici cehă, nici
belgiană: cea mai bună bere
din lume - potrivit ITQI (International Taste & Quality Institute) care a premiat-o în
2012 - se produce la Valencia.
„La Socarrada” este o bere artizanală premium, din triplu
maltʼ și dublă fermentatʼie naturală care triumfă în întreaga
lume gratʼie caracterului său
mediteranean și aromei sale
de miere și rozmarin, informează publicatʼia online Expansion.com.

Cu un export de 80% în tʼări
precum SUA, Japonia, Singapore, Germania, Finlanda, Mexic, Peru sau Brazilia, contrar
a ceea ce s-ar putea crede, La
Socarrada se produce la scară
mică, cu un tiraj de maximum
2.500 de litri și cu ingrediente
naturale de primă calitate.
Berea se remarcă prin culoarea sa specifică ambră, prin
lipsa de miros de alcool și prin
gustul său dulce oarecum special. Dacă la prima înghitʼitură
aroma de miere și de rozmarin

ar putea surprinde, după a
doua sorbire te invadează aromele de cireașă, pară și piper
negru cu o notă caramelizată,
care îi conferă o personalitate
atât de complexă și de unică.
Nu este de mirare că procesul său de elaborare necesită
aproximativ 35 de zile și că
perioada de viatʼă este de cel
mult un an, având în vedere
că berea nu este pasteurizată
pentru a putea mentʼine toate
valorile nutritive ale ingredientelor sale.
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Gata cu joaca,
începe mondialul!
Astăzi debutează
a 20-a ediție a
Campionatului
Mondial de Fotbal,
Brazilia
2014. De la ora
23.00, balul va fi
deschis de meciul dintre Brazilia și Croația. De
la ora 21.00, pe
stadionul din Sao
Paulo va avea loc
ceremonia de
deschidere a Cupei Mondiale.
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Stanciu pe picior de plecare
Dupa ce i-a pierdut pe Reghecampf si Pintilii, plecați
la Al Hilal, și pe Tătărușanu, care a semnat cu Fiorentina, steliștii se pregătesc să îl vândă și pe tânărul
mijlocaș Nicușor Stanciu, care este dorit de Al Dharfa,
din Emiratele Arabe Unite. Steaua cere 3,5 milioane
de dolari pe Stanciu, iar arabii au facut o primă ofertă
de 2 milioane de dolari. 20 de milioane de euro este
clauza de reziliere a contractului lui Nicușor Stanciu,
la Steaua. Acesta a venit la echipă în 2013, Steaua
plătind pe el 700.000 de euro. Stanciu a jucat 28 de
meciuri și a dat 5 goluri la Steaua.

Victorie în ultimul meci
Selecţionata României U19, antrenată de către Ștefan
Iovan, a învins Norvegia, scor 3-0, într-un meci disputat
la Mogoșoaia. Partida a contat pentru ultima etapă
din cadrul Grupei a 6-a a turneului de elită din cadrul
Campionatului European U19. Pentru reprezentativa
noastră au marcat Ionuț Vînă (28 și 90+3) și Ionuț
Mitriță (45). Pentru că au pierdut clar primele două
partide, 0-5 cu Austria și 1-3 cu Rusia, tricolorii lui
Fane Iovan au pierdut calificarea la turneul final găzduit de Ungaria luna viitoare. În schimb, Austria s-a
calificat după ce a remizat cu Rusia, scor 0-0. În clasamentul final al grupei, pe primul loc s-a clasat Austria, cu 7 puncte (+7), urmată de Rusia, 7 p (+5),
România, 3 p, Norvegia, 0 p.

Jerry Gane a preluat Craiova
Cele mai bune 32
de echipe de fotbal
din lume se vor bate
pentru trofeul ce se
acordă câștigătoarei
Cupei Mondiale. 64
de meciuri de fotbal
se vor disputa pe pământul brazilian între
12 iunie și 13 iulie.
Spania, campioana entitre, vrea să își apere
trofeul, la fel cum a
făcut cu cel european. Nu va
fi însă deloc ușor pentru
selectʼionata iberică, Argentina,
Olanda, Brazilia, Germania,
Uruguay, Frantʼa și Anglia depunându-și candidaturile pentru cucerirea trofeului. Primul
meci de la Campionatul Mondial se va disputa în această
seară, de la ora 23.00, la Sao
Paulo, între Brazilia lui Neymar și Croatʼia lui Mandzukic.
Întrebat care este rezultatul
perfect pentru meciul de deschidere Brazilia – Croaţia, cel
mai mare fotbalist brazilian al
tuturor timpurilor, Pele, a răspuns: „Important este să nu
vrei să câştigi cu 1-0 sau 2-0,
ci să respecţi adversarul şi să
te pregăteşti de orice, pentru
că în fotbal poţi juca magnific
85 de minute şi apoi poţi avea
un ghinion de 5 minute ce poate schimba tot. Trebuie să fii
pregătit de orice”, a spus Pele.
Pele vrea o finală cu Uruguay.
Fostul fotbalist brazilian Pele
a declarat că ar prefera o finală
Brazilia - Uruguay la Cupa
Mondială, pentru ca „Selecao"
să aibă posibilitatea de a se revanşa după finala pierdută în
1950. „Prefer să avem o finală
Brazilia - Uruguay pentru o
revanşă”, a declarat Pele atunci
când a fost întrebat dacă ar
vrea o finală Brazilia - Argentina. „Cupa Mondială este turneul care a permis Braziliei să

devină cunoscută în lume. Eu
am început cu un Mondial în
1958, în Suedia, când aveam
17 ani. Nimeni nu ne cunoştea.
Nimeni, niciun jurnalist, nu a
venit să ne vadă. Oamenii confundau Brazilia, Argentina,
Amazonia, totul era la fel pentru ei. Brazilia a devenit cunoscută datorită Cupei Mondiale”,
a afirmat Pele.
Lupte de stradă la Sao Paulo.
Astăzi va începe Cupa Mondială, dar Sao Paulo, oraşul
deschiderii, e cuprins de teroare. Brazilienii sunt tot mai nemulţumiţi, iar furia creşte, se
simte în aer. Cu mai puţin de
două zile până la începerea
Campionatului Mondial, Sao
Paulo, oraşul ce va găzdui meciul de deschidere dintre Brazilia şi Croaţia, a devenit o
scenă unde violenţa, incendiile
şi gazele lacrimogene au întrenţinut conflictele dintre forţele militare şi protestatari.
Pentru brazilieni, Cupa Mondială s-a transformat într-un
eveniment asociat corupţiei,
ineficienţei şi a profitului obţinut de pe spatele cetăţenilor.
În ultimele luni, profesorii au
protestat în Rio de Janeiro, şoferii de autobuze au intrat în
grevă în Sao Paulo, iar ofiţerii
de poliţie au recurs la acelaşi
gest în 14 regiuni din Brazilia.
Renovarea şi construirea celor
12 stadioane de la Cupa Mon-

dială a fost întârziată şi a depăşit bugetul alocat, majoritatea arenelor fiind construite în
oraşe cu echipe mici de fotbal.
În timp ce reprezentanţii FIFA
îndeamnă la calm, locuitorii
Braziliei recurg la proteste violente pentru a-şi exprima poziţia faţă de investiţiile
nefondate pe care guvernul lea făcut pentru găzduirea Cupa
Mondiale. Aproape 100.000
de poliţişti şi 57.000 de soldatʼi
vor fi dislocatʼi pentru a proteja
stadioanele, hotelurile şi bazele
de antrenament ale echipelor
de fotbal de la Campionatul
Mondial, care începe astăzi în
Brazilia.
Napoli dă cei mai mulți jucători
la Mondial. Napoli a devenit
clubul cu cei mai mulţi fotbalişti prezenţi la Cupa Mondială (15), în timp ce
campionatul Angliei deţine
16% dintre jucătorii prezenţi
la turneul final. Dintre cei
736 de fotbalişti care compun
loturile celor 32 de naţionale
calificate la Cupa Mondială
din Brazilia, nu mai puţin de
119 provin de la echipe din
campionatul Angliei. Aceasta
este dovada că, în continuare,
în pofida declinului la capitolul performanţelor din ultimii ani, Premier League
rămâne, în continuare, campionatul cel mai atractiv pentru fotbaliştii de valoare din

întreaga lume. Napoli trimite
15 fotbalişti, fiind clubul cu
cei mai mulţi jucători în Brazilia. Este o situaţie surprinzătoare, pentru că formaţia
din sudul Italiei nu se numără
printre cele mai bogate, cele
mai puternice sau cele mai
galonate din lume. În ultimul
sezon de Serie A, Napoli a
terminat pe locul 3, la 24 de
puncte de campioana Juventus. Interesant este că dintre
fotbaliştii napoletanilor prezenţi la Cupa Mondială, trei
fac parte din naţionala Elveţiei, iar din echipa Italiei –
numai unul singur. Formaţia
antrenată de Rafael Benitez
este urmată de mari forţe ale
fotbalului mondial: Bayern
München, Chelsea Londra şi
Manchester United, cu câte
14 jucători la Cupa Mondială.
Campionatul Angliei mai mizează pe Manchester City,
Arsenal şi Liverpool, cele trei
echipe având câte 11 jucători
la turneul final. În acelaşi
timp, marile echipe ale Spaniei nu sunt la fel de active.
Finalistele Ligii Campionilor
au, în total, 20 de jucători:
Real Madrid – 12, Atletico
Madrid – 8. Chiar dacă nu a
reuşit să câştige niciun trofeu
în sezonul proaspăt încheiat,
Barcelona va avea în Brazilia
13 jucători, dintre care şapte
în naţionala Spaniei.

„Jerry" Gane a fost numit antrenor principal la CS
Universitatea Craiova, înlocuindu-l pe Gabi Balint.
”Universitatea are antrenor craiovean. Ionel Gane a
fost instalat oficial în funcţia de antrenor principal.
Gane are un obiectiv clar: construirea unei echipe
competitive, care să reprezinte cu onoare Craiova pe
prima scenă fotbalistică a ţării.” scrie site-ul oficial al
clubului din Bănie. Tersinio Gane îl va avea ca secund
pe George Biță, în timp ce de pregătirea portarilor se
va ocupa Silviu Lung. Jerry Gane are în palmares o
promovare cu gruparea CS Turnu Severin. În prima
divizie, Gane a mai antrenat echipele CS Turnu Severin şi Corona Braşov.

Mergea și Draganja merg mai departe
Perechea Florin Mergea/Marin Draganja (România/
Croaţia) s-a calificat în sferturile de finală ale probei
de dublu din cadrul turneului ATP de la Halle (Germania), dotat cu premii totale de 809.600 de euro.
Mergea şi Draganja au trecut în runda inaugurală de
cuplul german Christopher Kas/ Philipp Kohlschreiber,
scor 6-3, 6-7 (5), 10-5, după o oră şi 24 de minute de
joc. În sferturi, Mergea şi Draganja vor juca în compania învingătorilor din meciul dintre Lukasz Kubot/Robert Lindstedt (Polonia/Suedia - cap de serie numărul
1) şi Yen-Hsun Lu/Oliver Marach (Taiwan/Austria).
Pentru accederea în sferturi, Florin Mergea şi Marin
Draganja vor primi 45 de puncte ATP şi un cec de
6.380 de euro.

Munteanu a semnat cu FC Brașov

Mijlocașul Cătălin Munteanu, în vârstă de 35 de ani,
care ultima oară a evoluat la Dinamo București, a
semnat un contract pentru următorii doi ani cu FC
Brașov. Munteanu se întoarce sub Tâmpa din postura
de jucător liber de contract. El se va prezenta luni la
reunirea galben-negrilor.

DIVERTISMENT

Bogdan Ota, în
concert la Patria
Pianistul şi compozitorul
Bogdan Ota, în concert pe
scena Filarmonicii Braşov.
UNITED este o co-producţie semnată Bogdan Ota
şi Filarmonica Braşov, sub
bagheta dirijorului Iulian
Rusu.
Spectacolul va avea loc pe
13 iunie, ora 19.00, la sala
Patria. Peste 80 de artişti se întâlnesc într-un spectacol emoţionant despre conexiunea
spirituală dintre oameni şi depăşirea iluziei separării.
Fanii braşoveni ai artistului
vor avea parte de o surpriză importantă cu ocazia acestui concert. Bogdan Ota va prezenta
în primă audiţie compoziţii ce
vor fi incluse pe viitorul său album.
Absolvent al Universităţii de Arte
„George Enescu” din Iaşi, artistul român

a ajuns extrem de cunoscut şi apreciat
în întreaga lume o dată cu participarea
sa la competiţia „Norway’s Got Talent”.

Expoziţie de arhitectură
Centrul Cultural German
Braşov găzduieşte o expoziţie
de arhitectură.
Expoziţia cuprinde lucrări
de arhitectură (proiecte şi machete) ale elevilor Liceului de
Arte Plastice „Hans Mattis–
Teutsch” Braşov, realizate sub
îndrumarea profesorilor Ma-

riana Mattis-Teutsch şi Adrian
Timar.
Expoziţia poate fi vizitată
în lunile iunie-iulie 2014.
Program de vizitare: LuniVineri, între orele 10 – 15.
Centrul Cultural German
Braşov este situat pe str. Lungă nr. 31, etajul 1.

Preţul biletelor pentru concertul de la
Braşov este de 50 de lei şi se găsesc la
casa de bilete a Filarmonicii Braşov.

Bancuri
◾ Imediat după terminarea filmului,
o femeie îşi zăreşte soţul cu două rânduri
mai în faţă şi îi strigă:
– Auzi, nesimţitule… aici eşti, în timp
ce eu sunt la mama să fac zacuscă.

murit de ciudă, de când m-am însurat
el nu a mai scos o vorbă în casă, nu reuşea să o depăşească pe nevastă-mea!

◾ Un tip intră într-o librărie şi se adresează vânzătoarei:
– Fiţi amabilă, aş dori o carte de
◾ Se întâlnesc doi vechi prieteni: – Ce Eminescu, vă rog.
mai face papagalul tău? – Din păcate – Care? întreabă vânzătoarea.
a murit... – De ce? Era bolnav? – Nu, a – Mihai, răspunde clientul.

Astăzi în Braşov
Cinema
Cityplex Braşov
Str. Bazaltului nr 2, în incinta Eliana Mall

CHEF -AVANPREMIERĂ(AP-12), 115 minute, Comedie
ora: 18:45

GODZILLA -3D(AP-12), 123 minute, Acţiune, SF, Thriller
ora: 20:15

URMA SCAPĂ TURMA -PREMIERĂ(N-15), 116 minute, Comedie
orele: 15:45, 20:30
EDGE OF TOMORROW:
PRIZONIER ÎN TIMP
-3D- -PREMIERĂ(AP-12), 113 minute,
orele: 16:00, 22:30

Acţiune,

WALESA:
OMUL SPERANŢEI
tarif unic: 10 lei/bilet
(N-15), 127 minute, Dramă
ora: 16:15

Spectacol de teatru la Dramatic

SF

SEX, DRUGS, ROCK & ROLL – sala Studio, ora 19.00
de Eric Bogossian
Regia: Emanuel Pârvu
Preţul biletelor: 10 lei. Preţ redus pentru elevi,
studenţi, pensionari: 5 lei.

Cinema în aer liber în Piaţa Sfatului
Ora 21.00, va fi prezentat filmul Her („Ea”), câştigător
al Oscarului pentru scenariu original şi al Globului de
Aur pentru cel mai bun scenariu, în 2014. Filmul este
regizat de Spike Jonze şi îi are drept protagonişti pe
Scarlett Johansson şi Joaquin Phoenix.

TRIUNGHIUL DRAGOSTEI
ŞI AL MORŢII
(N-15), 96 minute, Thriller
orele: 14:00, 21:15
MALEFICENT -3D(AG), 97 minute, Aventuri,
orele: 13:45, 18:15

Fantastic

Seara de carte

Mansarda Casei Baiulescu, ora 18.00 – Seara de
carte. „Seara de carte” este un loc unde oamenii se
cunosc şi creează oportunităţi pentru interacţiuni
X-MEN: VIITORUL ESTE TRECUT
-3DE un spaţiu cald, primitor, care aşteaptă să vă
(AP-12), 131 minute, Acţiune, Aventuri, sincere.
Fantastic
primească. Iniţiativa voluntarilor iubitori de carte este
orele: 13:15, 18:00, 22:45

găzduită de Biblioteca Judeţeană Braşov, care pune
la dispoziţie mansarda Casei Baiulescu, un loc potrivit
pentru asemenea întâlniri.

Concert la Sala Patria
La ora 19.00 sunteţi invitaţi la Sala Patria la un concert
simfonic extraordinar susţinut de Filarmonica Braşov.
Dirijor: Radu Popa
Solişti: Horia Mihail – pian
Vashti Hunter – violoncel (Marea Britanie)
Programul agenţiei de bilete de la sala „Patria”:
◾ luni, miercuri 12-15;
◾ marţi, joi 16-18;
◾ cu o oră înainte de concert.

Expoziţii
◾ Muzeul Casa Mureşenilor găzduieşte expoziţia
Universul familiei. Vizitatorii sunt invitaţi să
descopere obiecte utilizate frecvent, intrate în
ritualul cotidian, supuse schimbărilor de gust şi
preferinţe. Fotografiile fac parte din arhiva av.
Constantin Hiott şi a boierilor Poenari (Oltenia) –
ramura Bălănoi, şi au fost donate muzeului de către
moştenitori.
◾ Epoziţia Marile cărţi mici la Casa „Ştefan Baciu”
(Str. Dr. Gh. Baiulescu nr. 9). Vizitatorii sunt invitaţi
să descopere o colecţie de 38 de cărţi în miniatură,
din patrimoniul Muzeului „Casa Mureşenilor”
Braşov.

Joi

Horoscopul zilei
Berbec. Pari o persoană puternică, dar în sinea ta ai multe
griji şi eşti destul de sensibil/ă, cel puţin în această perioadă.
Situaţia se va schimba în bine curând, aşa că nu te deprima.
Taur. Viaţa ta devine din ce în ce mai intensă, şi nu ştii la
ce să te aştepţi în această nouă etapă. Ştii sigur că va fi distractiv şi vei fi încântat/ă de orice schimbare.
Gemeni.Viaţa ta profesională cunoaşte multe îmbunătăţiri
în această zi, iar dedicarea cu care îţi faci treaba va fi apreciată
peste aşteptări. Foloseşte-ţi energia pe lucruri concrete.
Rac. Eşti destul de indecis/ă cu privire la unele decizii pe
care eşti forţat/ă să le iei. Nu te îngrijora prea tare, instinctul
îţi va arata calea cea bună în cele din urmă.
Leu. Încearcă să priveşti lucrurile dintr-o altă perspectivă
astăzi, poate chiar vei îndrăzni să ceri ajutor dacă ai nevoie.
Nu te lasă afectat/ă de micile piedici care ţi se pun.
Fecioară. Vrei să afli cât mai multe astăzi, aşa că îndrăzneşte
să pui întrebările la care aştepţi răspuns. Eşti tot mai aproape
de adevăr, ceea ce nu poate decât să te bucure.
Balanţă. Este o zi bună pentru a te ocupa de sarcinile plictisitoare, nivelul tău de energie nu este foarte ridicat. Lucrurile
vor începe să se agite începând de mâine.
Scorpion. Asigură-te că eşti pregătit/ă pentru orice, o schimbare îţi va schimba planurile astăzi. Energia de care dai dovadă te va ajuta să atingi acel punct al împlinirii.
Săgetător. E posibil să primeşti unele semne pe care iniţial
le iei în râs. Odată ce se adeveresc o parte din ele, vei realiza
că trebuia să fii mult mai atent/ă şi să le tratezi serios.
Capricorn. Astăzi îţi vei da seama de calitatea unei relaţii de
prietenie, şi vei fi uşor dezamăgit/ă. Nu trebuie însă să dramatizezi, o singură dovadă nu te poate face să etichetezi.
Vărsător. Se anunţă schimbări în carieră astăzi, aşa că fii capabil/ă să te adaptezi situaţiilor noi. Nu se anunţă vremuri
grele, aşa că priveşte optimist/ă întreaga modificare.
Peşti. E posibil ca tu să ştii ce vrei, dar cei din jurul tău nu
sunt ca tine. Ajută-i pe cât poţi să îşi găsească drumul în
viaţă, dar nu te considera exemplul cel mai bun de urmat.

Sudoku
3
6
7 1
8 2
6 4
3
2
8
5 3
2
7
4 9
5
8
2
4 9
9 8
7 6
9
6

Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3

10

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

7
6
9
5
4
8
1
2
3

4
5
2
1
6
3
9
8
7

1
8
3
9
2
7
5
6
4

8
2
4
7
5
6
3
9
1

6
7
1
3
8
9
2
4
5

3
9
5
4
1
2
8
7
6

5
4
7
8
9
1
6
3
2

2
1
8
6
3
4
7
5
9

9
3
6
2
7
5
4
1
8
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Prometeu – Revistă de luptă pentru propăşire, frumos şi adevăr

Teatru pentru copii la Braşov
„Primăria a avut buna idee
de a adresa de curând direcţiunilor şcolilor primare o invitaţie, ca acestea să-şi expună
părerea asupra teatrului pentru
copii.
În timpul din urmă (cam de
vre-o două luni încoace) un
grup de tineri diletanţi (mândria e a noastră, fiind mulţi
din Scheii-Braşovului), în
frunte cu talentatul maestrupictor M. Iordache, au inaugurat la Braşov teatrul
pentru copii.
Ne bucurăm din suflet
pentru frumoasa idee ce a
luat fiinţă la Braşov, se
vede, dintr’o necesitate
adânc simţită, utilă şi indispensabilă. Căci această
instituţie, ce ne lipsea până
acum în Ardeal, s’a creiat,
a luat fiinţă sub auspiciile
„Astrei”, în localitatea
noastră, în centrul nostru
cultural Braşov, ca o şcoală
îndrumătoare, educativă şi
morală a copiilor şi tineretului şi deci un mijloc eficient pentru combaterea
năravurilor şi apucăturilor
rele din societate şi – credem – care va avea mult
succes.
Teatrul pentru copii are
tendinţa de a întări în societate bunele moravuri şi
obiceiuri, cari să fie temelia
unei civilizaţiuni şi culturi
alese. Prin exemplul viu,
care este indiscutabil, se
face adevărata educaţiune
atât în şcoală, cât şi în afară
din şcoală, cum este de ex. în
teatru. Bucuria, ce se procură
copiilor, cari urmăresc cu deosebit interes mişcarea de scenă, desfăşurarea acţiunii, în
care se văd şi ei trăind, prin
înlănţuirea minunată a faptelor, prin coloritul tablourilor
şi variaţia de lumină ce li se
prezintă înaintea ochilor, este
nespus de mare.
Este unul dintre cele mai
folositoare lucruri să câştigi
învăţături prin distracţie, să-i

luminezi mintea şi să-l educi
pe elev prin joc de scenă.
Se zice într’un articol publicat în ziarul „Dimineaţa”
de Luni 31 Decemvrie 1934
sub titlul: Spectacolele teatrului pentru copii din Braşov,
între altele că: „Piesele sunt
alese după criteriile selective,
în raport cu psihologia şi puterea de înţelegere a copilului”
etc. Din parte-ne nu dorim altceva, decât ca piesele să fie

selecţionate, bine şi ştiinţific
studiate, adecă în scenă să se
vadă mişcare, acţiune. Apoi
o voce expresivă şi sonoră, nu
o voce stinsă şi neagreabilă şi
nici joc sărac de gesturi necesare. La nici un caz prea
multă întârziere între vorbele
terminate de o persoană şi
continuarea lor de altă persoană etc. Nici să nu se prezinte pe scenă tipuri de beţivi,
cari jignesc la fiecare vorbă
şi al căror rol nu putem zice

că influenţează în mod educativ şi moralizator nici asupra
copiilor mici, nici asupra tineretului mai vârstnic.
Piese scrise, cari ar putea
fi jucate, sunt destule şi la adecă putem şi noi recomanda.
Dintre acestea ţinem să remarcăm:
„Teatru pentru copii” de C.
Luncan şi G. Mugur, cu note
muzicale, apărut în biblioteca
românească enciclopedică

„Socec”, „Teatru şcolar pentru fete” de d-na Eufrosina
Ioan Adam, apărut în aceeaş
bibliotecă, „Teatrul şcolar pentru băeţi”, de d-na E. I. Adam,
în aceeaş bibliotecă ş.a.
Şi acum o părere cu privire
la textele ce se cer pentru intrarea la teatru. E incontestabil
că un lucru frumos şi folositor
îl doreşte să-l vadă atât bogatul, cât şi săracul. Ce e de vină
săracul, dacă voieşte şi el să
se lase educat şi moralizat, şi

n’are mijloacele de lipsă ca să
poată asista la spectacol?!
Oare noi învăţătorii nu ne
dăm silinţa să educăm pe toţi
depotrivă, fie bogaţi fie săraci? Oare nu aducem atâtea
sacrificii pentru populaţia orfană şi săracă a şcolii, ca să
le procurăm cărţi, rechizite;
să le dăm pe cât se poate o
masă caldă, să-i ajutăm cu deale îmbrăcămintei etc.?
Ei iată, dorinţa şi propunerea noastră ar fi ca şi aceşti
copii, cari nici în casa părintească n’au avut fericirea
să fie părtaşi la o educaţie
mai umană, să le dăm posibilitatea să se bucure şi
ei, asistând la jocurile de
scenă şi să se poată şi ei
alege cu învăţături morale,
atât de necesare pentru viaţa lor prezentă, cât şi viitoare. Culturalizarea e bine
să se facă deopotrivă, pentru bogat ca şi pentru sărac.
Taxele să se reducă la o
sumă mai mică, fără timbre
de aviaţie, cum e la cinematograf, pentru elevi 5 lei
şi atunci teatrul va fi mai
bine cercetat şi va aduce
rezultate mai satisfăcătoare.
Nu-i vorbă, totul merge
greu la început. „Tot începutu-i greu”, dar iniţiatorii
unor idei atât de nobile şi
măreţe să nu descurajeze,
ci să continue opera începută şi să o ducă la perfecţionare prin sacrificii.
Părinţi şi copii şi chiar noi
învăţătorii ne vom bucura de
necesarele măsuri, cari credem
că se vor lua în viitorul apropiat, poate chiar prin intervenţia celui mai popularizator
institut de cultură şi de culturalizare a maselor poporului,
prin conducătorii „Astrei”.
Dir. Înv. Radu Prişcu
Prometeu – Anul I,
nr. 9–10 Ian–Febr. 1935
Cristina Baciu
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Din presa maghiară
Succesul trupei de operetă a Teatrului Maghiar din Cluj

Publicul braşovean a aşteptat cu mare interes şi nerăbdare spectacolele trupei de operetă a Teatrului Maghiar
din Cluj. Acest interes s-a datorat faptului că trupa a

reuşit să aducă pe scenă piese noi, de calitate, într-o
prezentare inedită, cu toate greutăţile financiare cu care
se confruntă. Succesul de care s-au bucurat aceste spectacole în cadrul publicului clujean, a stârnit şi curiozitatea
braşovenilor. Acum, după prezentarea a trei operete şi
la Braşov, se poate spune că publicul braşovean nu a
fost dezamăgit. Sala de spectacole a fost arhiplină de
fiecare dată, în fiecare seară răsunând ropote de aplauze
pentru aprecierea actului artistic. Spectatorii s-au delectat
cu piese pline de întorsături, prezentate în decoruri impresionante de artişti dedicaţi. Succesul operetelor „Soldatul cu nasturi aurii” şi „Domnişoara caută cazare” a
fost depăşit de piesa „Sonia”. Autorii acestei operete au
păstrat realitatea istorică, dar au prezentat-o prin întâmplări dinamice şi condimentate cu multe momente de
dans. Actorii Solymósán Magda, Sándor Stefi, Bázsa
Éva, Wojticzky Elvira, Jenei János, Fülöp Sándor, Tompa
Pufi şi Csóka József au fost aclamaţi de spectatori pentru
prestaţia grandioasă. Este de lăudat şi prestaţia trupei
de balet, precum şi a dirijorului Schreiber Alajos.
Şirul spectacolelor se continuă cu piesa „3:1 în favoarea
dragostei”, fiind aşteptat să aibă şi mai mult succes.

Az operettegyüttes brassói vendégjátékának nagy
sikere. În: Brassói Lapok, nr. 126, 5 iunie 1938
Dinu Eva

Poemă
„Era târziu. Fantoma luminei
dădu mână cu aceea a întunerecului... Numai în acest
ceas sunt ele prietene, şi numai pe o clipă...
Credeam că-mi vei atinge
ochii obosiţi, cu petalele dulci
ale somnului, ca să-ţi pot visa
Numele, şi să nu Te numesc
greşit înaintea strămoşilor mei,
cari veniră să-mi ceară socoteala, pentru lenevirea ce mă
împiedecă de-a Te cunoaşte...

N’ai venit. Ploaia gloriei Tale
s’a vărsat asupra mării înfuriate, căreia-i serveau drept
minge cei ce cutezară să-i exploateze puterea...
N’ai sosit. Şi mi-se pare că
tot nu e târziu să apari...
Tu nu ştii să întârzii!...”
Prometeu – Anul I,
nr. 3–4,
25 Iulie 1934
Cristina Baciu
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Un rus s-a trezit cu
o rachetă la poartă
Inundaţiile din Rusia i-au
lăsat pe sătenii din regiunea Altai contrariaţi,
după ce la una din porţile lor a apărut un obiect
misterios, care ar fi un
segment de rachetă.

folosită pentru transportul de
sateliţi şi alte materiale în spaţiu, susţine profesorul Aleksey
Yaskin, specialist în motoare
de rachete. El a adăugat că
modulul nu prezintă niciun fel
de pericol, putând fi folosit
pentru depozitarea de apă sau
ca spaţiu de depozitare, transmite RT.com.

Cum arată bicicleta
de 1 milion de dolari
manuală, potrivit
site-ului companiei.
Vehiculul
este complet
fun cţional ,
însă probabil
sunt puţini cei
care vor folosi
bicicleta pentru a
urca pe munte.
Vor fi produse doar
13 astfel de biciclete.

Legătura dintre ketchup şi autoturisme!
Ford a încheiat un parteneriat cu producătorul de
ketchup Heinz şi pune la cale
un proiect care poate părea
cel puţin bizar:

Mihaela Rădulescu spune că este dezamăgită de unii
dintre prietenii săi virtuali. Vedeta mărturiseşte că a fost
escrocată, pe Facebook, şi spune că, aproape zilnic, rămâne cu un gust amar când accesează Facebook-ul.
„A fost o vreme când mai reuşeam încă să mă distrez
grozav pe FB cu prieteni deştepţi şi calzi, fără să-mi fie
silă de jigodii libidinoase. Era un timp în care mi se arătau
nişte oameni frumoşi – şi sunt câţiva minunaţi aici – pe
unii am ajuns să-i cunosc şi să mă mândresc că nu miau înşelat aşteptările. Alţii m-au rănit de cum i-am lăsat
mai aproape... Alţii, pur si simplu, m-au escrocat profesionist”, a scris Mihaela Rădulescu pe Facebook.

Antonia rupe tăcerea! Adevărul despre despărţirea de Vincenzo

Mai suspicioşi din fire, unii
au mers atât de departe încât
să susţină că obiectul purtat
de viitură în sat este de origine
extraterestră.
Cilindrul este, de fapt, un
segment al unei rachete vechi,

House of Solid Gold a
scos la vânzare un model
de bicicletă care costă
1 milion de dolari. Aceasta
are cadrul poleit cu aur de
24K şi este accesorizată cu
600 de diamante negre şi
500 de safire aurii. Şaua
este acoperită cu piele de
aligator, iar sticla de apă
este şi ea poleită cu aur.
Construcţia modelului necesită 750 de ore de muncă

Mihaela Rădulescu: Mi-e silă de jigodii libidinoase

vrea să fabrice componente
de maşini din... roşii.
Mai exact, compania auto
testează fibra obţinută din
coajă uscată a legumelor,
din care speră să obţină un
material compozit durabil.
Acesta ar urma să fie folosit
pentru fabricarea unor componente mici ale maşinilor.
Mişcarea face parte din planul Ford de a realiza maşini
eco, prin reducerea dependenţei de materialele pe
bază de petrol şi
plastic. „Încercăm
să ne
folosim de
a ces t
pro-

dus secundar şi să integrăm
componente reciclate în automobilele noastre. În acelaşi
timp, vrem să reducem şi greutatea lor”, a transmis Ellen
Lee, cercetător la Ford Plastics.
Heinz va oferi producătorului auto resturile roşiilor folosite pentru a fabrica ketchup.
Aceasta nu este singura companie care a încheiat un parteneriat cu Ford pentru
realizarea unor materiale ecologice. Coca-Cola, Nike şi
Procter & Gamble sunt doar
câteva dintre ele. În afară de
componentele pe bază de roşii, maşinile viitorului vor fi
realizate din materiale provenite din nuci de cocos, orez,
copaci şi rădăcini de păpădie.

Rachetele care decolează
de pe cosmodromul Baikonur
trec pe deasupra zonei în care
se află satul. Mai mult, în
regiune se află o fostă fabrică
care producea combustibil
pentru acestea. După ce
aceasta a fost închisă, multe
astfel de rezervoare au fost
vândute.

Cântăreaţa se simte ameninţată de familia fostului soţ.
Ea acuză familia Castellano pentru că a decis să o ţină
în Italia pe fetiţa ei, Maya. „În momentul de faţă, mă simt
ameninţată. Ştiu că este un cuvânt dramatic, dar îmi este
frică pentru că oamenii spun în permanenţă că ei sunt
o familie puternică. Mai ales pentru că au îndrăznit să ia
această decizie singuri, aceea de a o ţine ei pe fiica mea.
Am apelat la lege pentru că singură nu am putut să o
fac. Am o teamă din mai multe puncte de vedere. Mai
mult decât ameninţată, mă simt rănită cu tot ceea ce se
întâmplă”, a spus Antonia în emisiunea Teo Show de la
Kanal D. Ea a precizat că mariajul cu Vincenzo Castellano
nu s-a încheiat din cauza relaţiei ei cu Alex Velea, ci din
cauza certurilor cu Vincenzo după naşterea fetiţei.
„Aş fi fraieră să îmi las familia pentru un alt bărbat. Problemele între mine şi Vincenzo au apărut după venirea
pe lume a copilului. El avea anumite păreri vizazi de
creşterea unui copil, eu le aveam pe ale mele şi am simţit
că stăm mereu în certuri. Nu am vrut să am stilul acesta
de viaţă, plin de tensiune şi am luat decizia de a ne despărţi. Amândoi am suferit în treaba asta, cum se întâmplă
în fiecare relaţie”, a mai spus Antonia la „Teo Show”.

