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lumea minte
kilogramele în plus
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OPINII & A NA L I Z E ► P a g . 8

C e n tr e d 'I m pl a nt s e t d 'E s t h é t iq u e D e n t ai re
de Mo nt r éa l

Numeroase studii au
arătat un nivel scăzut de
vitamina D la persoanele supraponderale
și obeze. Ce ar putea
explica corelația dintre
această vitamină și kilogramele în plus?
NUTRIIE & S Ă N Ă T A T E ► P ag . 1 6

SE RVIC II
I m pl a nt u r i d e nt a r e
E s t et i că d e n t a r ă
R e g e n e r a r e a o s o a s ă ș i a s i n us u l ui m a x i l a r
D R. SO RI N F Â RȘ I R O TU , D D S , F I C O I
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De 14 ani cu rezultate remarcabile
in slujba clientilor!

INVEST. INC.
Agenție imobiliară

Franșiză independentă și autonomă a RE/MAX Québec inc.
4701-W boul. St-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC, H9H 2A7

gabrielsimon@remax.net
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Va asteptam cu comenzi de Sarbatori!
COZONACI PROASPETI, facuti in laboratorul propriu
SARMALE, TOBA, CALTABOS, LEBAR, PIFTIE
Toate produsele noastre sunt preparate si afumate
in magazinul din Laval - Retete ardelenesti!
Gustosii mici de Balkani

Carnati oltenesti
Carnati afumati
Costita si ciolane afumate
Salata de vinete
Salata beuf
Icre
Telemea de oaie
si numeroase alte
produse traditionale
romanesti

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c

LAVAL

Manufac tură de uși și ferestre din P VC și al umini u
MONTREAL

FERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

NUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

&

ADRIAN ȘEICA

TO R ON TO

Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508

Toll free: 1-866-995-5139
R.B.Q. 8323-5051-33

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

8531 Delmeade, suite 101
Mont-Royal, H4T 1M1

PREȚURI COMPETITIVE

accentmontreal.com
Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!
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5122 Côte-des-Neiges
C.P. 45680
Montréal, QC H3T 2A5
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responsabilitatea
pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
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COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comunitar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Fruiterie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton), Marché Épicure (5252 Paré &
5555 Westmisnter); Cabinete: Dr. Buracu,
Dr. Cristache, Dr. Zinca; Contabilitate:
Arcade Accounting (3333 Cavendish), DFD
Comptables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fairmount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:

Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Euro-Nec, Adonis (Place Vertu),
Place du Vin; Coletărie: World Line Cargo.
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe Claire.
RIVE SUD
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Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă, Dentiste à Laval; Biserici: Sf. Pantelimon.
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Festivalul cultural Candela, a A n s a m b l u l vo c a l
Gloria prezintă
doua ediție
EVENIMENT

CONCERT DE CRĂCIUN

Festivalul Candela își propune să fie o vitrină de prezentare a valorilor culturale românești din Montreal printr-o triplă expoziție: carte, pictură și icoane.

concer tul „La
lumina unei stele”

►

Casa Română din Montreal, situată lângă Biserica Buna Vestire.

Cea de-a doua ediție a Festivalului cultural Candela va avea loc duminică, 26 noiembrie, la Casa
Română din Montreal. Inițial festivalul a fost anunțat pentru sfârșitul
lui octombrie, dar, din motive obiective, a fost amânat cu o lună. Evenimentul își propune să fie o vitrină de
prezentare a valorilor culturale
românești din Montreal printr-o
triplă expoziție: carte, pictură și
icoane. Iată participanții la aceste
expoziții: carte - Leonard Voicu,
Alexandru Cetățeanu, Victor Roșca,
Ionela Manolescu, Melania Rusu
Caragioiu, Corina Luca, Eva Halus,
D.H. Silvian, Lia Ruse, Carmen
Ionescu, Cătălina Stroe, Ortansa
Tudor; pictură/grafică - Carmen
Doreal, Nelly Leitner, Rodica Vinca,
Eva Halus, Angela Făină, Ioan
Opruț; icoane - Ofelia Armașu,
Ionela Manolescu.
Muzica românească, grație soliștilor și instrumentiștilor originari

de pe ambele maluri ale Prutului Mariana Iluțiu și Paula Alecu, interprete de muzică populară, Mircea
Gheorghiescu, caval, fluier, ocarină,
etc. - va însoți aceste trei expoziții.
În cadrul evenimentului va fi
lansat volumul „Priviri asupra
lumii” semnat de Wladimir
Paskievici, doctor în fizică nucleară
și fondatorul Institutului de inginerie
nucleară din Montreal (1960), pe
care l-a și condus mulți ani. Cartea
cuprinde totalitatea articolelor pe
care autorul le-a publicat în revista
Candela de Montreal, din 1999 până
în 2017, pe diverse subiecte precum:
popularizarea științei, activități comunitare, călătorii, extrase traduse și
adaptate din cartea sa autobiografică
„L’Arc-en-ciel de ma vie” (Presses
Internationales Polytechnique, Montreal, 2010).
Festivalul este organizat de revista Candela de Montreal, fondată
acum 21 de ani de Victor Roșca.

514-463-9668

433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant
caskylawn@gmail.com

www.skylawn.net

Candela este cea mai longevivă
publicație de limbă română din
Canada și unica revistă literară
românească de aici care apare și în
format tipărit. Victor Roșca, cel care
nu doar a înființat această revistă, ci
a și condus-o în tot acest timp ca
redactor-șef, este autorul a două
cărți autobiografice, „Moara lui
Kalusek” și „Experimentul Târgșor”, ambele apărute la Editura
Curtea Veche din București, în 2007
și respectiv 2011.
Festivalul este realizat în colaborare cu Asociația Culturală
Română (ACR) și Comunitatea
Moldovenilor din Quebec (CMQ).
Evenimentul este programat să
înceapă la ora 13.30. Un bufet cu
gustări și vin va fi servit. Casa
Română este situată la 8080 Ave
Christophe-Colomb, Montreal. Intrarea este gratuită, cu contribuție
voluntară.

Rezervati cu

SkyLawn Travel

► Bilete de avion - orice destinatie
► Asigurari de voiaj
► Tururi si croaziere
► Pachete turistice all inclusive

Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!

ACCENT MONTREAL

Devenit deja tradiție, concertul de Crăciun al ansamblului vocal Gloria va avea
loc anul acesta în data de 2
decembrie (sâmbătă), ora
19.30, la biserica StMaxime din Laval. Intitulat
„La lumina unei stele” (La
lumière d’une étoile), concertul propune un voiaj în
lumea armoniilor
tradiționale și contemporane de Crăciun, interpretate în română, franceză,
engleză, spaniolă, rusă și
latină.
Din repertoriul românesc
inclus în program semnalăm piesele: „Legănelul
lui Isus” (tradițional),
„Domnuleț din cer”
(Gabriel Uța) și „Înger alb”
(Nicolae Moldovanu). Alături de acestea, publicul va
putea savura și piese din
repertoriul internațional de
Bach, Lee Dengler, Ariel

Ramirez, Evelyn Larter și
alții, interpretate accapella
sau acompaniate de pian,
flaut, vioară și instrumente
de percuție.
Un element specific concertelor de Crăciun ale
ansamblului Gloria, anume
prezența copiilor membrilor
acestui grup, va fi incorporat și anul acesta. Prin însăși prezența lor, dar și cu
ajutorul clopoțeilor și a
altor instrumente, copiii vor
contribui din plin la crearea
unei ambianțe calde, festive
dar și ludice, specifică sărbătorilor de iarnă.
Biserica St-Maxime este
situată la 3700 boul.
Levesque Ouest,
Chomedey, H7V 1E8. Intrarea este liberă, cu contribuție voluntară; parcarea
este gratuită. Info suplimentare: 514-999-9314.
ACCENT MONTREAL
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CONCERT LA MUSE

Grand-Messe, un concert cu valori perene ale
muzicii românești și canadiene

În seria evenimentelor dedicate celebrării a 375 de ani de existență a orașului Montreal,
asociația La Muse Héritage Musical prezintă în data de 26 noiembrie, la biserica anglicană SaintGeorges, concertul Grand-Messe.
►

Corul La Muse, fondat și dirijat de Ioana German.

IOANA GERMAN
La Muse Héritage Musical

Anul acesta Montrealul celebrează 375 de
ani de existență, un
eveniment marcat de-a
lungul a numeroase
manifestări artistice,
menite să sublinieze
una dintre cele mai remarcabile realități
ale acestui oraș: bucuria și interesul autentic cu care publicul se îndreaptă către
bogăția pe care diversitatea culturală o
reprezintă. În acest context, asociația La
Muse Héritage Musical prezintă ultimul
său concert din 2017, Grand-Messe.
Programul spectacolului reflectă spiritul acestei celebrări, precum și aplecarea

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

asociației La Muse spre eclectism, spre
partituri reprezentative pentru diverse stiluri și școli muzicale. Astfel, concertul
Grand-Messe din 26 noiembrie va pune în
valoare muzica clasică universală, alături
de minunate și emblematice creații ale
unor compozitori canadieni și români.
Prima parte a concertului îi va avea ca
protagoniști pe violonista Anastasia
Vîrlan (Academia de Muzică, Teatru și
Arte plastice din Chișinău) și pe pianistul
Beguentch Gueldyev (Conservatorul Superior Ceaikovski din Moscova), care vor
interpreta bucăți de Ravel, Chopin, Rahmaninov și Alain Payette, compozitor
montrealez ce ne va onora cu prezența în
sală.
Am inclus în această primă porțiune a
concertului Balada pentru pian și vioară a

maestrului Enescu, compusă de acesta în
1895, la frageda vârstă de 14 ani, un solo
de vioară de Stefan Neaga, compozitor din
Republica Moldova căruia i-a fost acordat
premiul Expoziției Universale de la Paris
în 1937, și Adunarea la joc de Iuliu
Mureșianu din Suita Românească nr. 1
pentru orchestră, extras pentru pian.
Crescut în ambianța muzicii culte ca și
a celei populare, Iuliu Mureșianu a iubit
din copilărie ritmurile și cântecele ardelenești. Pentru el, înțelegerea și valorificarea folclorului au fost doar o problemă
de adâncire și măiestrită șlefuire a unui
material sedimentat în anii fragezi a
copilăriei. Sentimentul de prețuire a
muzicii folclorice i-a fost transmis în mod
nemijlocit de tatăl său, Iacob Mureșianu,
al cărui crez a devenise o direcție în

Corul La Muse

Profesioniști sau amatori de toate
vârstele, corul La Muse vă invită să activați în cadrul său. Detalii pentru înscrieri: 514-344-1572.
Iubitorii de muzică și cei care doresc
promovarea culturii românești pe scene
importante ale Quebecului sunt invitați
să susțină activitățile corului și viitoarele
sale spectacole, devenind comanditari.
Info: 514-344-1572.

muzica românească.
În partea a doua a spectacolului, corul
La Muse și artiștii săi invitați vor prezenta
piesa Grand-Messe de Gilles Vigneault
(scrisă în colaborare cu Bruno Fecteau, pianist, compozitor, orchestrator). Această
piesă a fost prezentată în premieră în 2008,
în cadrul Festivalului de muzică sacră de la
Quebec, cu ocazia aniversării a 400 de ani
de istorie a vechii capitale. Este o misă
modernă în care autorii au introdus, pe
lângă elementele unei mise catolice autentice, și unele mai deosebite, cum ar fi câteva
pasaje cântate în innu, limba innuiților
(popor amerindian din estul Canadei).
Acesta este un omagiu adus locului în care
s-a născut Gilles Vigneault - mica localitate
din regiunea Côte-Nord, Natashquan.

Grand Messe
26 noiembrie 2017, ora 17:30
Biserica anglicană Saint-Georges, 1001
Avenue des Canadiens-de-Montreal, Montreal, H3B 3B3 (metrou Bonaventure)
Preț bilete în prevânzare: 25$. La ușa: 30$
Biletele disponibile la: www.eventbrite.ca
Ioana German, născută și crescută într-o
familie de muzicieni care se întinde pe mai
multe generații, este fondatoarea asociației
La Muse Héritage Musical și a corului La
Muse. Ambele au fost create în 2009 cu
scopul de a promova muzica clasică, în special cea românească.

514-683-3003
Curtier Imobiliar

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDIIILE DORITE DE DVS.
Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

►La

vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 1.500$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprietate superbă, renovată 100%, 6 dormitoare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

service la domiciliul dvs. sau la atelier
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ROMÂNIA | POLITICĂ

Simona
împlinirilor și
satis facțiilor
noastr e de zi
cu zi

REFLECII CANADEZE

Fără penali în funcții publice

USR vrea să adauge un articol în Constituție care să prevadă că niciun condamnat
penal pentru fapte săvârșite cu intenție să mai poată ajunge într-o funcție publică.
►

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

USR va începe o campanie pentru interzicerea penalilor în funcţiile publice.

Noul articol pentru Constituția
României elaborat de juriștii Uniunii
Salvați România prevede că „nu pot
fi aleși în organele administrației publice locale, în Camera Deputaților, în
Senat și în funcția de Președinte al
României cetățenii condamnați prin
hotărâri judecătorești definitive la
pedeapsa închisorii pentru infracțiuni
săvârșite cu intenție.”
În acest scop, USR a demarat o
campanie pentru depunerea unei inițiative cetățenești de modificare a
Constituției. Inițiativa cetățenească
trebuie să strângă cel puțin 500.000 de
semnături în termen de șase luni de la
publicarea propunerii în Monitorul
Oficial. Publicarea va surveni după
depunerea proiectului de revizuire a
Constituției la Consiliul Legislativ, instituție care va emite un aviz consultativ în termen de 30 de zile.
USR consideră că se impune introducerea acestei interdicții în Constituție în contextul asaltului asupra
Justiției pe care coaliția PSD-ALDE
l-a început imediat după preluarea

puterii cu OUG 13 și care a culminat
după nouă luni cu proiectul de modificare a legilor justiției ce subminează
independența magistraților și anulează reformele pe care România le-a
făcut în ultimii ani în acest domeniu.
Potrivit USR, zeci de țări din Europa au astfel de interdicții în legislație pentru a limita corupția în
instituțiile de stat, iar unele printre
care Estonia, Danemarca, Polonia,
Luxemburg au acest principiu în Constituție.
Amintim că și România are o lege
care nu permite unui condamnat penal
să devină membru al Guvernului (declarată constituțională de CCR): este
vorba de celebra reglementare care
l-a împiedicat pe Liviu Dragnea să fie
premier. Din păcate, legea respectivă
nu face referiri la alte funcții publice,
astfel că același Liviu Dragnea, deși
are o condamnare penală definitivă, a
ajuns să fie președintele Camerei
Deputaților.
De semnalat și faptul că în Parlament au fost introduse două propuneri

legislative prin care este prevăzută interdicția expresă pentru condamnații
penal de a candida la alegerile parlamentare (proiect inițiat de PNL) și
respectiv la Președinție (proiect inițiat
de PNL și USR). Plenul Senatului
le-a respins însă pe amândouă, parlamentarii coaliției PSD-ALDE refuzând astfel introducerea unor filtre
clare de integritate pentru ocuparea
acestor funcții publice. Propunerile
vor merge mai departe în Camera
Deputaților, care este for decizional.
În acest context, al unui Parlament
dispus să permită unui condamnat
penal definitiv să candideze fără nicio
problemă la funcția supremă în stat
sau pentru un post de senator ori deputat, va fi dificil ca modificarea Constituției propusă de USR să aibă vreo
șansă. Aceasta deoarece orice inițiativă cetățenească de modificare a
Constituției, chiar dacă obține jumătate de milion de semnături, trebuie să
fie adoptată de Parlament înainte de a
fi supusă unui referendum.

Sunteți de acord cu mine că așa un
fenomen precum cel numit Simona
Halep nu s-a prea întâmplat la și
printre conaționalii noștri. Cei mai
mulți dintre ei o iubesc cu o neînțeleasă patimă; cei mai puțini o urăsc tot
cu o inexplicabilă patimă. Am încercat să disec și să pricep aceste puseuri de emoții, mai ales cele super pozitive.
Victoriile Simonei ne fac ziua, uneori chiar săptămâna; nu contează că șeful țipă la noi, Simona a bătuto pe rusoaica aia îngâmfată și dopată; asta-i important
astăzi. Am uitat să expediem emailurile alea atât de importante? Nu-i nimic, a bătut Simonica noastră astăzi,
mânca-o-ar mama.
Încet, încet, citind sutele de mesaje și comentarii de
pe Fecebook am realizat că investim o tonă de emoții în
succesele și insuccesele Simonei. Mai ales în succese.
Insuccesele îi sunt scuzabile: lasă că bate data viitoare
sau e om și ea, nu robot, sau ce-am făcut noi ori România pentru ea? Succesele însă ni le asumăm și le consumăm la micul dejun, la prânz și la cină. Simona Halep
este încarnarea succesului și a reușitei în viață. Așa încât
ne injectăm doza de endorfine halepiene la fiecare meci
câștigat. Dacă se lasă cu o finală sau chiar cu un trofeu,
ne-am rezolvat pe o săptămână, suntem în al nouălea cer.
Trebuie să recunoaștem că în lumea de azi și în zilele
noastre succesele idolilor noștri, mai mult ca în trecut,
ne dau aripi și ne fac ziua mai colorată. O fi rău? O fi
bine? Rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi să
hotărască.
Raul Dudnic este realizatorul emisiunii TV NOI
ROMÂNII, difuzată în toată Canada pe canalul OMNI 1
(4 Rogers și 206/1206 Bell), în fiecare duminică la ora
11:30 am, luni la 12.00 pm și joi la ora 7.00 am.

ACCENT MONTREAL

Administrator agreat, Consultant certificat in Management
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Ro m â n i a , c e a m a i România, inflație mare și
mar e cr eșter e
deficit peste 3% în 2018
e c o n o m i c ă d i n U E Comisia Europeană prevede inflație peste media europeană în România, în 2018

ROMÂNIA | UNA CALDĂ

ROMÂNIA | ALTA RECE

România a înregistrat în trimestrul al
treilea al acestui an cel mai semnificativ
avans al Produsului Intern Brut dintre cele
28 de state membre ale UE.
►

România a înregistrat în
trimestrul al treilea din 2017
cel mai semnificativ avans
al Produsului Intern Brut
(PIB) dintre cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene, de 8,6%, comparativ cu perioada similară
din 2016, conform datelor
preliminare publicate de
Oficiul European pentru
Statistică (Eurostat).
PIB-ul zonei euro și cel
al Uniunii Europene au crescut în ritm anual cu 2,5%,
comparativ cu perioada similară din 2016.
Cele mai mari creșteri
din UE în perioada iulieseptembrie 2017 s-au înregistrat în România (8,6%),
Letonia (6,2%), Cehia și
Polonia (ambele cu 5%). Nu
s-au raportat scăderi ale
PIB-ului în UE în trimestrul
trei din 2017 comparativ cu
perioada similară din 2016.
De asemenea, în trimes-

trul trei din 2017 comparativ cu precedentele trei luni,
PIB-ul zonei euro și cel al
Uniunii Europene au urcat
cu 0,6%, după un avans de
0,7% în perioada aprilieiunie 2017.
Cele mai mari creșteri
trimestriale din UE în intervalul iulie-septembrie 2017
s-au înregistrat în România
(2,6%), Letonia (1,5%)
Polonia și Finlanda (ambele
cu 1,1%). Singurul declin sa înregistrat în Danemarca,
minus 0,3%.
Conform estimărilor Institutului Național de Statistică (INS), Produsul Intern
Brut al României a crescut
în 2017 în termeni reali cu
2,6% în trimestrul trei față
de trimestrul precedent, în
timp ce raportat la perioada
similară a anului trecut
avansul a fost de 8,8% pe
serie brută și de 8,6% pe
serie ajustată sezonier.

►

și 2019, precum și creșterea deficitului bugetar până la 3,9%, respectiv 4,1%, peste
limita de 3% admisă în Uniunea Europeană.

După doi ani consecutivi de
scădere a prețurilor de consum, inflația a intrat în teritoriu pozitiv în
anul 2017. În 2018 ea va crește la
2,9%, iar în 2019 la 3%, peste media
europeană de 2%.
Conform previziunilor publicate
de Executivul comunitar, economia
românească ar urma să înregistreze
un avans de 5,7% în 2017, în creștere
semnificativă față de estimările previziunilor din primăvară care indicau
un avans al PIB de 4,3%.
Și pentru 2018 Comisia Europeană și-a revizuit în sus estimările
privind avansul economiei românești,
până la 4,4% de la 3,7% cât prognoza
în primăvară.
„Creșterea reală a Produsului Intern Brut s-a accelerat în 2017, susținută în principal de consumul privat.
Ritmul de creștere a PIB va încetini
dar va rămâne peste potențial. Consumul privat este preconizat să
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încetinească în 2018, pe măsură ce
inflația va afecta veniturile disponibile, dar este așteptat să fie în continuare principalul motor al creșterii.
Mai mult, investițiile sunt preconizate să crească ca urmare a reluării implementării proiectelor
finanțate de fonduri de la UE”, se
arată în raportul Comisiei Europene,
citat de România Curată.
În ceea ce privește deficitul public, acesta ar urma să ajungă la 3%
din PIB în 2017, pentru ca în 2018 să
se agraveze și mai mult, până la 3,9%
din PIB, iar în 2019 să ajungă la
4,1%.
„Deficitul bugetar este preconizat
să crească ca urmare a majorării
salariilor în sectorul public preconizate în Legea salarizării unitare.
Ca o consecință a relaxării fiscale și a
creșterii decalajului dintre PIB-ul
realizat și PIB-ul potențial, deficitul
structural al României este preconizat
10 - 17

10 - 17

să crească de la 2,2% din PIB în 2016
la aproximativ 3,3% în 2017 și
aproape 4,6% în 2019. În pofida creșterii economice puternice, raportul
datorie/PIB ar urma să crească de la
37,6% din PIB în 2016 la 40,5% din
PIB în 2019”, se mai arată în raport.
„Posibila înăsprire a politicii
monetare a BNR, ca răspuns la presiunile inflaționiste, ar putea afecta
perspectivele pentru investițiile private și exporturi. De asemenea, investițiile ar putea fi afectate negativ
dacă Guvernul va reduce și mai mult
investițiile publice pentru a-și atinge
țintele bugetare. Creșterea costurilor
cu mâna de lucru, ca urmare a faptului că majorarea salariilor depășește
creșterea productivității, ar putea
afecta exporturile României. La nivel
general, incertitudinile cu privire la
politicile guvernamentale ar putea
afecta creșterea economică”, subliniază Comisia Europeană.

10 - 17
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CANADA

Mizeria paradisurilor fiscale

O nouă scurgere de informații arată cât de conectat e sistemul financiar offshore în politică
și în lumea corporațiilor care încearcă să evite plata taxelor prin tot felul de artificii mai mult
sau mai puțin legale.
►

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

După Panama Papers avem
acum Paradise Papers, o
nouă uriașă scurgere de informații, de milioane de documente, ce provin din
arhiva casei de avocatură
Appleby. Paradise Papers au dezvăluit legături dintre Rusia și miliardari din anturajul
președintelui Trump, ca de exemplu Wilbur
Ross, care este și secretarul pentru Comerț
al SUA, sau mogulului IT Yuri Milner. Ele
au scos la iveală interesele offshore ale
reginei Angliei și ale altor peste 120 politicieni din întreaga lume, averile și investițiile unor oameni extrem de bogați ca
fondatorul eBay, Pierre Omidyar, și cofondatorul Microsoft, Paul Allen, acțiunile
unor celebrități ca Bono sau Madonna, precum și faptul că giganți ca Apple, Nike,
Uber și alte companii de asemenea talie se
folosesc de tot felul de artificii pentru a
evita plata taxelor.
Printre cei numiți în investigația jurnalistică Paradise Papers se numără și circa
3.300 de entități canadiene - companii, trusturi, fundații și persoane particulare. În fapt,
aceasta este cea mai mare scurgere de
documente privind canadienii care își dosesc banii în paradisuri fiscale (spre comparație, 625 de companii și indivizi au fost
menționați în Panama Papers anul trecut),
Canada fiind una dintre cele mai importante
piețe pentru firma Appleby, după SUA,
Marea Britanie și China.
Nume grele precum gigantul alimentar
accentmontreal.com

Loblaw și clubul de hochei Canadiens de
Montréal au fost menționate, alături de cele
ale unor persoane conectate la cercuri înalte
de putere, ca Stephen Bronfman, descendent al uneia dintre cele mai bogate familii
din istoria Quebecului și un apropiat al premierului Justin Trudeau.
Bonfman este considerat chief
fundraiser al Partidului liberal canadian, o
funcție neremunerată și care nu are nicio influență supra politicilor guvernamentale,
însă el este un prieten vechi al primului
ministru și s-ar putea lesne specula că are
urechea lui Trudeau în anumite momente.
Afacerile sale până nu de mult secrete legăturile cu un trust offshore american stabilit în insulele Cayman care, potențial, a
privat statul canadian de milioane de dolari
în taxe neplătite sau lobby-ul făcut de firma
sa de avocatură la Ottawa timp de ani de
zile pentru a împiedica orice legislație
menită să vâneze trusturile stabilite în offshore - sunt cel puțin o pată pe obrazul liberalilor, o rușine pentru acest guvern care
și-a făcut un titlu de glorie din apărarea intereselor clasei de mijloc și taxarea mai
justă a celor foarte bogați.
Paradisurile fiscale sunt adesea, geografic vorbind, locuri însorite, în spatele
cărora se ascunde însă multă mizerie umană
și morală. Ele sunt locuri unde se îngroapă
secrete. Unele secrete nu au prea multe
ramificații morale și legale, altele sunt însă
foarte grave, căci aceste jurisdicții offshore
sunt adesea folosite pentru a nu plăti taxe
acasă sau a ascunde venituri generate din
traficul de droguri, de persoane, de arme.

Frapant în cazul acestor Paradise Papers
este că toți cei al căror nume a fost
menționat au declarat că nu au făcut nimic
ilegal, că toate artificiile folosite nu contravin legii. Este o opinie foarte vehiculată
în presă, pe toate meridianele, că aceste
dezvăluiri arată mai degrabă o problemă
morală decât una legală.

O problemă de moralitate nu-i un lucru
mic, ea dă în acest caz măsura ipocriziei și
imposturii unor elite, însă lumea are tendința să o uite repede. Scandalurile abundă,
problemele abundă, e greu să le cuprindem
pe toate iar peste o lună o nouă criză ne va
capta atenția, o nouă chestiune ne va polariza opiniile și ne va inflama spiritele pe
Facebook și Twitter. Infracțiunile financiare
de genul celor ascunse în paradisuri fiscale
nu sunt ușor de dovedit, necesită efort
național și cooperare internațională și mai
ales timp. Investigația nu se termină cu o
scurgere de informații în presă, ci abia
atunci începe. E adevărat, deocamdată
niciun nume greu nu a fost pus sub acuzare
- și cu atât mai puțin condamnat! - în urma
Paradise Papers, dar asta nu înseamnă că
fapte ilegale nu s-au comis și ca ele nu vor
fi dovedite ca atare.
Să presupunem totuși, prin absurd, că
nicio infracțiune nu a fost comisă. Problema
rămâne în continuare una legală. Se invocă
adesea faptul că există o diferență majoră
între evitarea taxelor (tax avoidance) și
evaziune fiscală (tax evasion), anume că
prima nu este în afara legii, pe când a doua
da. Că prima înseamnă să te asiguri că nu

Într-un Quebec plin de accente

Probleme în paradis

Paradise Papers au pus în lumină paradisuri fiscale foarte puțin explorate,
precum Insulele Cayman, Bermude, Antigua și Barbuda, Cook Island dar și Isle
of Man și altele. Documentele au fost
obținute de ziarul german Suddeutsche
Zeitung. S-au alăturat demersului jurnalistic International Consortium of Investigative Journalists și alți 380 de
jurnaliști din 67 de tari. În Canada este
vorba de CBC/Radio Canada și Toronto
Star.
Documentele au relevat circa 3.300 de
entități canadiene care au făcut apel la
firma de avocatură Appleby: 2.700 de
persoane, 560 de companii, 14 trusturi și
2 fundații.
În afară de Stephen Bronfman, trei alte
nume foarte importante în politica
Canadei au fost menționate: Brian Mulroney, Jean Chretien și Paul Martin, toți
trei foști prim-miniștri.
plătești mai multe taxe decât este necesar
prin lege, iar a doua este să nu plătești taxe
deloc, încălcând legea.
În realitate, este doar o chestiune de
nuanță pentru că cineva care recurge la paradisuri fiscale că să evite fiscul ia legea și
o folosește într-un fel în care legiuitorul nu
l-a dorit. Se poate susține că operațiunile și
artificiile făcute fără alt scop decât reducerea poverii fiscale nu încalcă litera legii,
însă nu și spiritul ei.
Avem deci tot o problemă legală, în sensul că aceste posibilități de a plia legea și a
extrage avantaje ce văduvesc state - și prin
urmare populații întregi - de venituri considerabile din taxe există și ar trebui eliminate. Câteva cifre, ca să ne dăm seama de
amploarea problemei: Canadians for Tax
Fairness estimează că, în urma revelațiilor
cuprinse în Paradise Papers, Canada pierde
anual între 10 și 15 miliarde de dolari doar
datorită corporațiilor care eludează taxele.
Aproape cât deficitul cu care s-a încheiat
exercițiul fiscal 2016-2017! (17,8 miliarde
de dolari).
Putem spera ca oameni și corporații cu
resurse uriașe vor ajunge pe mâna justiției?
Că va exista voința politică ca portițele
legale ce permit evitarea taxelor să fie închise? Putem, dacă conștientizăm că una
dintre cele mai mari și mai grave probleme
a timpurilor noastre este adâncirea inegalităților și îmbogățirea unor indivizi și corporații grație paradisurilor fiscale. Tendința
spre o oligarhie internațională în care o
mână de oameni și companii dețin și controlează o parte semnificativă din economia
globală este clară.
Dacă considerați că acest lucru nu vă
afectează, reflectați un pic la cine plătește,
în final, „factura” eludării taxelor și a evaziunii fiscale.

face diferenţa
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In Google veritas sau cum toată lumea minte

ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Browser-ul meu știe mai
multe despre mine decât știu
eu însumi, căci am prostul
obicei să uit informațiile
care nu-mi mai servesc la
nimic. Și de ar fi numai acelea! Uit lucruri importante,
cum ar fi anul bătăliei de la Șelimbăr!
Glumesc, desigur. Ceea ce vreau să subliniez e că memoria ne este puternic viciată și dă rateuri când ne așteptăm mai puțin.
Dar browser-ul - și în special Google - știe
tot. Nu uită niciodată nimic și dacă cineva
ar avea acces la device-urile mele ar putea
să îmi refacă, fără prea mare efort, șirul
gândurilor din ultimele câteva luni.
Atotputernicul motor de căutare știe și
de ce anume am nevoie, ba mai mult,
asemenea unui maestru șahist, e capabil să
prevadă viitorul, să își gândească următoarele trei mutări în avans: Atunci când mi
s-a îmbolnăvit pisica și am căutat online
sfaturi pentru dieta unui motan de paisprezece ani, am primit următoarele sugestiireclame: adresa unui veterinar, adresa unuia
care se ocupă cu incinerarea animalelor de
companie proaspăt decedate și o reclamă la
un magazin de animale cu reducere la puii
de pisică. Exact în această ordine.
Google nu-i la adăpost de prejudecăți (și
de ce ar fi, la urma urmei? multe prejudecăți

sunt statistic relevante): am vrut odată să
îmi cumpăr un Jeep și nici n-am terminat
bine de tastat că am și fost blagoslovit cu
reclame cât se poate de pertinente de genul
„enlarge your penis” și alte variații pe
aceeași temă.

Ca să fac povestea lungă scurtă, nu mi
s-a întâmplat niciodată, dar absolut niciodată, să încep să tastez ceva în fereastra de
căutare și să mă răzgândesc la jumătatea
frazei: „oare se cade să scriu asta? Ce-o să
creadă Google despre mine?”. În niciun alt
context nu sunt atât de sincer ca atunci când
mă aflu singur în fața computerului. De
aceea, am fost încântat să aflu că un om de
știință care a lucrat pentru gigantul tehnologic a publicat un material despre acele
adevăruri incomode care altminteri ar fi
rămas nespuse.
Autorul, Seth Stephens Davidowitz, a
avut acces la datele motorului de căutare,
ceea ce i-a oferit ocazia să alcătuiască un
portret fidel al lumii în care trăim. A fost capabil să deducă, pornind de la căutările utilizatorilor, care ne sunt fricile, dorințele,
comportamentele conștiente sau subconștiente. Drept urmare și-a numit cartea, nu
fără ironie, „Everybody Lies” (Toată lumea
minte).
Cartea tratează o multitudine de
subiecte, dar, pentru că nu am spațiu suficient ca să vorbesc despre toate, o să mă
opresc la acela dintre ele despre care
mințim cel mai mult: relațiile și viața

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE
Centre dentaire Papineau-Villeray
7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371
accentmontreal.com

Fax: (514) 376 3377

sexuală.
Putem fi sinceri când vorbim în public
despre viața intimă, despre relații și sex?
Mai mult ca sigur că nu. Oamenii au tendința să exagereze, din dorința de a părea
mai interesanți decât sunt în realitate. Bărbații, de pildă, sunt înclinați să își exagereze
numărul de foste partenere, venitul și
înălțimea, iar femeile numărul de foști
parteneri (într-o mai mică măsură decât bărbații, totuși), dar să își diminueze vârsta și
greutatea.
În primul rând - lucru care presupun că
nu surprinde pe nimeni - doar 25% dintre
bărbați și 8% dintre femei recunosc că
folosesc materiale pornografice, în ciuda
aparentei lipse de inhibiții a secolului în
care trăim. Sexul este încă tabu pentru majoritatea indivizilor.
Una dintre temele importante ale
pornografiei este violența, care - alt lucru
surprinzător - este preferată mai mult de
către femei. De altfel, alături de scenele cu
lesbiene, scenele care conțin diferite forme
și grade de violență sunt cele mai populare
genuri de pornografie accesate de către
femei.
În privința acesta, autorul își mărturisește scrupulele, își exprimă teama că
publicând aceste statistici ar putea transmite
un mesaj greșit, lucru care riscă să aibă
drept consecință expunerea femeilor la pericole suplimentare. De aceea insistă să explice că este vorba de fantezii și trebuie

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

Într-un Quebec plin de accente

înțelese ca atare. Cu puține excepții, nimeni
nu vrea să le vadă transpuse în realitate. Un
argument puternic în direcția aceasta e legat
de filmele horror care, de asemenea, sunt
mai populare printre femei, ceea ce nu
înseamnă că ele și-ar dori, în secret, să fie
răpite, sechestrate și eventual crestate
drăgăstos cu drujba.
Atât bărbații cât și femeile exagerează
în privința frecvenței relațiilor sexuale.
Conform The General Society Survey, femeile declară că folosesc, în total, anual, 1.1
miliarde de prezervative, iar bărbații heterosexuali - 1.6 miliarde (datele sunt valabile pentru piața americană). În realitate, se
vând undeva în jur de șase sute de milioane
de prezervative anual, din care o parte sunt
folosite de către homosexuali iar o altă
parte nu sunt niciodată utilizate.
Nu o să ghiciți niciodată care este cea
mai comună căutare a femeilor, în materie
de relații: „de ce refuză prietenul/soțul meu
să facă sex cu mine?” Și nu doar că este cea
mai comună, dar apare de două ori mai des
decât întrebarea „de ce nu vrea prietena/
soția mea să facă sex cu mine?” Am avut
dintotdeauna impresia că bărbații sunt
mereu la pândă, gata să profite ori de câte
ori li se ivește ocazia (și bănuiesc că nu sunt
singurul), dar se pare că lucrurile nu stau
nici pe departe așa.
În ceea ce îi privește pe bărbați, cea mai
comună căutare este legată (previzibil) de
dimensiunea penisului. Femeile sunt foarte
puțin interesate de dimensiuni, le interesează, în schimb, dacă nu cumva bărbații
lor sunt homosexuali. „Este soțul/prietenul
meu homosexual?” apare mai des decât
„soțul/prietenul meu mă înșală”. Presupun
că există o relație directă între această
căutare și cea legată de refuzul bărbaților de
a face sex cu partenera.
Ar mai fi multe de spus, dar vă las cu
cartea lui Davidowitz, în care veți găsi o
sumedenie de alte date și interpretări interesante, care riscă să vă răstoarne o mare
parte dintre convingeri. Vă încurajez să o
citiți și să descoperiți, printre altele, care
este motivul principal pentru care Trump a
câștigat alegerile.

Cititor avid, cinefil avizat și călător
inspirat, Adrian Benea este unul din fondatorii V-Studios (Facebook.com/vstudiosmtl,
un proiect media axat pe reportaje din
Montreal și din comunitatea română montrealeză.

Charcuterie Bourret

5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

Va asteapta cu produse de cea mai
buna calitate!

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda
Luni: 9:30-18:30
| Sambata: 9-18
Marti ● Vineri:
Vineri 9-19 | Duminica: 9-16
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mobila de baie bucatarie dormitor sufragerie
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MOBILA FACUTA IN CANADA, LA COMANDA
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ANTREPRENOR CU EXPERIENTA, SPECIALIZAT IN RENOVARI REZIDENTIALE

Renovari pentru cresterea valorii de vanzare a casei/apartamentului

BAI • BUCATARII • SUBSOLURI

parchet, marmura, granit, ceramica, piatra naturala, panouri de gips,
panouri de beton lejer, tiraj de joint, plafon acustic, plafon suspendat,
izolatii, etc.

Oferim garantie pentru serviciile prestate.

438-764-1235 | renovation24.7services@gmail.com
LICENCE RBQ # 5734-2875-01

RIK-LINX COMPUTERS
reparații

BROSSARD

ww w . ba l k an i b r o s s a rd . co m

Parizer
afumat

Varza
murata

Socata
Alegria
2.5 L

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente

Seminte de
floare negre
in vrac

S T- H U B E R T

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

4 5 0 . 67 6 . 6 6 5 4

Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

Cremvursti
vienezi

Iaurt si Kefir
biologic
Pinehedge
Farm

Ciolan
afumat

Snitele
si chiftele
Pui de ferma
Pulpe, aripi
inima, pipota

instalări

■

vânzări

514.690.8831

BALKANI
Salam
de vara

■

Mustar Bunica
Fin, Hrean
Picant
Dulce

Gustul Traditiei

•La noi gasiti cea mai
mare varietate de mezeluri
si preparate de casa: peste
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,
Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele
proaspete
•Produse fara gluten
•Produse afumate
natural cu lemn de artar

Branza Feta
macedoneana
3 kg sau vrac

M ON T RE AL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3
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CERCETARE DE VÂRF

Cătălina Curceanu, românca ce conduce eforturile
Pe stadion domnește o tăcere solemnă,
plină de anticipație. Portarul e gata să
plonjeze ca să respingă mingea pe care
jucătorul din echipa adversă este pregătit
să o lanseze spre poartă, dintr-o lovitură de
pedeapsă. Arbitrul fluieră, jucătorul
șutează direct spre poartă, portarul zâmbește pentru cât de ușor se arată totul. Ceva
ciudat se întâmplă însă: mingea trece și
prin dreapta, și prin stânga sa, ajungând în
plasă acompaniată de vuietul suporterilor.
Imposibil? Nu și dacă mingea este o
particulă microscopică, precum un atom
sau un electron. Căci lumea microscopică
eludează legile fizicii stabilite de Newton,
legi ce explică cu succes vasta majoritate a
fenomenelor și întâmplărilor ce au loc în
viața noastră de zi cu zi. Lumea microscopică se supune legilor contraintuitive,
ce par aproape magice, ale mecanicii cuantice.
Mecanica cuantică este un cadru
matematic stabilit la începutul secolului
trecut ce furnizează cea mai clară - cel
puțin până în prezent - înțelegere a rezultatelor experimentelor conduse pe sisteme
fizice extrem de mici, ca un singur atom,
molecule foarte mici sau lumină foarte
slabă. Succesul mecanicii cuantice este
frapant, conducând eforturi științifice considerabile în cercetarea minusculelor

TEQ face parte din programul de cercetare al Comisiei Europene Horizon2020, categoria
Future and Emerging Technologies. Info: www.tequantum.eu. Imaginea a fost realizată de
Giorgia Perich - Liceul de științe „G. Galilei” din Trieste, Italia.

efecte ce stau la baza unor proces importante, cu aplicații vaste - de la rezonanța
magnetică nucleară la tranzistor, de la laser
la cel mai precis GPS.
Pe lângă succes, un alt cuvânt ce se
potrivește foarte bine mecanicii cuantice
este „ciudat”. Aceasta deoarece mecanica
cuantică consideră ca fiind perfect legitime
procesele ce pun unul din sistemele microscopice menționate anterior în două
configurații perfect distincte, în același
timp! Cu alte cuvinte, mingea noastră

microscopică ar putea trece și prin dreapta,
și prin stânga portarului, în același timp.
Legea care face acest lucru posibil este
așa-numitul principiu al suprapunerii
cuantice (eng. quantum superposition
principle - QSP), care este și unul din fundamentele mecanicii cuantice.
Validitatea acestui principiu la nivel
microscopic a fost confirmată de un număr
enorm de date experimentale precise.
Atomi, electroni și fotoni (componentele
de bază ale luminii în mecanica cuantică)
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au fost surprinși în stări în care configurații fizice completamente distincte se
suprapun, ca de exemplu a fi „aici” și
„acolo” în același timp.
Este însă acest principiu valid doar în
cadrul sistemelor elementare de mecanică
cuantică? Viața de zi cu zi pare să sugereze
că da: mingea de fotbal trece ori prin
stânga, ori prin dreapta portarului (câteodată acesta o mai și prinde), niciodată simultan în ambele părți. Lumea
macroscopică ce se arată ochilor noștri
pare că se sustrage minunăției stărilor
cuantice de suprapunere. În același timp,
mingile de fotbal sunt alcătuite din atomi,
care sunt cuantici. De ce nu-i vedem comportându-se ca în mecanica cuantică? Pentru că pur și simplu astfel de stări sunt
foarte fragile și deosebit de greu de văzut
- dar totuși acolo pentru ca noi să le putem
explora.
Se pot, așadar, observa suprapuneri
cuantice de obiecte macroscopice? Aceasta
este întrebarea. Este una dificilă, a cărei
relevanță nu poate fi îndeajuns subliniată.
Un răspuns afirmativ ar da avânt utilizării
„ciudățeniei” mecanicii cuantice în sisteme fizice mai mari, dincolo de lumea microscopică.
Este ceea ce și-a propus o echipă de
cercetători din care face parte și cea de la
Laboratorul Frascati al Institutului
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CERCETARE DE VÂRF

pentru înțelegerea fundamentelor fizicii
Național de Fizică Nucleară din Italia
(LNF-INFN), condusă de dr. Cătălina
Curceanu. Colaborarea acestor oameni de
știință este sprijinită de Comisia Europeană
prin acordarea unei finanțări de 4,4 milioane de euro. Intitulat TEQ (Testing the
large-scale limit of quantum mechanics),
acest proiect reunește opt grupuri de vârf la
nivel de cercetare europeană: Universitatea
din Trieste (Italia), Universitatea Aarhus
(Danemarca), Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (Italia), Oesterreischische Akademie Der Wissenschaften (Austria), The
Queen’s University Belfast (Marea Britanie), Universitatea Tehnică din Delft
(Olanda), University College London
(Marea Britanie), Universitatea din
Southampton (Marea Britanie). Lor li s-a
alăturat și compania britanică MSquared.
Scopul colaborării TEQ este de a explora
efectele cuantice pe o scară mai mare, sub
egida programului de cercetare al Comisiei
Europene Horizon2020. TEQ se numără
printre cele 26 de proiecte finanțate din 374
depuse la categoria Future and Emerging
Technologies.
Așa cum este explicat în comunicatul de
presă al TEQ, cercetătorii vor levita o mică
particulă într-un mediu foarte bine controlat, cu temperatură joasă și vibrații scăzute.
Într-un astfel de mediu, un test indirect al
QSP poate fi efectuat prin analiza atentă a

Dr. Cătălina Curceanu

Pe lângă echipa condusă în cadrul colaborării TEQ, dr. Cătălina Curceanu conduce
experimente de fizică nucleară la acceleratorul de la Frascati, ce au obiectivul de a înțelege
„inima” stelelor de neutroni, și experimente de mecanică cuantică la laboratorul subteran
italian de la Gran Sasso, unul dintre cele mai faimoase laboratoare din lume.

zgomotului care afectează deplasarea centrului de masă al particulei. Zgomotul măsurat va fi apoi comparat cu predicțiile
teoretice din diferite modele, printre care și
unele ce prezumă infirmarea principiului
suprapunerii cuantice.
Ambiția acestui proiect este de a stabili
până unde se întinde validitatea cadrului
cuantic. „Aceasta este întrebarea la care trebuie să găsim un răspuns”, afirmă dr.

Cătălina Curceanu, cea care conduce echipa
LNF-INFN în cadrul proiectului TEQ.
„Discuțiile pe această temă animă comunitatea fizicienilor de foarte mult timp, iar
acum avem instrumentele experimentale
necesare pentru a găsi un răspuns definitiv.
Avem deci posibilitatea să facem un uriaș
pas înainte, în cercetarea fundamentală și
pentru viitorul tehnologiilor cuantice, de la
sol în spațiu.”
ACCENT MONTREAL

Dr. Cătălina Curceanu, prim cercetător
în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare la Institutul Național de Fizică Nucleară (INFN),
Laboratori Nazionali di Frascati
(Roma), și colaboratoare a publicației
noastre la rubrica de „Știință &
Tehnologie”, a fost recompensată anul
acesta cu „Emmy Noether Distinction
for Women in Physics” de către Societatea Europeană de Fizică.
Tot anul acesta ea a primit și premiul
Visiting International Scholar (VISA)
din partea Universității Wollongong din
Australia, iar în 2016 premiul „Women
in Physics Lecturer”, acordat de Institutul Australian de Fizică.
Dr. Curceanu se numără, de asemenea,
şi printre câștigătorii premiului „Science and the Big Question” oferit de
Fundația John Templeton pentru cercetarea sa asupra principiului de excluziune (ce explică de ce materia nu
colapsează spontan în Univers). Prin intermediul acestui program sunt finanțate cele mai bune proiecte de
cercetare la nivel internațional, axate pe
probleme științifice de maximă importanţă.
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ASTRONOMIE | EVOLU IA STELELOR

Steaua care nu vrea să moară
Ce este o supernovă?

O fascinantă stea a fost descoperită de astronomii de la Palomar
Transient Factory. Ea se află în constelația Ursa Mare, la circa 500
milioane ani lumină față de noi. Această stea continuă să strălucească,
în ciuda faptului că, dacă ne bazăm pe teoriile actuale, ar trebui să se
fi transformat deja de ceva vreme într-o stea de neutroni sau, mai
probabil, într-o gaură neagră. Mai jos despre steaua care nu vrea să
moară.
►

Supernovele sunt cele mai mari explozii ce au loc în spațiu. O supernovă arde pentru o
scurtă perioadă de timp, însă ea poate revela oamenilor de știință multe informații despre
univers.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Viața stelelor depinde
de masa lor. Stelele relativ mici sau mijlocii,
cu masa mai mică sau
apropiată de cea a
Soarelui, mor când nu
mai au combustibil
care să mențină active
procesele nucleare din interiorul lor, declanșând fenomene mai mult sau mai puțin
spectaculoase. În circa 5 miliarde de ani,
Soarele nostru va da naștere la o gigantă
roșie, după care se va transforma într-o
pitică albă ce se va răci treptat, timp de miliarde de ani.
Stelele cu masa mult mai mare ca cea a
Soarelui au o moarte dramatică, generând
așa-numitele supernove. În aceste stele,
prin reacții nucleare, se formează nucleele
atomilor, de la azot și carbon la fier. Inclu-

siv noi suntem „fii ai stelelor”, întrucât nucleele atomilor din care suntem compuși au
luat naștere în stele.
După explozia care dă naștere unei supernove, ceea ce rămâne în urma colapsului
gravitațional al materiei care nu a fost împrăștiată în Univers, este o stea de neutroni
sau, dacă masa stelei este foarte mare, o
gaură neagră. Cel puțin așa se credea până
recent, când descoperirea senzațională a
unei stele care nu vrea să moară pune sub
semnul întrebării modelul de evoluție stelară.
Astronomii de la Palomar Transient
Factory, care au utilizat telescopul cu diametrul de 1.2 metri instalat la observatorul
de pe muntele Palomar (California, SUA),
au observat în septembrie 2014 o supernovă
la circa o jumătate de miliard de ani lumină
față de noi, în constelația Ursa Mare. Au denumit noua stea iPTF14hsl. Până aici nimic
nou sau interesant, întrucât observarea unei
noi supernove nu mai reprezintă un

O supernovă este o explozie stelară extrem de luminoasă, care cauzează o
explozie de radiații ce adesea este mai
strălucitoare decât o întreagă galaxie,
înainte de a dispărea după câteva săptămâni sau luni. De-a lungul acestui interval, o supernovă poate radia tot atâta
energie cât ar putea emite Soarele pe
toată durata sa de viață.
În medie, supernovele apar o dată la
fiecare 50 de ani într-o galaxie de dimensiunile Căii Lactee. Ele sunt însă dificil de obserat în interiorul galaxiei
noastre datorită prezenței prafului interstelar. În 1604, Keppler a descoperit ultima supernovă observată în Calea
Lactee.
Nova înseamnă „nou” în limba latină, o
referință la ceea ce pare a fi o nouă stea,
foarte strălucitoare pe sfera cerească;
prefixul „super-” face distincția între supernove și nove, care implică și ele
creșterea în strălucire a unei stele, dar
mai puțin și printr-un cu totul alt mecanism.

Acum trei decenii, astronomii au descoperit una dintre cele mai luminoase și
mai apropiate stele în explozie din ultimii 400 de ani. Supernova 1987A
rezidă în apropierea Marelui Nor al lui
Magellan, o galaxie pitică adiacentă Căii
Lactee.
De vreme ce această supernovă se află
cam la 163.000 de ani lumină depărtare,
explozia a survenit cam prin 161.000
î.e.n. (1 an lumină înseamnă cam 10 triliarde de kilometri).
fenomen de senzație. Astronomii se așteptau ca în urma acestei explozii, iPTF14hsl
să se transforme într-o gaură neagră, căci
masa acestei stele fusese estimată ca fiind
de circa 50 de ori mai mare ca cea a Soarelui.
Nu mică a fost însă mirarea astronomilor când, după aproximativ o sută

de zile, luminozitatea acestei stele a început
din nou să crească. Un astfel de fenomen nu
a mai fost observat până acum. Studiul
acestei stele a continuat și astfel s-a putut
observa cum variațiile de luminozitate s-au
repetat de alte cinci ori.
Un grup de cercetători condus de Iar
Arcavi de la universitatea din Santa Barbara
a decis să se aplece asupra istoriei acestei
stele, uitându-se în arhiva de date astronomice. Ceea ce au descoperit este un fapt
cu totul ieșit din comun: steaua a explodat
și în 1954! Până în prezent, un astfel de
comportament nu a mai fost observat. El
pune sub semnul întrebării ceea ce știm despre stele, despre compoziția și evoluția lor.
Nu avem o explicație pentru acest
fenomen misterios. Au fost însă avansate
câteva ipoteze, printre care și una extrem de
interesantă și exotică: în interiorul stelei
care nu vrea să moară s-ar putea genera antimaterie. Ca exemplu de antimaterie dăm
antiprotonul, care are aceeași masă ca protonul, însă o sarcină electrică opusă (negativă). Antimateria ar putea lua naștere în
inima stelei în urma proceselor nucleare ce
au loc la densitățile extrem de mari. Existența antimateriei în interiorul unei stele ar
duce la un comportament precum cel observat: o stea instabilă, cu mai multe explozii ce se repetă de-a lungul anilor.
Această ipoteză nu este desigur confirmată
și mai mulți oameni de știință și-au exprimat scepticismul privind posibilitatea generării antimateriei în stele.
Drept urmare, astronomii și-au propus
nu doar să studieze iPTF14hsl, ci și să
încerce să descopere alte stele, supernove,
care au un comportament bizar. Steaua care
nu vrea să moară ar putea reprezenta un pas
important spre o nouă teorie asupra
evoluției stelelor și a Universului, precum
și cea a generării antimateriei în condiții
extreme.
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di
Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator Scientia.ro.
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SCEPTICUS

Ritmul schimbării şi
O veste proastă şi una bună în ce priveşte viitorul. Mai întâi vestea
proastă: ritmul general al schimbării nu se accelerează; viitorul
apropiat nu va aduce schimbări majore. În următorii 20 de ani, nu
vom deveni cyborgi nemuritori, prieteni cu maşini super-inteligente.
Vestea bună este că avem încă destul timp să rezolvăm problemele
omenirii şi poate chiar să salvăm lumea. Bine aţi venit în viitorul lent!
►

Una dintre marile greşeli ale futuriştilor zilelor noastre este faptul că ne
sugerează că ritmul schimbării omenirii şi
condiţiei umane în general este unul foarte
accelerat pentru că ştiinţa progresează în
pas febril. Producem rapid atât de multe
dispozitive magice, încât în douăzeci de
ani moartea, bolile şi sărăcia vor fi învinse. Este ceea ce numim un viitor accelerat.
Fie că este vorba despre utopişti cu
priviri crunte precum Ray Kurzweil sau
despre prezicători ai sfârşitului lumii ca
Bill Joy (care a popularizat ideea unei
apocalipse - aşa-numitul „grey goo” - datorate consumării materiei de pe Terra de
către roboţi auto-replicanţi creaţi de om
prin tehnici de nanotehnologie moleculară), aceștia fac greşeala să presupună că
toate aspectele vieţii noastre se vor
schimba la fel de repede pe cât o fac
micro-cipurile conform legii lui Moore.
Dacă luăm în considerare că tehnologia
noastră a avansat de la primele telefoane
la smartphone-uri cam într-un secol,
atunci este uşor de înţeles de ce ni se pare
că „viitorul” va sosi mai repede ca
oricând.

perspectiva infimei scântei de timp care
ne-a fost dată ca fiinţe umane.
Din cauza acestei dificultăţi de observare, este greu să grăbeşti procesul descoperirilor geologice, fie că ele se referă
la schimbări climatice, ori la ştiinţa materiei care ne-ar putea oferi într-o zi puterea de control asupra moleculelor. Spre
deosebire de computerele pe care noi leam inventat, procesele transformărilor de
pe Pământ nu pot fi înţelese decât prin observaţie. Iar pentru aceasta este nevoie de
timp. Poate nu de milioane de ani, dar cu
siguranţă nu numai de un singur secol.
Mai există un tip de evoluţie lentă în
timp, pe care adesea o ignorăm în graba
noastră de a ne îndrepta spre ziua de
mâine cu viteza luminii. Este ceea ce
numim timpul speciilor. El reprezintă acel
segment de timp pe durata căruia o specie,
să spunem Homo sapiens, poate exista.
Majoritatea speciilor nu durează mai mult
de câteva milioane de ani - după care se
sting sau evoluează, sau câte puţin din
acestea două la un loc. Deseori auzim de
organisme ca rechinii sau algele care au
durat zeci de milioane de ani, sau miliarde
de ani, dar aceste cifre sunt valabile doar
pentru o descriere generală a acestor fiinţe. Anumite specii de rechini şi de alge
au evoluat şi au murit de-a lungul mileniilor, deşi aceleaşi forme reevoluează în
mod repetat. În tabelul alăturat (via
Wikipedia) putem vedea care este durata
de viaţă tipică a unei specii. De notat că
speciile de mamifere - ca noi - au tendința
să existe circa un milion de ani.

TIMPUL GEOLOGIC ȘI TIMPUL SPECIILOR
Problema este că foarte puţine lucruri
din viaţa noastră seamănă cu tehnologia.
Desigur, multe lucruri de pe planetă - inclusiv adepţii temei presupusei accelerări
a cercetării ştiinţifice - operează la o scară
temporală geologică. Evoluţia, schimbările climatice şi construirea unui univers
sunt procese pe care le măsurăm în milioane şi miliarde de ani. Pentru a înţelege
viitorul în mod corect este esenţial să îi ascultăm pe geologi la fel de des cum le dăm
ascultare informaticienilor. Oameni de ştiinţă ca Peter Ward şi Lynn Margulis, care
studiază miliardele de ani de schimbări
petrecute în viaţa Pământului, au o mult
mai bună perspectivă cu privire la ziua de
mâine, decât cineva care a studiat doar
secolul trecut. Evenimente care au zguduit
Pământul, cum ar fi schimbările climatice,
nu sunt aproape niciodată vizibile din

Majoritatea biologilor evoluţionişti
sunt de părere că Homo sapiens a evoluat
aproximativ acum 200 de mii de ani. Deci
ne aflăm într-o perioadă destul de timpurie
a ciclului de viaţă al speciei noastre. Ne
place să gândim despre noi că suntem
nişte fiinţe speciale - ca să fim sinceri, se
pare că suntem singura formă de viaţă
super-inteligentă care a existat vreodată pe
Pământ. Dar merită să ţinem minte că în
ciuda tuturor realizărilor noastre - pături

Voyages Tam
Permis de Quebec
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electrice, oraşe şi jocuri video - facem totuşi parte dintr-o specie al cărei ciclu de
viaţă se măsoară în zeci de mii de ani.
Acest lucru este deosebit de important
când începem să ne gândim la un interval
de timp rezonabil pentru realizarea călătoriilor în spaţiu şi la colonizarea sistemului solar. Există dovezi puternice că
oamenii au întreprins prima explorare a
oceanelor cu barca, în urmă cu aproximativ 50 de mii de ani. Bărcile de stuf au
reprezentat la acea vreme avansul tehnologic care i-a ajutat să ajungă din Asia la
ţărmurile Australiei. Acum există numeroase dovezi că aceleaşi tipuri de ambarcaţiuni, asamblate cu unelte simple,
i-au purtat pe strămoşii noştri din Asia în
America cu aproximativ 15.000 de ani în
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urmă. Dar abia acum 500 de ani explorarea oceanelor a început să transforme cu
adevărat civilizaţiile umane. Datorită
noilor tehnologii navale impulsionate şi
susţinute de comerţul internaţional, am început să formăm o societate globală. La
aceasta au contribuit şi aeronavele şi posibilitatea de comunicare instantanee. Dar,
privită din punctul de vedere al timpului
speciilor, înfăptuirea lumii noastre interconectate a durat 50 de mii de ani.
Dar dacă sondele noastre spaţiale şi
roverul Curiosity sunt echivalentul acelor
bărci de stuf de acum mii de ani? Merită
să reflectăm. Este posibil să ne aflăm la
începutul unei lungi şi lente călătorii, care
ar putea atinge punctul ei culminant peste
mii de ani de acum încolo.

15 GRANIELE GÂNDIRII
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SCEPTICUS

provocările viitorului
ÎN TIMPUL VIEII NOASTRE
Să ne întoarcem la perioada de timp pe
care toţi o putem înţelege cu uşurinţă: durata unei vieţi omeneşti, care în condiţii ideale este de 75-85 de ani. Aceasta este, de
asemenea, şi durata de viaţă a tehnologiei
noastre informatice, a cărei dezvoltare pare
atât de rapidă pentru noi, în mare parte datorită faptului că am fost martorii acestui
progres în timp real, spre deosebire de
evoluţia climei terestre sau de capacitatea
speciei noastre de a călători pe planetă în
navele miraculoase concepute de noi.
Este evident de ce dorim să măsurăm
ritmul viitorului folosind tehnologia şi să ne
luăm drept călăuze informaticienii. Schimbările tehnologice sunt atât familiare, cât şi
uşor de observat. Am dori să credem că şi
alte schimbări ştiinţifice şi culturale se pot
întâmpla într-un mod la fel de observabil,
deoarece de obicei gândim în timp uman,
nu în timpul speciilor sau în timpul geologic. Altfel spus: trăim cu toţii într-un interval de timp hiper-accelerat. Timpul lent
este în esenţă timpul non-uman. Este ceea
ce există înainte şi după fiecare dintre
vieţile noastre individuale.

Acestea fiind zise, este de netăgăduit că
schimbările tehnologice şi timpul uman
rapid pot afecta în mod profund evenimentele care se desfăşoară în timpul lent.
De exemplu, trebuie să acţionăm acum, în
timpul vieţii noastre, pentru a preveni ca
schimbările climatice să distrugă securitatea noastră alimentară, mijloacele de trai,
precum şi milioanele de specii care împart
planeta cu noi. Trebuie să acţionăm acum
pentru a menţine programele noastre
spaţiale pe linia de plutire. Şi, desigur, trebuie să continuăm să inventăm noi computere pentru a ne ajuta să analizăm totul,
de la genomi la atomii de carbon, mai rapid
şi mai eficient.
Totuşi, nu ne putem aştepta să apucăm
să fim răsplătiţi de toate eforturile pe care le
facem în timpul scurtei noastre vieţi. Nu
vom trăi până la vârsta de 200 de ani.
Repet: Nu vom trăi până la vârsta de 200 de
ani. Prelungirea duratei de viaţă nu se va întâmpla în timpul vieţii noastre, deoarece pur
şi simplu este nevoie de timp pentru analiza genomului uman, apoi este nevoie de
mai mult timp pentru a testa genele, iar pe
urmă de şi mai mult timp pentru a elabora şi

dezvolta terapii care să ne menţină tineri.
Mai mult decât atât, va trebui să avem de-a
face şi cu tracasările guvernamentale şi cu
reacţiile culturale negative. Poate că nepoţii
noştri vor avea şansa de a avea acces la
pastila de prelungire a vieţii. Dar nu noi.
Ceea ce e OK. Dacă facem promisiuni ştiinţifice pe care nu le putem onora, vom face
foarte mult rău. În cele din urmă, aceasta ar
putea submina încrederea publicului atât în
ştiinţă, cât şi în cei care au făcut astfel de
pronosticuri.

MAI MULTE CRONOLOGII DEODATĂ
Trebuie să ne gândim la viitor ca la un
set de cronologii care se suprapun. Unele
evenimente au loc în timp uman. Altele
există în timpul lent al lui Homo sapiens
sau al ciclului de carbon al planetei, sau
chiar în traiectoria de coliziune a Căii
Lactee cu Andromeda. Problemele încep să
apară atunci când credem că tot timpul este
timp uman. Pierdem din vedere obiectivele
pe termen lung, cum ar fi supravieţuirea
speciilor pe o planetă aflată în mod constant
în schimbare. Nu reuşim să acordăm prioritate proiectelor pentru menţinerea secu-

rităţii alimentare şi ne concentrăm în
schimb asupra vindecării îmbătrânirii.
Amândouă sunt ţeluri nobile. Dar unul dintre ele trebuie să se îndeplinească acum, în
timp uman. Realizarea celui de-al doilea va
dura timp de mai multe generaţii. Într-un
fel, suntem prinşi în capcana timpului accelerat. Nu putem simţi sau observa viitorul
lent, deoarece nu vom trăi ca să îl vedem.
Dar el există, într-un mod care este mai
vital şi mai important decât oricare dintre
noi. Viitorul lent este speranţa noastră cea
mai bună dacă dorim să orientăm omenirea
spre un viitor în care specia noastră să
supravieţuiască.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, intitulată
„The Future Is Not Accelerating” de Annalee
Newitz, a apărut pe io9.gizmodo.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a științei și de demontare a miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri, are o secțiune de bloguri și una destinată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul tuturor pot dona la: www.scientia.ro.
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Deficitul de vitamina D și kilogramele în plus
Vitamina D este recunoscută pentru numeroasele și masivele beneficii pe care le are, de la reducerea poftei de dulce, la ameliorarea
simptomelor depresiei.
►

Vitamina D este una dintre cele mai
importante vitamine de care avem nevoie
pentru o bună funcționare a organismului.
O carență de vitamina D favorizează rezistența la insulină și stocarea grăsimii și este
un factor declanșator al diverselor pofte
alimentare (eng. food cravings).
Iată principalele beneficii al unui aport
normal de vitamina D:
■ Menține sănătatea sistemului osos. Vitamina D ajută la o mai bună absorbție a
calciului din alimente. În cazul vârstnicilor, o doză zilnică de vitamina D ajută la
prevenirea fracturilor și împiedică fragilizarea oaselor; la copii ajută la dezvoltarea armonioasă a sistemului osos și
la prevenirea rahitismului.

tice normale. O analiză sistematică a mai
multor studii, realizată în 2014 de Dr.
Mihai Muraru alături de alți doi colegi din
Massachusetts, a concluzionat importanța
majoră a vitaminei D în bolile nonscheletice ale organismului. S-a descoperit
că o ingestie de minim 500 UI de vitamina
D zilnic a scăzut riscul apariției diabetului de tip 2 cu 13%, în raport cu pacienții
cărora li s-a administrat sub 200 UI. Deși
nu se cunosc exact motivele, rolul vital al
vitaminei D în diabetul de tip 2 este sugerat de raportarea unor variații sezoniere
în controlul glicemiei în cazul pacienților
cu diabet de tip 2, aceasta fiind greu de
menținut în parametri normali iarna, când
prevalează avitaminoza D.

■ Este necesară pentru ameliorarea
sensibilității la insulină și scăderea
riscului de diabet. Sensibilitatea la insulină poate crește până 60% când
nivelurile plasmatice de vitamina D sunt
corectate de la insuficiența de vitamina D
la limita minimă a concentrației plasma-

■ Ajută în cazul depresiei. Nu avem încă
o dovadă clară care atestă că lipsa vitaminei D provoacă depresie, însă faptul că
depresia şi vitamina D sunt interdependente a devenit o certitudine. În timpul
unui studiu, participanţii - femei diagnos-

■ Joacă un rol în prevenirea unor tipuri
de cancer. Există dovezi concrete că vitamina D reduce riscul dezvoltării de cancer de sân în cazul femeilor aflate la
premenopauză și reduce semnificativ
ocurența cancerului de prostată. De
asemenea, vitamina D poate diminua și
riscul de cancer de colon.

accentmontreal.com

■ Este benefică pentru inimă. Nivelurile
scăzute de vitamina D pot da naștere și la
probleme cardiace, mai ales la persoanele
în vârstă. Într-un studiu observațional s-a
demonstrat că persoanele cu hipertensiune
și deficiență de vitamina D sunt de două
ori mai susceptibile de a manifesta afecțiuni cardiace decât alte persoane din
studiu.

ticate cu depresie care urmau şi tratament
cu antidepresive - au raportat îmbunătăţiri
privind starea lor de sănătate în urma terapiei cu vitamina D. Există și studii care
arată că un nivelul scăzut de vitamina D
poate fi un factor de risc privind instalarea
depresiei la persoanele în vârstă. O posibilă explicație ar fi că lipsa de vitamina D
stimulează glanda paratiroidă să producă
mai mulți hormoni. Nivelele scăzute de
vitamina D și ridicate de hormon
paratiroidian au fost asociate cu severitatea depresiei.

VITAMINA D ȘI GREUTATEA CORPORALĂ
Numeroase studii au arătat un nivel
scăzut de vitamina D la persoanele
supraponderale și obeze. Ce ar putea explica corelația dintre această vitamină sau carența ei - și kilogramele în plus?
Vitamina D este numită și vitamina
soarelui deoarece sintetizarea ei se produce prin expunerea pielii la soare. Iarna,
când zilele sunt mai scurte, oamenii ies
mai puțin afară, au pielea mai acoperită și
deci mai puțin expusă la lumină, lucru ce
poate afecta greutatea. Aceasta deoarece
nivelul de vitamina D tinde să fie mai
scăzut iarna, iar studiile au arătat că persoanele deficiente în această vitamină depozitează mai multă grăsime, cu toate că
mecanismul precis nu a fost identificat. Se
pare că lipsa de vitamina D reduce
scindarea grăsimilor - așadar, caloriile pe
care le consumăm sunt mai curând depozitate în adipocite decât consumate.
În timpul lunilor de iarnă sărace în lumina soarelui și nivelul de serotonină din
creier este mai scăzut. Serotonina este un
neurotransmițător important al cărui rol
principal este de a ne regla dispoziția. În
momentul în care nivelul de serotonină e
scăzut, devenim depresivi și anxioși. La
celălalt capăt al balanței, când nivelul de
serotonină e crescut, suntem cuprinși de o
stare de fericire și de calm. Serotonina
este, de asemenea, în strânsă relație cu
obezitatea. Corpul nostru reacționează la
un nivel scăzut de serotonină inducândune tot felul de senzații de poftă și chiar
foame. Apare astfel obiceiul de a mânca
de fiecare dată când ne simțim depresivi,
anxioși sau plictisiți.
Or, cercetarea genetică a demonstrat
că vitamina D activează o genă care produce o enzimă ce are capacitatea de a
creşte nivelul de serotonină. De aici și
legătura dintre deficiența de vitamina D,
un stil de viață nesănătos și kilograme în
plus, căci pentru a compensa lipsa de serotonină simțim nevoia să consumăm dulciuri și carbohidrați nesănătoși.
CUM ATINGEM UN NIVEL OPTIM DE
VITAMINA D?
Principala sursă de vitamina D este
contactul pielii cu razele soarelui, însă
știm că expunerea neprotejată la soare este

Într-un Quebec plin de accente

principala cauză a îmbătrânirii pielii (90%
din semnele asociate bătrâneții - piele fără
elasticitate, ridată și pătată - sunt de fapt
cauzate nu de trecerea anilor ci de
expunerea repetată la soare) și a cancerului de piele.
Locuitorii emisferei nordice - precum
montrealezii - au nevoie de circa o oră de
expunere zilnică la soare în timpul verii
pentru a obține aproximativ 1.000 UI
(unități internaționale) de vitamina D.
Numai că șansele de a-ți arde pielea și de
a produce leziuni ireversibile asupra acestui organ esențial sunt foarte mari pentru
marea majoritate a populației atunci când
petrecem o oră în soare. Iarna perioada de
expunere trebuie să fie și mai mare pentru
cei din emisfera nordică, dublă aproape.
Foarte greu să petreci două ore afară, în
durele ierni canadiene!

Din fericire, există suplimente de vitamina D, dar și câteva alimente ce pot constitui surse bune. Acestea sunt: halibut 85 gr conțin 930 UI, macrou - o bucată are
800 UI, somon - 85 de gr conțin 730 UI,
ulei de pește, în special uleiul de ficat de
cod - o linguriță are 450 UI. Pot constitui
o sursă bună de vitamina D și ciupercile
maitake și portabella expuse la radiația
UV, ouăle (gălbenușul) găinilor crescute
în libertate, untul, icrele negre, brânzeturile grase, sucurile și pâinea fortificate.
În general, e vorba de alimente bogate în
grăsimi, vitamina D fiind una liposolubilă,
și de origine animală. Atenție deci vegetarieni și vegani la riscul de hipovitaminoză D!

CARE ESTE DOZA ZILNICĂ
RECOMANDATĂ?
Aici părerile specialiștilor pot varia
destul de mult. Cantitatea zilnică de vitamina D recomandată în prezent adulților,
400 UI, este considerată de mulți cercetători prea mică pentru o sănătate optimă.
Prin urmare, în foarte multe comunități
științifice doza zilnică recomandată a început să fie ridicată.
Considerând că alimentele bogate în
vitamina D sunt rareori consumate în cantități adecvate în dieta noastră obișnuită, o
testare a vitaminei D din sânge poate lămuri dacă avem nevoie de suplimentare.
Doza potrivită fiecărei persoane poate fi
stabilită de medic în urma acestei analize,
în funcție de vârstă, stil de viață, starea
generală de sănătate și celelalte medicamente luate. Riscul de toxicitate intervine
la doze mari (în general peste 10.000 UI
pe săptămână), luate pentru perioade lungi
de timp.
În următorul număr vom aborda relația
dintre vitamina D, calciu, magneziu și vitamina K2.

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, șef la Clinique
Réseau Diamant.

face diferenţa
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Angajăm concierge (sau cuplu) pentru
curățenie și lucrări minore de întreținere a
instalațiilor într-un imobil de 64 apartamente (condo). Persoanele interesate pot
trimite CV-ul la: condoelysee@gmail com.
Firmă de fabricație situată în Laval
caută persoane pentru următoarele
posturi:
STRUNGAR
Strung convențional. Lucrări de precizie pe strung, mașină de găurit
radială și asamblaj de paliere
prelucrate pe strung.
SUDOR-ASAMBLOR MIG
Sudură de table de oțel de la 2 mm
până la 32 mm.

CUSTOMER SERVICE
Persoană bilingvă engleză-franceză
pentru relații cu clienții, luat comenzi
de piese, pregătit expedieri de piese și
alte activități conexe. Sunt necesare
aptitudini și cunoștințe tehnice.
Contactați Olivian
450 686 7422 | oec@corniver.com.

Caut ajutor în instalare geamuri și uși.
Persoane serioase și cu experiență de
minim un an. Plată avantajoasă. Tel: 514591-3339, Eugen.
Caut croitoreasă timp plin sau parțial pentru cusut perdele, în zona Laval. Tel: 514409-4526.

Emytrans caută șoferi incorporați clasa 1
pentru Canada/SUA. Minim doi ani de experiență sau CFTR. Oferim 0.48$/milă
(milajul camionului). Pentru detalii sunați
la 514-821-8595.
Angajez șoferi clasa 1 incorporați. Lucru
local, plătit la oră, camion atitrat. Cerințe:
cunoașterea limbii franceze, minim 6 luni
de experiență pe rută, nu mai mult de 5
puncte pierdute. Tel: 514-836-4288.
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timp plin, minim 50 ore/săptămână.
Sunați la: 514-821-8595.

IMOBILIARE

Condo de vânzare, trei dormitoare, două
băi, în imobil de beton situat în ville StLaurent, în apropiere de bulevardele
Côte-Vêrtu și Jules Poitras și de Marché
Central. Renovat recent. Imobil cu ascensor, piscină, saună, gym și parcare interioară. 335,000$, negociabil. Tel:
514-501-4462.

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile complet renovate, situate la 150 de metri de
plajă, la 5 min. de aeroport și foarte
aproape de multe puncte de atracție
(acvariu, terenuri de golf, centre de
amuzament) și centre comerciale.
www.myrtlebeachvacations.ca

514.993.6508 | 514.354.9943

Superb apartament 2½ de închiriat,
demisol într-un duplex în Laval, zona
Des Laurentides/St-Martin, atmosferă
calmă, familială, ideal pentru o persoană
singură, liniștită și nefumătoare.
495$/lună. Mobilă, electricitate, căldură,
apă caldă incluse. Tel: 514-663-3179.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Sainte Famille (colț cu Sherbrooke), la doi pași de metroul Place des
Arts, complet renovate, totul inclus:
încălzire, apă caldă, electricitate, frigider
și aragaz. Spălătorie și ascensor în imobil. Concierge român. Chirii de la

650$/lună, bail de 12 luni. Tel: 450-4659360.

Două 4½ mari, renovate, fiecare cu două
dormitoare închise, bucătărie spațioasă,
aragaz, frigider, mașină de spălat și uscat
incluse. Încălzire electrică, termostat electronic în fiecare încăpere. Stație de autobuz în fața blocului, situat la 5 minute pe
jos de complexul Forest. 514-683-3003.

VÂNZĂRI

Pentru un cadou potrivit pentru oricine, la
orice vârstă: Samsung Galaxy S7 Edge!
Preț: 490$. Tel: 514-995-1328.
Vând cărți în limba română, tablouri, set
cergă maramureșană (lână: alb, negru
roșu), cumpărată la Sapânța, mileuri,
macrameuri (set și bucăți separate). Tel:
514- 633-6594.

DIVERSE
Actor, doresc să achiziționez o haină de
iarnă/jachetă/haină de ploaie de damă, de
culoare metalică. Dacă aveți o astfel
de haină de vânzare contactați
mchlfern@yahoo.ca, cu fotografii și informații, sau sunați la 438-878-1699.
Teatrul C. Tănase din București dorește să
intre în contact cu fiul cunoscutului interpret de muzică ușoară Aurelian Andeescu,
care locuiește la Montreal. Dumnealui este
rugat să telefoneze la: 011-4021-312-1029
| 011-4021-314-1979 sau să-l contacteze
pe directorul teatrului, dl. Alexandru
Arșinel, la director@teatrultanase.ro.

Fabrică de alimente angajează lucrători
la timp plin, permanent, 35-40 de ore/săptămână, 11.35$/oră, transport inclus.
Sunați la 438-929-8631 sau scrieți-ne la
info@job4all.ca.

Se caută un cuplu bilingv, responsabil, cu
spirit organizatoric pentru un post de
concierge la un bloc de 64 de apartamente
în Perrefonds. Experiența pentru renovări
minore, zugrăvit, instalații sani-tare și electricitate constituie un avantaj. Se oferă
apartament cu toate utilitățile incluse, plus
plată lunară. Tel: 514-337-6686 ext. 602
(FR, EN) | 514-683-6650 (RO) | Fax CV:
514-337-4244.
Angajăm URGENT șoferi profesioniști cl
1, incorporați, pentru serviciu local, de zi,

50

.00

în

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730,

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514475-1399 sau www.sfantulilie.org
Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache,
J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.
Biserica Ortodoxă Română Acoperământul
Maicii Domnului Pierrefonds & West Island
vă invită să participaţi la Sfânta Liturghie şi
școala duminicală pentru copii, duminica,
începând cu ora 11:15. Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-714-2762; Adresă:
Chapel of Archangel Michael, 17132 rue
Parker, etajul III, Pierrefonds, H9J 1C7.
www.ortodoxwestisland.ca

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale

MICA PUBLICITATE

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare duminică şi de sărbători mari la orele 10:30
a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église, Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la
info@accentmontreal.com. Nu se primesc anunțuri prin telefon.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org
Mănăstirea Ortodoxă Greacă Panaghia
Parigoritisa, 827 Chemin de la carriere,
Brownsburg, QC, J8G 1K7. Sf. Liturghie în
fiecare sâmbătă, duminică și sărbătoare cu
cruce, ora 8.30; în vinerile din Postul Mare,
Acatistul Buneivestiri între orele 6-7 p.m.;
agapă frățească la încheierea slujbelor. Servicii religioase, la cerere, în română: botez,
parastas, etc. www.monastere.org | 450-6751392, preot slujitor Constantin Lungu.
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Ro m â n i a , u l t i m a N a r c i s a L e c u ș a n u , a l e a s ă î n
î n t r - u n c l a s a m e n t C o m i t e t u l E x e c u t i v a l Fe d e r a ț i e i
al loialității
Inter naționale de Hanbal
fo t b a l i ș t i l o r

FOTBAL

Football Observatory a realizat un studiu pe baza
timpului petrecut de fotbalişti la cluburi, care a inclus 31
de ţări afiliate la UEFA, printre care şi România. Potrivit
acestui studiu, citat de Mediafax, prima divizie din
România este campionatul în care evoluează cei mai
neloiali fotbalişti. În medie, fotbaliştii din România petrec 1,14 ani la un club. Primul loc în acest clasament
este ocupat de Austria, cu o medie 2,6 ani, urmată de
Anglia (2,41) şi Norvegia (2,4).
În ceea ce priveşte coada clasamentului, lângă România se află Serbia, cu o medie de 1,2 ani şi Cipru, cu o
medie de 1,21 ani.

Ar mist iț iu olimp ic
pentr u JO de iar nă
di n Co r e ea d e Su d

JOCURI OLIMPICE

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite
a aprobat o rezoluție care îndeamnă statele lumii să
respecte armistițiul olimpic în timpul Jocurilor Olimpice
de iarnă din 2018, care vor avea loc în stațiunea sudcoreeană PyeongChang, între 9 și 25 februarie, informează Agerpres.
Armistițiul sau pacea olimpică, o tradiție a Greciei
antice readusă pentru prima oară în actualitate cu ocazia
Jocurilor Olimpice de la Barcelona din 1992, este o perioadă care începe cu șapte zile înainte de JO și ia sfârșit
la o săptămână după închiderea acestora, în timpul căreia
țările trebuie să evite măsurile care limitează participarea
sportivilor și să oprească toate ostilitățile.
ONU cere să se „garanteze în special deplasarea, accesul și participarea în condiții de siguranță pentru
sportivii și oficialii” care vor lua parte la evenimentul
sportiv din Coreea de Sud.
Președintele Adunării Generale a ONU, Miroslav Lajcak, a admis că „este clar că sportul în sine nu va opri un
război”, dar a menționat că acesta „garantează pacea mai
bine decât o armă, deoarece construiește în loc să distrugă și unește oamenii, în loc să-l trimită să lupte pentru viața lor”.
accentmontreal.com

HANDBAL

Narcisa Lecuşanu va face parte
din board-ul Federaţiei Internaţionale
de Handbal, după ce a fost aleasă în
Comitetul Executiv al forului, la congresul desfășurat în Antalya (Turcia).
Fosta jucătoare a echipei
naţionale a obţinut cel mai mare
număr de voturi - 110, devansându-i
pe Frantisek Taborsky (Cehia) şi
Bogdan Wenta (Polonia), ultimul fost
selecţioner al naţionalei ţării sale.
Primii doi aleşi vor ocupa un loc în
Comitetetul Executiv al IHF în următorii patru ani.
În istoria IHF, România a mai
avut o singură dată acest privilegiu,
atunci când în board-ul de conducere
s-a aflat Ioan Kunst Ghermănescu.
Fostul preşedinte al FRH în perioadele 1973-1986 şi 1990-1992, cel
care dă azi şi numele Polivalentei din
Bucureşti, a fost în Comitetul Executiv până în 1997, an în care a trecut
în nefiinţă.
Narcisa Lecuşanu (41) a fost una
din cele mai importante handbaliste
ale României după 2000, statut
anunţat încă din 1995, când a devenit
campioană mondială de tineret.
În 2005 ea a făcut parte din

Narcisa Lecușanu

echipa naţională care a cucerit
medalia de argint la Mondialul de la
St. Petersburg. Narcisa Lecuşanu a
fost componentă de bază în perioada
2006-2010 şi la Oltchim, retragerea
din activitate fiind anunţată după finala Ligii Campionilor pierdută cu
Viborg.
După acel moment, handbalista a
intrat în administraţia handbalului,
fiind cooptată de Cristian Gaţu, fostul preşedinte, în echipa de condu-

cere. Ea a fost numită directorul
tehnic al echipelor naţionale, postură
din care a obţinut un bronz european
în 2010. În 2013, Lecuşanu a devenit
vicepreşedinte al FR de Handbal,
poziţie din care a demisionat doi ani
mai târziu, când a fost cooptată ca
secretar de stat în cabinetul ministrului Elisabeta Lipă.
În prezent, Narcisa Lecuşanu face
parte şi din Comitetul Executiv al Federaţiei Europene de Handbal.

FOTBAL

România se află în urna a
treia a Ligii Națiunilor
UEFA a prezentat modul cum vor
arăta cele patru ligi ale Ligii Naţiunilor, competiţie care va debuta în septembrie 2018. Conform coeficienţilor,
naţionala României va face parte din
urna a treia.
Liga A va conţine 12 echipe, care
vor fi împărţite în 4 grupe de 3 echipe.
Următoarele 12, conform clasamentului, vor fi repartizate în Liga B (împărţite la fel ca şi Liga A), 15 vor
merge în Liga C, iar Liga D va conţine
16 echipe. Liga C va fi împărţită întro grupă de trei echipe şi trei grupe de
patru echipe, în timp ce Liga D va
conţine patru grupe de patru echipe.
Meciurile se vor juca în format turretur, în perioada septembrie-noiembrie 2018, iar echipele vor juca patru
sau şase meciuri, în funcţie de
numărul echipelor din grupa din care
fac parte. Câştigătoarele celor patru
Într-un Quebec plin de accente

grupe din Liga A vor merge la un mini
turneu final, care va fi organizat în
iunie 2019, cu două semifinale, un
meci pentru locul trei şi finala.
Câştigătoarele grupelor din ligile
B, C şi D vor promova în Liga A, iar
cele care vor termina în subsolul clasamentelor vor retrograda.
COMPONENA LIGILOR
Liga A: Germania, Portugalia, Belgia,
Spania, Franţa, Anglia, Italia, Polonia,
Islanda, Croaţia, Olanda;
Liga B: Austria, Ţara Galilor, Rusia,
Slovacia, Suedia, Irlanda, Bosnia, Irlanda de Nord, Danemarca, Cehia,
Turcia;
Liga C: Ungaria, România, Scoţia,
Slovenia, Grecia, Serbia, Albania,
Norvegia, Muntenegru, Israel, Bulgaria, Finlanda, Cipru, Estonia, Lituania;
face diferenţa

Liga D: Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armania, Letonia, Insulele Feroe, Luxemburg, Kazahstan,
Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.

CALENDARUL COMPETIIEI
24 ianuarie: tragerea la sorţi
Prima etapă: 6-8 septembrie 2018
Etapa a 2-a: 9-11 septembrie 2018
Etapa a 3-a: 11-13 octombrie 2018
Etapa a 4-a: 14-16 octombrie 2018
Etapa a 5-a: 15-17 noiembrie 2018
Etapa a 6-a: 18-20 noiembrie 2018
Tragerea la sorţi a play-off-ului: începutul lui decembrie
Play-off Liga Naţiunilor: 5-9 iunie
2019
Tragerea la sorţi a play-off-ului EURO
2020: 22 noiembrie 2019
Play-off-ul EURO 2020: 26-31 martie
2020
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HO RO SCO P
BERBEC

aprilie)

HO RO SCO P

(21 martie - 19

Sănătate: Posibile stări de
neliniște și anxietate asociate
timpului posac, zilelor mai scurte și sfârșitului de an. Dragoste: Ar fi bine să fii prudent şi să eviţi provocările. Climatul este
destul de tensionat în cuplu. Celibatarii, dacă
nu sunt atenți, pot intra în tot felul de complicații sentimentale. Financiar: Și pe acest
plan prudența reprezintă elementul cheie.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi. Un masaj, o zi la o
spa sau o baie cu săruri aromatizate pot face
adevărate minuni. Dragoste: Te eliberezi de
nişte gânduri care nu făceau bine stimei de
sine iar noua ta atitudine confidentă va
atrage privirile și atenția sexului opus. Financiar: Ai o perioadă bună şi ar fi bine să
o exploatezi din plin.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Lipsă de energie, oboseală, digestie
proastă - soluţia este odihnă, o alimentaţie echilibrată şi fără excese
și mai multă mișcare. Dragoste: Te simţi
singur şi vei căuta refugiu în alte planuri ale
vieţii. Financiar: Vei avea de făcut faţă multor cheltuieli, dar o să te descurci.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Frigul, zilele întunecate și oboseala acumulată peste an îți afectează starea generală
de sănătate. Axează-te pe odihnă şi pe un
regim de viață cât mai regulat. Dragoste:
Este o perioadă cam riscantă pentru inima ta,
ai grijă cui oferi afecțiune şi încredere. Financiar: Nu se produc schimbări semnificative care să afecteze negativ starea ta
materială.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te simţi mai
greoi, lipsit de vlagă iar o
răceală te poate vizita. Dragoste: Faci
promisiuni, ție însuți sau partenerului, care
inspiră încredere. Dacă te ții de ele, relaţia
va merge şi mai bine. Financiar: Banii sunt
pe un nivel destul de bun și ești tentat să faci
cumpărături pentru confortul casnic.
FECIOARĂ
septembrie)

(23 august - 22

Sănătate: Posibil disconfort, ce are la bază mai degrabă o indispoziţie psihică decât una fizică.
Dragoste: Dacă eşti celibatar, în ochii admiratorilor joci rolul inaccesibilului, dar lasă
şi câteva portiţe pentru a nu-ți izgoni pretendenţii. Financiar: Poţi primi un ajutor
neaşteptat sau poți câștiga la loto.

Sănătate: Starea de sănătate
este mai bună decât în ultimele luni. Dragoste: Ocolește persoanele
negative și bârfitoare și concentrează-te
doar pe persoana iubită. Financiar: Ar trebui, cât de curând, să faci o analiză amănunțită a finanțelor tale și să-ți definești mai
bine țintele. Întreabă-te deci ce vrei.

SCORPION (23 oct. - 21 noi,)
Sănătate: Fă multă mișcare
pentru a evita problemele.
Stresul îți poate cauza tulburări de sănătate și în special insomnii.
Dragoste: Lucrurile se vor îmbunătăţi şi vei
avea momente de mare satisfacţie sentimentală. Financiar: Trebuie să iei măsuri mai
drastice în privinţa bugetului personal şi să
treci la economii.

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 23 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de
divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.
Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea
Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.
Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate
Birourile noastre sunt situate la

500 Place d’Armes, Suite 1841, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

SĂGETĂTOR

brie - 21 decembrie)

(22 noiem-

Sănătate: Problemele de
sănătate sunt posibile mai
ales în timpul unor deplasări, deci ai grijă
dacă pleci la drum. Dragoste: Nu se petrece
nimic extraordinar la prima vedere, lucrurile
se maturizează pe parcursul acestui sfârşit de
an. Financiar: Te agiţi prea mult, fii mai
calm.

Într-un Quebec plin de accente

accentmontreal.com

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

BALANŢĂ (23 septembrie - 22

octombrie)

CAPRICORN (22 decembrie
- 19 ianuarie)

Sănătate: Mănânci prea
multe dulciuri, leneveşti
prea mult, ai o atitudine care, deşi îţi face
plăcere acum, nu are efecte benefice asupra
ta. Dragoste: Relaţia amoroasă este calmă
şi-ți oferă o oază de plăceri. Financiar: Nu
se anunță un surplus de venituri și nici nu
iei în seamă necesitatea imperioasă de a
face economii.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb)
Sănătate: Starea de stres se
reflectă
asupra
bunei
funcţionari a aparatului digestiv. Dragoste: Uneori e mai bine să taci
şi să ignori ceea ce nu merge bine. Lăsândule în pace, pot trece de la sine. Financiar:
Ai o situaţie bună, dar ar fi bine să fii prudent, deoarece se anunţă o creştere majoră a
cheltuielilor.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: De evitat orice excese gastrice, sistemul tău digestiv fiind destul de fragil în această
perioadă. Dragoste: O fericire secretă, o
atracție profundă îți va lumina viața afectivă. Financiar: Perioadă stabilă care te face
să te gândeşti la acea investiţie importantă
pentru casă sau familie.

face diferenţa

