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Canicula a ucis 
30 de rom=ni

Din cauza tempera-
turilor excesiv de ridi-
cate, al]i 100.000 de ro-
m=ni au fost afecta]i.

Marica, transferat
la VfB Stuttgard

Atacantul român a
semnat un contract pe 4
ani, cu salariu de dou\
milioane € pe sezon.
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Sorin Cehan

Mai multe pagini din acest
num\r al Gazetei sunt dedica-
te muncii la negru, felului `n
care sunt recruta]i rom=nii [i
cum se v=nd pe nimic, cu ris-
curile conexe. S\pt\m=na tre-
cut\ a mai murit un rom=n la
munc\. Claudiu Orac avea 37
ani [i muncea la negru la un
atelier de prelucrat mar-mur\
din Tivoli. Nebunia vie]ii la
negru `ncepe `n fa]a depozite-
lor de materiale, unde rom=nii
`[i v=nd zilele pe 30 - 40 de
euro, f\r\ s\ ia seama la ris-
curi. Unul dintre cei interpe-
la]i de ziari[ti a spus un lucru
la care merit\ s\ ne g=ndim:
"~n Rom=nia nu era mizerie.
Mizeria am cunoscut-o aici".
Merit\ s\-]i asum at=tea
riscuri, chiar riscul de a sf=r[i
sub un bloc de marmur\,
pentru 30 - 40 euro pe zi? 

~n Rom=nia exist\ o cerere
de for]\ de munc\ at=t de
mare `nc=t se poate c=[tiga
mai bine. Repatrierea este o
alternativ\ mai mult dec=t
decent\ la umilin]a c\ut\rii de
munc\ la depozitele din Roma
sau Milano.

Mai bine acas\!

Neocomunitari, o noua circular\

Num\rul lucr\torilor rom=ni
din construc]ii din Italia este
foarte mare. Problema cea mai
mare este c\ majoritatea
rom=nilor muncesc “la negru”
sau “la gri”. Primul pas spre
g\sirea unui loc de munc\ la
negru se face la depozite.
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Strivit de un bloc de marmur\
pag. 3

Reportaj la
depozitele
unde rom=nii
a[teapt\ un 
loc de munc\ 

Munca la negru 
`ncepe la depozit

Din 2008, cresc
pensiile 

Majorarea va duce
valoarea punctului de
pensie la 568 lei, de la
396 lei, c=t este acum.
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La concursul
“fotomodelul
anului 2007”
de la Roma,
Vasilica Banu
din Bac\u, `n
final\

Un rom
de succes:
Albert
Mihai, `n
trupa lui
Moni
Ovadia pag. 25
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Include publicitatea ta 
în ziarele multiculturale 

europene
 

Telefoneaza astazi˘ ˘
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