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Gabriela Bucsa
Member of Canadian
Bookkeepers Association

514.508.8880

www.arcade-accounting.com
Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICE
domeniu de acvitate! Detalii in interior
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Programul ARRIMA: Ce este și cum
funcționează

Prevenirea demenței: Adoptați
obiceiuri sănătoase zi de zi

Revenim asupra sistemului ARRIMA, noua
platformă de gestiune a
candidaturilor pentru imigrare în Quebec. Ea
este inspirată de Entrée
Express - sistem utilizat
de guvernul federal al
Canadei.
UTILE ► Pag. 8

Demența, o boală dezvoltată de circa 10 milioane de persoane
anual, nu este o consecință naturală și inevitabilă a procesului de
îmbătrânire, ci o boală
care poate fi prevenită.
NUTRIIE & SĂNĂTATE ► Pag. 14, 15
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20 de ani de experien-ă în implanturi Coroan e î nt r-o or ă c u aju t orul CER EC,
t e hn o lo g i e d e v â r f î n 3D

514-393-3915
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Curtier imobiliar

super

Promoție

esthe%quedentaire.com

Citiți ediția online Accent Montreal la:

««« www.accentmontreal.com »»»

dcata@videotron.ca
carmendan.com

cell: 514.823.8772
birou: 514.683.3003
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KARATE ÎN AER LIBER ANTRENAMENTE GRATUITE
Sensei Claudiu de la Școala Junimea Română din Montreal invită
amatorii de sport și arte marțiale la
antrenamente gratuite de karate, în
aer liber. Acestea au loc de trei ori
pe săptămână, lunea, miercurea și
vinerea, între orele 19:00-20:30,
până în luna octombrie (pe măsură
ce zilele se vor scurta, antrenamentele vor începe cu o jumătate
de oră mai devreme). Antrenamentele se desfășoară în Parcul Gohier, la 1750 rue Beaudet,
Saint-Laurent, H4L 2K7 (în spatele
primăriei). Parcare gratuită disponibilă.
Reamintim că Școala Junimea
Română din Montreal, înființată
acum nouă ani, își va începe programul în data de 7 septembrie.
Până atunci, cei interesați de orarul
și cursurile oferite sunt așteptați
sâmbătă, 24 august, ora 10:00, la
ziua Portes ouvertes, în incinta
Colegiului Brébeuf, acolo unde se
țin cursurile școlii: Pavillon Lalemant, Secteur D3, 5625 avenue Decelles, Montreal, H3T 1W4.
DOUĂ EVENIMENTE LA ASLRQ
Asociaţia Scriitorilor de Limbă
Română din Quebec (ASLRQ), în
colaborare cu Asociaţia Culturală
Română (ACR), organizează în
data de 14 septembrie 2019, între
orele 12:00-14:00, la Centrul comunitar 6767 Côte-des-Neiges, sala
602, lansarea montrealeză a volumului de poezii „Povestea continuă” de Lia Ruse (Editura Trend,
Pitești, 2019). Prezentatoare: Eva
Halus. Moderator: Adrian Erbiceanu.
Cu aceeași ocazie, asociația va sărbători 11 ani de la înființare.

Vineri 23 august 2019 ■ PAG. 2

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Doina Falcon: „Oeuvres abstraites”
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

După expoziția solo din
primăvara acestui an de
la Biblioteca Kirkland,
intitulată Momente Colorate, pictorița Doina
Falcon revine cu o serie
de tablouri noi pe care le
va expune în duo, alături de artistul David
Epstein, la Studio77, restaurant și galerie
aflată în Pointe-Claire. Expoziția, ce a debutat în data de 12 august, va dura până pe 9
septembrie 2019.
Lucrările Doinei Falcon au adesea o
tentă realistă sau expresionistă, însă de data
aceasta artista deschide o poartă spre abstracționism prezentând în jur de 20 de
tablouri, majoritatea de dimensiuni mari,
create cu gesturi spontane și culori saturate,
întinse cu generozitate de spatula artistei.
În pictura sa găsim conotații filozofice,
aluzii la diverse mituri și tradiții spirituale,
explorări a unor întrebări fundamentale:
Cine sunt eu? (24”x20”, ulei pe pânză),
Ascensiune (36”x48”, acrilic pe pânză),
Înger (36”x18”, acrilic pe pânză), Derviș

Ascensiune (36”x48”, acrilic pe pânză). „Să ne bucurăm ochii cu jocuri de culori vibrante și
să ne lăsăm să descoperim singuri propriile noastre răspunsuri sugerate prin artă!” - Doina
Falcon.

(36”x18”, acrilic pe pânză).
Studio77 este situat la adresa 271

Chemin du Bord-du-Lac, Pointe-Claire,
H9S 4L1.

Rodica Vinca: „Simfonie de vară”
Între 31 august și 15 septembrie va avea
loc expoziția pictoriței Rodica Vinca, intitulată Simfonie de vară, la Biblioteca Germaine Guevremont din Laval. Expoziția
reunește 28 de lucrări, create recent, în culori acrilice pe pânză, dar și pictate folosind
tehnica impasto aplicată cu cuțitul de paletă
și uneori folosind și rășină, pentru a da mai
multă textură tablourilor. Această tehnică
aduce o suavitate culorilor, o transparență ce
contribuie la redarea echilibrului și armoniei, atât de căutate de artistă.
Amintim că Rodica Vinca este membră a
mai multor grupări artistice, printre care și
la Cercul de Artiști Pictori și Sculptori din
Quebec (CASPQ), Federația Canadiană a
Artiștilor Plastici și Asociația Artiștilor Plastici din Laval. În cariera sa artistică Rodica

Vinca a fost recompensată cu mai multe premii și medalii, pe plan local și internațional.
Mai multe detalii despre arta ei veți putea
citi în volumul III al Convorbirilor cu Personalități Românești din Montreal, ce își va
face apariția în luna septembrie a.c.
Vernisajul expoziției Simfonie de vară
va avea loc sâmbătă, 31 august, începând de
la ora 13:00, la Biblioteca Germaine
Guevremont, 2900 boul. De la Concorde
Est, (Duvernay), Laval.

Rodica Vinca - Melodie în bleu, 18”x24”,
acrilic pe pânză.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește ca
o artistă Zen, mereu în ritm cu natura. În
paralel cu o bogată activitate expozițională,
ea a publicat patru volume de poezii și două
de interviuri cu personalități românești din
Montreal.

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

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

PREȚURI COMPETITIVE

&

TO R ON TO

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

Cel: 514-993-6508

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

8531 Delmeade, suite 101
Mont-Royal, H4T 1M1
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Alegeri prezidențiale 2019: Votul în diaspora
La sfârșitul lunii iulie a.c. o nouă lege electorală a fost promulgată
de către președintele României. Această lege prevede, între altele, votul
anticipat și votul prin corespondență pentru românii din afara
granițelor țării.
►

10. Atașați copia scanată sau fotografia
actului de identitate (formate acceptate: jpg,
png, tiff, pdf, doc, docx, odt)
11. După completarea tuturor câmpurilor
apăsați butonul „Trimite cerere”
12. În cel mai scurt timp veți primi un email cu link-ul de confirmare în vederea înregistrării și finalizării cererii. După
confirmare prin apăsarea link-ului, cererea
este înregistrată la Autoritatea Electorală
Permanentă, iar dumneavoastră veți primi
numărul de înregistrare pe adresa de e-mail
furnizată. Autoritatea Electorală Permanentă
va verifica informațiile transmise și veți
primi un mail de finalizare a cererii într-un
termen de maxim cinci zile.

Vă sugerăm să consultați și instrucțiunile pe care Campania Declic
(vot.declic.ro) le-a pregătit pentru alegătorii
români din străinătate care doresc să voteze
prin corespondență. Veți găsi întregul proces explicat în șapte pași simpli, care includ și imagini cu titlu de exemplu.
Iată principalele schimbări/prevederi ale
acestei legi:
● Românii din străinătate pot vota pe parcursul a trei zile (vineri, sâmbătă şi duminică), pentru ambele tururi, i.e. 8, 9 şi 10
noiembrie pentru primul tur și 22, 23 şi 24
noiembrie pentru al doilea tur.
● Alegătorii prezenți în sediul secției de
votare şi cei aflaţi la rând pot vota până la
ora 23:59.
● Alegătorii care doresc să voteze în străinătate la aceste alegeri prezidențiale se pot înregistra fie pentru vot la secţie (pentru a
determina numărul şi locaţiile secţiilor), fie
pentru votul prin corespondenţă prin intermediul unui formular online pe site-ul
www.votstrainatate.ro. Înregistrările se fac
până cel mai târziu la data de miercuri, 11
septembrie 2019, ora 23:59:59 (ora
României).

PENTRU A VOTA PRIN CORESPONDENĂ
Doar cetățenii români care locuiesc cu
forme legale în străinătate pot vota prin
corespondență. Prin înregistrarea ca alegător prin corespondență, cetățeanul român cu
drept de vot care locuiește în străinătate și
deține documente valabile de ședere din
partea statului respectiv, solicită transmiterea prin poștă a documentelor de vot la
adresa sa de corespondență. Iată care sunt
pașii de parcurs dacă doriți să vă înregistrați
ca alegător prin corespondență:
1. Accesați pagina votstrainatate.ro
2. Apăsați butonul „Vreau să votez prin

CORESPONDENȚĂ”
3. Completați câmpurile: CNP, nume și
codul CAPTCHA și apăsați butonul „Validare”.
4. Completați prenumele.
5. Introduceți adresa la care doriți să primiți documentele de vot
6. Completați adresa de e-mail pe care
urmează să primiți email-ul de confirmare
și notificările legate de cererea dumneavoastră.
7. Pentru facilitarea comunicării între dumneavoastră și Autoritatea Electorală Permanentă lăsați un număr de telefon, respectând
formatul internațional
8. Documentele pentru votul prin corespondență vă vor fi transmise în plic, gratuit, prin
poștă. Acestea vor ajunge la dvs. cel târziu
pe 16 octombrie. Plicul va conține instrucțiunile de completare și transmitere a votului.
Pentru returnarea documentelor de vot aveți
la dispoziție două opțiuni:
● prin selectarea primei opțiuni „Doresc să
trimit votul prin corespondență în țară” veți
transmite plicul înapoi în țară, prin poștă,
fără costuri suplimentare
● prin selectarea celei de-a doua opțiuni
„Doresc să trimit votul prin corespondență
la misiunea diplomatică” veți transmite
plicul, personal sau prin poștă, către misiunea diplomatică din țara în care vă aflați,
pe cheltuiala dumneavoastră
9. Atașați copia scanată sau fotografia documentului de ședere (formate acceptate:
jpg, png, tiff, pdf, doc, docx, odt)

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

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377

Datele colectate de către Autoritatea
Electorală Permanentă (AEP) la această înregistrare „sunt exclusiv gestionate de AEP
și de Ministerul Afacerilor Externe, care organizează alegerile în diaspora. Autoritățile
locale, nici din străinătate, nici din România nu au acces la aceste date. După alegeri,
aceste date sunt aneantizate”, au declarat
surse din interiorul AEP pentru PressOne.
Până în prezent, numărul celor înscriși
pentru a-și exercita dreptul de vot prin corespondență este foarte mic, considerând cei
peste 5 milioane de români aflați în străinătate.
Reamintim că la alegerile prezidențiale
din 2014, în al doilea tur, au votat 378.811
români din diaspora; la recentele alegeri europarlamentare (și referendum pentru
justiție) numărul votanților români din
diaspora s-a ridicat la 355.000.
PENTRU A VOTA LA SECŢIE
Cetățenii români din diaspora care nu se
înscriu la votul prin corespondență au posibilitatea să voteze la una din secțiile de
votare organizate în străinătate, în cadrul
misiunilor diplomatice și consulare sau institutelor culturale (unde există), precum și
în locații solicitate explicit de minim 100
de cetățeni. Astfel, cetățenii români cu
drept de vot care se află în străinătate în ziua
votării pot solicita organizarea unei secții de
votare în localitatea și statul unde vor să
voteze înregistrându-se ca alegător în
străinătate. Pentru aceasta trebuie parcurși
următorii pași:

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
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1. Accesați pagina votstrainatate.ro
2. Apăsați butonul „Vreau să votez la
SECȚIA DE VOTARE”
3. Completați câmpurile: CNP, nume și
codul CAPTCHA și apăsați butonul „Validare”. Dacă datele completate sunt corecte,
se vor activa celelalte câmpuri
4. Completați prenumele
5. Introduceți țara, localitatea și subdiviziunea teritorială unde doriți înființarea unei
secții de votare
6. Completați adresa de e-mail pe care
urmează să primiți e-mail-ul de confirmare
și notificările legate de cererea dvs.
7. Introduceți numărul de telefon, respectând formatul internațional
8. Atașați copia scanată sau fotografia actului de identitate (formate acceptate jpg, png,
tiff, pdf, doc, docx, odt)
9. Câmpul de informații suplimentare poate
fi folosit pentru identificarea mai exactă a
localității în care doriți înființarea unei secții
de votare, dacă este cazul
10. După completarea tuturor câmpurilor se
apasă butonul „Trimite cerere”
11. Veți primi un e-mail cu link-ul de confirmare în vederea înregistrării și finalizării
cererii. După confirmare prin apăsarea linkului, cererea este înregistrată la Autoritatea
Electorală Permanentă, iar dumneavoastră
veți primi numărul de înregistrare pe adresa
de e-mail furnizată. Autoritatea Electorală
Permanentă va verifica informațiile transmise și veți primi un mail de finalizare a
cererii într-un termen de maxim cinci zile.
Cetățenii români care se înregistrează ca
alegători în străinătate la alegerile pentru
Președintele României din noiembrie 2019
sau care își exprimă dorința să voteze prin
corespondență vor fi radiați pentru acest
scrutin din lista electorală permanentă din
România și înscriși în lista electorală permanentă din străinătate, respectiv lista
electorală permanentă pentru votul prin
corespondență.
Pentru a vota la o secție de votare din
străinătate înscrierea ca „alegător în străinătate” nu este obligatorie. Pe lângă listele
electorale permanente din străinătate în care
vor fi cuprinși cetățenii români ce se înscriu
pe platforma online a AEP, vor fi și listele
electorale suplimentare, generate în mod
automat la scanarea documentelor de identitate ale votanților.
Rețineți însă că nu se poate vota nici la
secție și nici prin corespondență fără un
document de identitate românesc valabil
- pașaport sau carte/buletin de identitate.
ACCENT MONTREAL
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România, în topul traficului de
Cheltuielile
r o m â n i l o r c u persoane din Europa
mâncarea
sunt cele mai
mari în UE
ROMÂNIA | SOCIAL

ROMÂNIA | NIVEL DE TRAI

România păstrează caracterul pregnant de ţară sursă a traficului de fiinţe umane, potrivit unei
analize privind traficul de persoane în 2018 a Agenției naționale împotriva traficului de persoane din
România. Grupările infracționale sunt în continuare orientate spre exploatarea sexuală a victimelor,
în plan intern, fiind preferate victimele minore, mai ușor de recrutat și exploatat.
►

Ponderea alimentelor și a băuturilor nealcoolice în totalul cheltuielilor unei
gospodării este un indicator sintetic al calității
vieții, reflectând nivelul de trai și puterea de
cumpărare a oamenilor. Cu cât această pondere este mai mică, cu atât cetățenii unei țării
trăiesc mai bine, indică MonitorulSocial.ro.
În România, ponderea alimentelor și a
băuturilor nealcoolice (28%) în totalul cheltuielilor este cea mai mare din Uniunea Europeană, de 2,5 ori mai mare decât media UE
(12,2%). La polul opus se situează Marea Britanie, unde această categorie ocupă doar 8%
din total.
Această situație are legătură cu faptul că
România este o țară în curs de dezvoltare, cu
o economie „labor intensive”, dependentă de
cele dezvoltate, și cu un stat social minimal.
Românii, cheltuind mai mult de jumătate din
banii pe care îi au pe mâncare și locuință,
alocă mai puține fonduri pentru alte categorii
de consum, îndeosebi cele cultural-recreative,
de genul serviciilor de tip HoReCa
(Hotel/Restaurant/Cafenea, i.e. cheltuieli
legate de turism, de vizite și vacanțe) și cele
financiare.
La nivel mondial, SUA este țara a căror
locuitori cheltuie, în medie, cel mai puțin pe
mâncare (6,4%), Marea Britanie situându-se
pe locul trei (Canada nu este departe de top,
cheltuielile pentru aceste nevoi elementare
situându-se la 9,5% din bugetul unei familii).
Nigeria, unde ponderea cheltuielilor pentru
alimente și băuturi nealcoolice este de 56,4%,
se situează pe ultimul loc. România se află
într-o situație similară privind acest tip de
cheltuieli (în jur de 30%) cu țări precum
China, India, Rusia, Uzbekistan, Georgia,
Africa de Sud, Iordania, Bolivia etc.

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Potrivit Directivei UE 2011/36 traficul de persoane este definit astfel: „Recrutarea,
transportul,
transferul,
adăpostirea sau primirea de persoane,
inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță
sau prin alte forme de constrângere, prin
răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin
abuz de putere sau profitând de starea de
vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a
obține consimțământul unei persoane
care deține controlul asupra alteia, în vederea exploatării.”
În România, numărul de victime înregistrate în cadrul MNIR (Mecanismul naţional de identificare şi referire)
în 2018 se ridică la 497, 363 femei
(73%) și 134 bărbați (27%); din total, 212

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$.

au fost minori (42,7%) - 182 de fete și
30 de băieți. Cel mai frecvent tip de exploatare este cea sexuală - 355 de cazuri
(67,4%), urmată de exploatarea prin
muncă - 100 de cazuri (20,1%), obligarea
la practicarea cerșetoriei - 26 de cazuri
(5,2%) și tentative - 27 de cazuri (5,4%).
Primele cinci țări care constituie destinația exploatării sunt: România (212
sexuală, 17 tentativă, 8 muncă, 3 cerșetorie, 3 furturi, 1 alte situații) - 44,4%, UK
(66 muncă, 42 sexuală, 4 tentativa, 2 furturi) - 20,8%, Germania (32 sexuală, 13
muncă, 2 cerșetorie, 2 furturi, 2 tentativă)
- 9,3%, Italia (16 sexuală, 5 cerșetorie, 2
muncă) - 7,8%, Spania (15 sexuală, 4
cerșetorie, 2 muncă, 1 tentativă) - 4%.
Potrivit aceluiași document, în 2018
profilul traficantului nu a suferit schimbări față de anii anteriori, astfel că aceștia

sunt cetățeni români de ambele sexe, cu
vârste variate, unii cunoscuți cu antecedente penale pe trafic de persoane ori
alte fapte penale. Ponderea cetățenilor
străini investigați în dosarele de trafic
de persoane este de sub 1%.
Cauzele fundamentale ale traficului
de persoane și ale exploatării sexuale în
țările „sursă” sunt: sărăcia, lipsa de educație, șomajul, inegalitatea dintre sexe,
corupția și discriminarea etnică. Așa cum
se notează pe site-ul www.eliberare.com
al mișcării sociale împotriva traficului de
persoane și a exploatării sexuale în
România, cazurile înregistrate reprezintă
doar un mic procent din numărul efectiv
al traficului de persoane. Din cauza naturii ascunse a criminalității, este imposibil să se știe exact câți români sunt
AM
traficați și exploatați.

5 ȘTIRI & ANALIZE

Vineri 23 august 2019 ■ PAG. 5

21,5% din românii în
Date îngrijorătoar e
vârstă de muncă se află p r i v i n d v i o l u r i l e ș i
violența domestică în
în străinătate
ROMÂNIA | EMIGRARE | DIASPORA

ROMÂNIA | SOCIAL

Ro m â n i a

În 2018, românii au
condus detașat în
clasamentul european al persoanelor
în vârstă de muncă
(20-64 de ani) plecate în străinătate.

Potrivit datelor Eurostat
citate de Cursdeguvernare.ro,
21,4% dintre românii aflați în
vârstă de muncă (20-64 de
ani) au părăsit România, proporție semnificativ mai mare
decât în Croația (15,4%),
Lituania (14,5%), Portugalia
(13,6%), Bulgaria (13,3%) și
Letonia (11,8%).

Media „cetățenilor mobili” la nivelul întregii Uniuni
a fost anul trecut de 3,9%, de
5,5 ori mai mică decât în
cazul României, în creștere de
la nivelul de 2,7% consemnat
în anul 2008. Opt state membre s-au situat sub pragul de
trei procente iar cele mai mici
valori s-au înregistrat în Germania (1%) și Marea Britanie
(1,1%).
Dacă ne raportăm la
numărul de persoane în vârstă
de muncă plecate din țară,
România apare din nou pe
primul loc, cu 2.524 milioane,
urmată la mare distanță de
Polonia (1.666 milioane de
persoane), Italia (1.133 mi-

ioane ), Portugalia (824.000
l
de persoane) și Bulgaria
(562.000 de persoane).
Aceste cifre nu surprind
însă fenomenul plecărilor
temporare dar repetate pentru
muncă, pe o perioadă de până
la trei luni, întâlnit mai ales pe
perioada favorabilă muncilor
sezoniere, mult mai bine remunerate în străinătate.
De remarcat faptul că rata
de angajare a românilor cu
studii superioare plecați este,
în medie, sub cea a românilor
rămași în țară. În cazul persoanelor cu nivel primar de
studii, rata de angajare este
mai mare în cazul celor plecați din țară.

În primele 6 luni ale anului 2019, la
nivel naţional au fost înregistrate 946
de infracţiuni de viol, precizează Inspectoratul General al Poliţiei Române,
la solicitarea Mediafax. Anul trecut, tot
la nivel naţional, au fost sesizate în
total 1.999 de astfel de infracţiuni. În
ceea ce priveşte infracţiunea de omor,
în perioada ianuarie - iunie 2019, au
fost sesizate 112 cazuri de acest fel.
Anul trecut, au fost înregistrate 232 de
infracţiuni de omor.
Tot în prima parte a anului 2019, au
fost sesizate la nivel naţional şi 19.851
de fapte de violenţă domestică, ceea ce
arată că 54 de persoane au fost agresate
zilnic în România. În 2018, în total au
fost înregistrate 38.445 de infracţiuni
prevăzute de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei
în familie, potrivit aceleiași surse citate.
Organizația non-profit FILIA (care
militează pentru egalitatea de șanse și
gen și combaterea tuturor formelor de
violență împotriva femeilor) sem-

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

nalează că din totalul agresorilor, circa
92% sunt bărbați.
O cercetare realizată în toate statele
Uniunii Europene în 2016 arată că romanii sunt mai degrabă toleranți atunci
când este vorba despre viol: 55% dintre
repondenții din România au fost de
acord cu afirmația că există situații în
care contactul sexual fără consimțământ este justificat. Principalele
situații în care românii consideră că violul este justificat sunt legate de consumul de alcool și droguri (30%),
purtarea de haine „provocatoare sau
sexy” (25%) și situația în care o persoană merge de bunăvoie acasă cu
cineva (26%). În cazul justificării prin
consum de alcool și droguri, mai multe
femei decât bărbați împărtășesc această
opinie, în ciuda faptului că legea
(Codul Penal) definește violul ca fiind
„raportul sexual, actul sexual oral sau
anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a
se apăra ori de a-și exprima voința sau
AM
profitând de această stare”.
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Luiza Cocora: „Sunt mereu obligată
În acest număr un interviu cu actrița, regizoarea și scenarista Luiza
Cocora, un nume ce s-a afirmat pe scena teatrului românesc și care
acum își croiește un drum de succes în cinematografia canadiană. Interviul, realizat de scriitoarea Veronica Balaj, va fi inclus în al treilea
volum din seria „Convorbiri cu personalități românești din Montreal”,
preconizat să apară în luna septembrie a.c. Aceasta este o versiune
adaptată pentru ziarul Accent Montreal.
►

Luiza Cocora la Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF), la premiera scurtmetrajului pe care l-a scris și regizat, filmul If this isn’t love (2018).

VERONICA BALAJ: Luiza Cocora, deși
tânără aveți un palmares demn de un
artist ajuns deja la împlinirea carierei sale.
Scena face parte din mentalul dumneavoastră. Când ați simțit prima oară
atracția scenei?
LUIZA COCORA: Am crescut într-o familie de artiști, de oameni de cultură. Mama
mea, Mariana Cocora, a fost actriță la
Teatrul Național din Cluj, iar tatăl meu, Ion
Cocora, este critic de teatru, poet, scriitor, a
fost chiar director de teatru la un moment
dat (Teatrul Metropolis fost Mundi din București). Mi-am petrecut o mare parte din
copilărie în culisele teatrului din Cluj, în
sala de repetiții, în turnee și deplasări prin
țară. Probabil că din acest motiv nu m-am
gândit niciodată că aș putea să devin altceva
decât actriță. Pe de altă parte, crescând pe
vremea comunismului și neavând acces la
televizor, nici la filme, nici la desene animate, singura sursă de divertisment era lecaccentmontreal.com

tura. Am avut șansa să cresc într-o casă cu
o bibliotecă imensă, cu un tată care ne-a
inoculat de mici dragostea de lectură. De
aici mi se trage probabil ușurința de a scrie
și o fantezie puțin spus debordantă.

VB: După ce ați absolvit Universitatea
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București
la clasa profesorului Florin Zamfirescu,
ați avut o ascensiune rapidă pe scene importante din România - Teatrul Bulandra
și Teatrul Odeon. Ați lucrat cu mari regizori ca Vlad Mugur, Alexandru Tocilescu,
Alexandru Dabija, în spectacole care au
câștigat numeroase premii. Cum ați defini
acea perioadă?
LC: Cea mai importantă întâlnire din cariera mea a fost cu regizorul Vlad Mugur.
După Revoluție, s-a întors în București din
Germania, unde se refugiase din cauza comuniștilor, și a organizat o audiție la

UNATC pentru spectacolul Carnavalul
Bârfelor de Carlo Goldoni. Pentru mine
Vlad Mugur era deja o legendă, era „profesorul generației de aur” din care au făcut
parte George Constantin, Amza Pellea,
Draga Olteanu, Gina Patrichi, Victor
Rebengiuc. Eram în ultimul an la actorie.
Am avut norocul să iau audiția pentru rolul
principal feminin și am debutat astfel pe
scena teatrului Național din Craiova. După
acest prim rol (pentru care am fost nominalizată la premiile UNITER pentru debut)
l-am urmat pe Vlad Mugur la Teatrul
Național din Cluj, unde am interpretat rolul
Ofeliei, în Hamlet de W. Shakespeare, ultimul său spectacol. Pentru mine, întâlnirea
cu Vlad Mugur a fost dincolo de o experiență artistică, o experiență umană. Simplul fapt că un regizor de un asemenea
calibru credea în mine ca actriță, a însemnat
enorm. Hamlet de la Cluj a câștigat
nenumărate distincții și a rămas un spectacol de referință în istoria teatrului românesc.
După Hamlet am avut șansa să joc pe
scena Teatrului Bulandra din București în
Oblomov de Goncharov, în regia lui
Alexandru Tocilescu. La fel ca și Vlad
Mugur, Tocilescu era nu doar un regizor de
un imens talent, cu un instinct extraordinar
în lucrul cu actorii, ci și un rafinat om de
cultură, o persoană de o mare sensibilitate și
generozitate. Pentru rolul Olgăi Ilinskaia
din Oblomov mi s-a acordat premiul de interpretare Tinere Speranțe din partea ministerului Culturii.
După Oblomov am dat concurs la
Teatrul Odeon, unde am fost angajată, și am
continuat să joc în diverse spectacole,
printre care Leon și Lena de Georg Buchner, în regia lui Alexandru Dabija.
VB: Până acum am vorbit mai mult cu actrița de teatru Luiza Cocora. Vine și faza
intrării în cinematografie. Când și cum se
leagă povestea?
LC: La Montreal am făcut o a doua facultate, am studiat regia de film la Universitatea Concordia. După ce am absolvit, am
aplicat la un prim concurs de subvenții pentru scenaristică și am obținut o finanțare
pentru primele scenarii de scurtmetraj, iar
mai târziu și pentru producție. Primul meu
scurtmetraj, Les vies qui nous restent / Our
remaining lives a fost selecționat la Toronto
International Film Festival (TIFF) în 2015,
iar cel de al doilea film Si ce n’est pas de
l’amour/ If this isn’t love, la ediția din 2018.
Pe lângă TIFF, aceste două prime scurtmetraje au participat la numeroase festivaluri locale și internaționale. Si ce n’est pas
de l’amour/ If this isn’t love a fost selecționat anul acesta la Palm Springs Short
Film Festival în SUA și Encounters Film
Festival în Marea Britanie, două festivaluri
prestigioase de scurtmetraje.
VB: Factorul determinant pentru
hotărârea de a emigra, pentru o asemenea
schimbare, trebuie să fi fost foarte important. Un resort emoțional? Dorința

Într-un Quebec plin de accente

Luiza Cocora, repere
biografice

Născută în 1977, Luiza Cocora este absolventă a Universității Naționale de
Teatru și Cinema (UNATC) din București, secția de actorie, la clasa profesorului Florin Zamfirescu (2000). În
România a lucrat cu regizori români
foarte apreciați la Teatrul Bulandra
(Olga Ilinskaia în Oblomov de I.A.
Goncearov, regia Alexandru Tocilescu),
Teatrul Odeon (Lena în Leonce şi Lena
de Georg Büchner, regia Alexandru
Dabija), Teatrul Național din Craiova
(Checca în Carnavalul bârfelor de
Carlo Goldoni, regia Vlad Mugur) și
Teatrul Național din Cluj (Ofelia în
Hamlet de W. Shakespeare, regia Vlad
Mugur). Rolurile pe care le-a interpretat
i-au adus mai multe premii din partea
UNITER și a Ministerului Culturii din
România.
În Canada a obținut o diplomă în regie
de film la Universitatea Concordia din
Montreal, semnând regia scurtmetrajelor Les vies qui nous restent / Remaining lives (2015) și If This Isn’t Love / Si
ce n’est pas de l’amour (2018), ambele
selecționate la Toronto International
Film Festival și la numeroase alte festivaluri locale și internaționale.
În același timp, și-a continuat cariera de
actriță, cu roluri în Juste moi et toi
(2019), film câștigător al Ursului de
Cristal la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Berlin
pentru cel mai bun scurtmetraj la categoria Generation Kplus, Slava (2014),
serialul District 31 (2017-2018), If this
isn’t love (2018), Romeo Eleven (2011),
My Mother Was an Airplane (2010) și
Damphyr (2008).
În prezent, Luiza lucrează la primul ei
film artistic, care este susținut de Téléfilm, Sodec, SACD și Les Fonds Harold
Greenberg.
firească de-a urca profesional, de-a avea
renume cu mai mare ecou?
LC: A fost mai degrabă un concurs de împrejurări, un amestec de hazard și dorință
de schimbare, de a încerca ceva nou. La început nu eram sigură că voi rămâne aici,
deoarece sistemul este complet diferit de
România în ceea ce privește teatrul. Aici nu
există teatre de stat cu trupe de actori permanente ca în România, doar colaborări pe
termen foarte scurt, și totul depinde de
obținerea subvențiilor pentru finanțarea
proiectelor. Dar, cum fusesem admisă la
Universitatea Concordia, la secția de regie
și producție de cinema, unde este foarte
greu să fii acceptat, am ales să rămân.
VB: Cum este să o iei de la capăt, să-ți
construiești noi succese?
LC: În primul rând, pentru a o lua de la zero

face diferenţa
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să mă autodepășesc”
într-o nouă țară este nevoie de enorm de
multă muncă. Pentru a-mi putea plăti
cursurile am lucrat și două joburi în paralel, ceea ce înseamnă cel puțin 40 de ore
de muncă pe săptămână, pe lângă
nenumăratele ore petrecute la facultate.
Am obținut subvenții după terminarea facultății, aplicând la concursurile de scenaristică și apoi la cele pentru producție.
Orice reușită este bazată, dincolo de talent și noroc, pe efort și perseverență. Am
muncit enorm pentru ca să îmi perfecționez limba franceză și engleză. De
exemplu, fiecare cerere de subvenție pe
care o fac implică crearea unui dosar de
zeci de pagini, cu nenumărate documente
cu conținut artistic și teoretic, iar nivelul
limbajului în care îmi exprim ideile și îmi
susțin proiectul trebuie să fie cel puțin la
fel ca acela al unei persoane născute aici,
pentru care franceza reprezintă limba nativă. De asemenea, am muncit foarte mult
pentru a înțelege și a-mi însuși aspectele
tehnice ale artei cinematografice (tot ceea
ce este legat de cameră, de montajul de
imagine și sunet etc).
VB: Să încercăm un profil artistic așa
cum numai dumneavoastră îl puteți preciza. Care este ritmul muncii de artist în
această parte a lumii?
LC: Ceea ce este foarte greu, dar în același timp foarte stimulant aici, este faptul
că sunt mereu obligată să mă autodepășesc. Dacă aș fi rămas în România, aș fi
continuat cu siguranță să am o carieră frumoasă și stabilă în teatru. Aici însă, ritmul de viață al unui artist este complet
diferit. Spre deosebire de România, unde
actorul este încadrat într-un sistem, într-o
rutină, în Quebec actorul, în general, trebuie să își creeze propriile proiecte, să
caute finanțări, să creeze o echipă, să
găsească un teatru care să accepte să îi difuzeze spectacolul etc. Lucrurile devin și
mai complexe când pe lângă actorie mai
faci și alte lucruri, cum e regie de film și
scenaristică în cazul meu. Trebuie să jonglez între repetițiile de teatru, depunerea
dosarelor de subvenții pentru proiectele
de film, filmări și așa mai departe. Concurența este extrem de mare. De exemplu,
la un concurs de subvenție sunt depuse
cel puțin 100 de scurtmetraje, din care
sunt alese în jur de șase. Am avut norocul

VB: Există și vizibile atitudini de invidie?
E vorba totuși de teritoriul concurenței
pentru renume. Nu poate fi totul roz.
LC: Situația artistului în Canada nu este
deloc roz, aș putea spune că este mult mai
precară decât în România, pentru că aici
nu există stabilitatea oferită de un post
permanent într-un teatru de stat. În
schimb, ceea ce m-a surprins în Montreal
încă din facultate a fost spiritul de solidaritate și lipsa de invidie. Din păcate, nu
pot spune că am avut aceeași experiență
și în România. Fără a generaliza, pot să
spun că, din experiența mea, în lumea
artistică din România răutățile, invidia și
bârfa erau la ordinea zilei. Un fel de concurență prost înțeleasă. Acesta a fost și
unul dintre motivele pentru care nu am regretat niciodată că am plecat din țară. Sunt
convinsă că acum lucrurile s-au mai
schimbat...
Luiza Cocora pe coperta revistei de teatru
Scena, cu un instantaneu luat la spectacolul Hamlet, în rolul Ofeliei, în regia lui
Vlad Mugur, în 2003.

să obțin o subvenție pentru scenariul
primului meu scurtmetraj imediat după ce
am absolvit. Mai multe case de producție
de referință din Montreal s-au arătat interesate să îl producă. Am ajuns astfel să
colaborez, pe primele două scurtmetraje
pe care le-am scris și regizat, cu Casa de
Producție Art et Essai, cu care am obținut
finanțare pentru filmări și post producție.
Ambele scurtmetraje au fost selecționate,
după cum am spus mai devreme, la TIFF.
După aceste două filme, am obținut
un maxim de subvenții pentru finalizarea
primului meu scenariu de lungmetraj. În
paralel, continui să lucrez ca actriță, pe
diverse producții de teatru, film și TV.
Anul acesta am jucat într-un scurtmetraj intitulat Juste moi et toi, regizat de
Sandrine Brodeur-Desrosier. Filmul a
câștigat marele trofeu Ursul de cristal la
Festivalul de film de la Berlin 2019, în
categoria pentru tineret, precum și premiul pentru cel mai bun scurtmetraj canadian la cel mai mare festival de gen din
Canada, Festival Regard. Filmul poate fi
vizionat anul acesta și pe avioanele companiei Air Canada.

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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VB: Canada este o țară bogată în culturi
care se intresectează și pentru a fi
reperat ca valoare trebuie să ai mereu
proiecte noi. În ce vă privește, sunt publice, le putem afla?
LC: Lucrez pe multe proiecte în același
timp. În toamnă, în luna noiembrie, voi
juca în piesa de teatru Migraaants de
Matei Vișniec, la teatrul Prospero din
Montreal. În paralel, finalizez dosarul
pentru cererea de subvenție de producție a
primului meu lungmetraj, care a fost deja
finanțat pentru scenariu. Între timp voi
aplica și pentru finanțarea unui nou scurtmetraj. De curând, am avut o audiție pentru un rol într-un serial al cărui nume nu îl
pot încă divulga. Inițial, acest personaj
avea doar o apariție, o scenă scurtă dar
plină de emoție. Am avut norocul ca autoarea scenariului să vadă audiția mea și
să îi placă foarte mult și așa mi-a mai
adăugat niște scene. Nu pot să dau mai
multe detalii despre acest proiect, dar pot
spune că este vorba despre un serial TV
foarte popular în Quebec. Pe lângă toate
acestea, am început să scriu o piesă de
teatru, pe care aș dori să o finalizez în
acest an.
VB: Vă doresc multe succese și aplauze!
Convorbirea cu dumneavoastră a fost un
excurs plin de farmec în spațiul miraculos al artei.
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SPECTACOL CATALINA MIRICA:
LES GRANDS NOMS DE LA MUSIQUE
FRANÇAISE
Nouă stea a muzicii quebecheze, cântăreața de origine română Catalina
Mirica aduce un omagiu muzicii
franțuzești și unor mari interpreți ca
Édith Piaf, Charles Aznavour, Jacques
Brel, Dalida, Serge Reggiani, în spectacolul Les grand noms de la musique
française, care va avea loc în data de 7
septembrie, ora 20:00, la sala ClaudeLévéillée de la Place des Arts, Montreal.
Spectacolul, care s-a bucurat de succes
de la începutul acestui an în diverse
orașe quebecheze, este prezentat în
cadrul evenimentului Les Weekends de
la chanson Québecor. Catalina Mirica
va fi acompaniată de Marc-André
Cuierrier - pianist și director muzical
(pianist Tocadeo), Mario Hebert - chitară, Julie Lapierre - vioară și Ion
Nichita - acordeon. Invitați: Richard
Abel, Rick Bernier (La Voix 2019),
Andréanne Martin (La Voix 2013),
Alexandru Țuțuianu (La Voix Junior).
Interpreta oferă 10 bilete la preț redus,
de 25$, pentru membrii comunității
române. Cei care doresc să obțină un
astfel de bilet pot lăsa un mesaj la 418907-9450. Alte modalități pentru achiziționarea de bilete găsiți în afișul din
pagina 9.
ÎNSCRIERI PENTRU CORUL LA MUSE
Corul La Muse vă invită să cântați în
cadrul evenimentelor sale. Amatori sau
profesioniști, sunteți așteptați în acest
grup primitor și dinamic. Cerințe: ureche muzicală bună, o voce justă și o
mare dorință de a cânta. Repetițiile au
loc duminica, o dată la două săptămâni,
între orele 15:00-18:00, în sala Rivard a
bisericii St-Denis din Montreal (454
avenue Laurier Est). Coriștilor li se
oferă fișiere de studiu. Cei interesați să
facă parte din acest cor pot asista la o
repetiție, fără niciun angajament, pentru
a vedea cum se desfășoară. Pentru audiții: 514-746-3960.

Voyages Tam
Permis de Quebec

1118 Ste-Catherine O, suite 504, Montreal, H3B 1H5, tel: 514-345-1121
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IMIGRA IE | QUEBEC

PE SCURT

Programul ARRIMA: Ce este și
cum funcționează
La 27 iunie 2019 a fost lansată noua platformă de gestiune a candidaturilor pentru imigrare în Quebec numită ARRIMA. Acest sistem este inspirat de Entrée Express - sistem utilizat de guvernul federal
al Canadei.
►

ANCA TISMĂMARIU
Consultant în imigrație

Entrée Express permite
persoanelor interesate să
imigreze în Canada să-și
creeze un profil online,
specificând vârsta, diplomele obținute, experiența de muncă, nivelul
cunoștințelor de franceză și/sau engleză,
dacă au o ofertă de lucru sau dacă au membri ai familiei care sunt deja rezidenți permanenți sau cetățeni canadieni. Ulterior
sunt selectați pentru a finaliza procedurile
de obținere a rezidenței permanente candidații care corespund cel mai mult cererii de
mână de lucru calificată în Canada. Întreg
procesul are foarte multă flexibilitate, criteriile de selectare reflectând nevoile
economiei canadiene la diferite momente.
Ministerul Imigrației din Quebec a
urmat același principiu, implementând
ARRIMA. În acest fel, din bazinul de candidaturi format în baza acestui sistem, ministerul selectează profilurile ce răspund
cel mai bine nevoilor de mână de lucru calificată de pe piața de muncă din Quebec.
Unul dintre obiectivele politicii canadiene de imigrație este, potrivit Legii
privind imigrația și protecția refugiaților
(Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés), „să permită Canadei să obțină
maximum de avantaje sociale, culturale și
economice.” Aceeași lege stipulează că
baza criteriilor de selecție a candidaților
pentru programele economice de imigrare
este capacitatea acestora de a reuși integrarea economică în Canada.
În luna iunie a.c. Quebec a adoptat o
accentmontreal.com

nouă lege care vizează imigrația economică în această provincie, intitulată Loi
visant à accroître la prospérité socioéconomique du Québec et à répondre
adéquatement aux besoins du marché du
travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. Legea dă prioritate
candidaților care și-au depus cererea de
Certificat de Sélection du Québec (CSQ)
aflându-se pe teritoriul provinciei și fiind
deja integrați pe piața de muncă.
În acest context, ministerul Imigrației
a anunțat că va invita candidații ce au deja
un profil în ARRIMA să completeze demersurile în vederea obținerii CSQ. Vor
primi invitații persoanele care au făcut o
cerere de Certificat de selecție înainte de 2
august 2018 și care:
■ Se aflau temporar în Quebec în momentul depunerii cererii;
■ Se aflau în Quebec în momentul
sancționării legii (16 iunie 2019) și aveau
un permis de studii sau un permis de
muncă;
■ Dețin o ofertă de lucru validată de un angajator din Quebec.
Reamintim deci că pentru cei interesați
să se stabilească în Quebec, primul pas este
depunerea unei declarații de interes în platforma ARRIMA. Această declarație de interes este un demers simplu, gratuit, care
se face numai pe internet (online).
Hotărârea guvernului de a armoniza
politica și programele sale de imigrație cu
nevoile pieței de muncă va decide în următorii ani profilul candidaților cu șanse
de succes în proiectul de stabilire în Quebec. În această idee, în data de 8 august
2019, ministerul provincial al Imigrației
a anunțat o nouă inițiativă, Parcours

d’accompagnement personnalisé, menită
să sprijine noii veniți în demersurile lor de
integrare. Prin această măsură guvernul
dorește să asigure servicii accesibile, flexibile și adaptate candidaților ce se stabilesc
aici. Astfel, viitorii imigranți vor putea
beneficia de asistență încă din țara de origine. Ei vor primi informații privind francizarea, recunoașterea diplomelor și a
experienței profesionale, precum și despre
oportunitățile ce există în diferite regiuni
ale provinciei. Odată ajunși în Quebec, vor
avea o întâlnire cu un agent al ministerului
care va discuta cu ei și va formula un plan
de acțiune personalizat privind demersurile
de instalare, francizare, integrare profesională și socială.

O altă noutate: de la 1 iulie 2019, serviciul de francizare online (Service de
Francisation en ligne - FEL) este oferit
gratuit și celor aflați în sejur temporar în
Quebec - cei care au un Certificat de acceptare (Certificat d'acceptation du
Québec - CAQ), deci care sunt studenți sau
lucrători temporari. Aceștia sunt acum admisibili să beneficieze de servicii de tutorat
în studiul limbii franceze. De asemenea,
cei aflați încă în țara de origine care au deja
un CAQ, pot urma cursuri de franceză pe
internet (dar fără tutor).
Constatăm așadar mult dinamism în
abordarea problemelor legate de imigrația
economică în Quebec, cu măsuri menite să
netezească calea integrării noilor veniți.
Vom reveni asupra acestor subiecte.
Anca Tismănariu este consultant în imigrație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ r. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Într-un Quebec plin de accente

G hi d v id e o
pentr u
p r og r a mă r i
onli ne l a
C o n su lat u l r o m ân
p r i n e c o n s u l at . r o

La iniţiativa Ambasadei României în Regatul Spaniei, a fost creat un ghid video
care explică folosirea portalului
www.econsulat.ro pentru stabilirea unei
programări online.
Programându-vă pe această aplicație, se
reduc deplasările inutile și timpii de
așteptare la consulate.
În acest clip, un funcționar consular din
cadrul secției consulare a Ambasadei
României în Spania explică pașii pe care
trebuie să-i parcurgă românii, din orice
ţară, pentru a efectua o programare online pentru un serviciu consular de care
au nevoie (pentru cetăţenie, documente
de călătorie, acte de stare civilă, acte notariale şi alte servicii ce pot fi consultate
la rubrica „Servicii consulare” de pe siteul www.econsulat.ro).
Clipul este disponibil pe pagina Facebook a Ambasadei României în Spania:
www.facebook.com/ambasada.madrid.

Contr ibui ți l a
p r oi e c tu l
„ Rom ân i a
e d u c at ă ” a f l a t
î n d e z bat e r e
publi că

Proiectul „România Educată”, inițiat de
președintele României, reprezintă cea
mai amplă și de durată consultare publică desfășurată până acum în domeniul
politicilor publice din educație.
Dacă aveți propuneri constructive pentru
completarea și îmbunătățirea rezultatelor
proiectului, puteți trimite un email la
adresa: romaniaeducata@presidency.ro.
Rezultatele proiectului „România Educată” includ viziunea, strategia și cele
șapte rapoarte tematice, toate disponibile
la adresa: www.romaniaeducata.eu/
rezultatele-proiectului.
Totodată, puteți găsi informații și prin
intermediul paginii de Facebook dedicată Proiectului, la: www.facebook.com/
RomaniaEducataOficial.

face diferenţa
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

C O N TA B I L I TAT E S I F I S C A L I TAT E P R O F E S I O N A L A

• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita#lor
• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 5 14.508 .8 880 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association
IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
C ur t i er i p ot e ca r
514.251.2253
cm an d e a@ m u l ti - p r e t s. c a

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 dvs.
Contactați-ne la:
info@accentmontreal.com

Lilian
Savin
fotograf
514.942.0877

photographe.lilian@gmail.com

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT
NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti

L
E
V
A
LA P
LAVAL

Citiți ediția online Accent Montreal la:

««« www.accentmontreal.com »»»
Granit ● Marmura ● Cuart

CONTOARE DE BAIE
SI BUCATARIE
Estimare GRATUITA
cu rendez-vous

514.996.3952

info@comptoirs-cuisine.ca

www.accentmontreal.com
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PRODUSE ARTIZANALE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII

CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

* Sapunuri prin procedeul la rece
* Sampon solid
* Sapun lichid pentru uz casnic sau barbierit
* Deodorant eficient
* Masti pentru fata
* Exfoliant pentru corp cu efect detoxifiant
* Creme hidratante
* Macerate de plante medicinale in

ulei de masline si unturi vegetale
* Pasta de dinti
* Toate

produsele contin uleiuri
esentiale

CADOURI IDEALE
PENTRU:

*Dvs.
*Persoane dragi
*Clienti

COMENZI: carmen@geoharmonie.com | 514-245-7584 | mesageria FB
DETALII: www.geoharmonie.com/creations

RAZVAN DAN VOINEA | 514.424.7424

CONTOARE DE BUCATARIE GRANIT SAU QUARTZ

Incepand de la

Materiale selectionate, instalare inclusa

(gaura de chiuveta polizata si finisare standard inclusa)

Cantitate minima de 25 pi2

GRANIT | MARMURA | QUARTZ | MOZAIC | PLACI DE CERAMICA | INSTALATII SANITARE

PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Charcuterie Bourret
MAGAZIN ROMANESC

Vă protejăm drepturile
și interesele

NTREAL, H3W 2R3
O
M
,
A
RI
O
CT
VI
UE
N
VE
A
71
57

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
Coliva
Produse de patiserie

514-733-8462
LA
ZI
EN
M
CO
U
TR
N
PE
TI
A
N
SU
Colaci
Cozonaci
Sarmale

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

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
Luni: 9.30-18.30
Marti ● Vineri: 9.00-19.00

| Sambata: 9.00-18.00
| Duminica: 9.00-16.00

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

www.accentmontreal.com
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Restaurant
200 DE LOCURI

MENIU VARIAT

• Specialitati romanesti 10 feluri calde • Fructe de mare

• Parcare gratuita

Organizam nunti
botezuri • comuniuni
petreceri

Info & rezervari:

• Peste • Saslic (pui, porc)
• Carnati • Salata • Desert

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

514.277.4787 • 514.679.4583

BROSSARD

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

Coliva

Comenzi

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Kurtos
Kalacs

Malai
Boromir

S T- H U B E R T

4 5 0 . 67 6 . 6 6 5 4

Carnati
proaspeti

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1
Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

Halva
in vrac

Colaci

Snitele
si chiftele

Pulpe
de pui

Ceafa
proaspata

•Mare varietate de produse

proaspete pentru sezonul de
BBQ

•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
Zacusca
Raureni

M ON T RE AL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 16 2 6

Deschis in fiecare zi

12
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Charcuterie

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

Fairmount

SPECIALITATI
ROMANESTI

Mezeluri
pregatite in
propriul
laborator
► Produse
de cofetarie
►
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Charcuterie
Fairmount

LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata
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FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE

Nimeni nu a fost ucis de materia întunecată:
ce au dedus fizicienii?
Până la ora actuală nimeni nu a fost ucis de materia întunecată. Ce înseamnă acest lucru pentru
fizică? Pornind de la această observație, un grup de cercetători a dedus limitele masei particulelor ce ar
alcătui materia întunecată folosind... oameni ca detectoare de particule.
►

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Materia întunecată
reprezintă unul dintre
cele mai mari mistere
din fizica modernă.
Existența sa a fost dedusă în urma efectelor
gravitaționale pe care
le-ar avea asupra materiei „normale”, adică materia vizibilă din
Univers, precum stele sau galaxii. Stelele
din periferia Căii Lactee, de exemplu, se
mișcă cu o viteză mai mare decât cea generată doar de materia vizibilă din galaxie.
Acest exces de viteză este produs de materia întunecată - o formă de materie care nu
emite lumină și care interacționează extrem
de slab (sau deloc) cu materia normală,
altfel decât prin forța gravitațională.
Existența materiei întunecate este acceptată de o mare parte a oamenilor de știință, însă nu de toți, întrucât unii dintre
aceștia susțin că putem modifica teoria
gravitației fără să fie necesară introducerea
unei noi forme de materie.
Ipotetica existență a materiei întunecate
a dus la conceperea mai multor experimente
menite să o detecteze. Multe dintre acestea
au loc la acceleratoarele de particule din
lumea întreagă. Altele sunt instalate fie în
laboratoare subterane, unde fondul radiației
cosmice este extrem de mic, fie la bordul
sateliților în spațiu.
accentmontreal.com

Până în prezent însă, niciunul din aceste
experimente nu a reușit să vâneze materia
întunecată - experimentele de la marele accelerator de particule LHC de la CERN
(Geneva), de exemplu, au pus doar limite
asupra parametrilor pe care i-ar avea particulele de materie întunecată.
În acest context, un grup de oameni de
știință americani de la Case Western Reserve University Cleveland (Ohio) și Vanderbilt University (Nashville, TN) a avut o
idee cu adevărat bizară: folosirea oamenilor
ca detectoare de particule de materie întunecată. În mod specific, cercetătorii și-au
propus să deducă limitele asupra masei materiei întunecate din faptul că până acum nimeni nu a fost ucis de particule întunecate.
Ei au pornit de la ideea propusă de
Edward Witten în anii ’80 conform căreia
materia întunecată ar putea fi alcătuită din
mulți cuarci (adică materie normală) care ar
putea da naștere unei forme de materie întunecată macroscopică - denumită macros.
Deci un fel de bulgări de cuarci, legați între
ei prin forța nucleară puternică, atât de tare
încât devin stabili, putând avea orice dimensiune și masă.
Dacă ar exista particule macros în
Univers, acestea ar putea interacționa cu
corpul nostru, avand efecte devastatoare.
Un macros cu dimensiuni de ordinul micrometrilor ar intra în corpul nostru cu
viteze foarte mari, depozitând o cantitate de
energie asemănătoare cu cea a unui glonț.
Calculele efectuate de grupul de cercetători

americani, prezentate în articolul „Death by
Dark Matter” (arxiv.org), arată însă cum
particulele de genul macros ar avea un efect
și mai dezastruos decât cel al unui glonț. O
particulă macros ar încălzi organismul pe
care-l traversează la o temperatură de circa
10 milioane de grade Celsius - vaporizându-l și lăsând în urmă un jet de plasmă.
Evident, o astfel de reacție ar ucide persoana care ar avea ghinionul să întâlnească
o particulă de materie întunecată de acest
gen. Mai mult, nicio metodă nu ne-ar proteja de aceste particule, întrucât ele ar traversa orice gen de ecran de protecție.
Potrivit lui Glenn Starkman, unul dintre
autorii articolului, au fost efectuate calcule
asupra proprietăților particulelor macros
pornind de la faptul că în ultimii 30 de ani
nicăieri în lume nu a fost raportat vreun caz
de moarte misterioasă care ar fi putut fi generată de un macros. De aici, cercetătorii au
dedus că masa acestor particule ar trebui să
fie sub 50 kg, dacă acestea există, iar dimensiunea lor să ajungă la câțiva microni.
Cercetătorii plănuiesc să continue acest
studiu, căutând urme ale interacțiunii particulelor macros în granit... începând cu cel
din cimitirul de lângă campusul Universității Case Western.
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al Scientia.ro.

Într-un Quebec plin de accente

-

Despre cum a fost
descoperită
materia întunecată

Câteva experimente sunt, în acest moment, pe urmele materiei întunecate.
Dar, oamenii de ştiinţă au descoperit de
fapt existenţa ei cu decenii în urmă.
În 1930, astrofizicianul Fritz Zwicky observa rotaţiile galaxiilor din roiul galactic Coma Berenices, un grup de peste
1000 de galaxii, situate la mai mult de
300 de milioane ani-lumină faţă de
Pământ. El a estimat masa acestor
galaxii pe baza luminii pe care o
emiteau. A fost surprins să descopere că,
dacă estimarea lui era corectă, la
vitezele cu care se roteau galaxiile, acestea ar fi trebuit să zboare care încotro.
De fapt, ar fi fost necesar ca roiul să
aibă de cel puţin 400 de ori mai multă
masă decât cea pe care a estimat-o el în
baza luminii emise, pentru a ţine roiul
împreună. Ceva misterios părea să influenţeze balanţa; o materie „întunecată”,
nevăzută, părea să adauge masă galaxiilor.
Ideea de materie întunecată a fost în
mare măsură ignorată până în 1970,
când astronoma Vera Rubin a văzut ceva
ce a făcut-o să se gândească la acelaşi
lucru. Studia viteza stelelor ce se mişcau
în jurul centrului galaxiei vecine Andromeda. Ea a anticipat că stelele aflate
la marginea discului galactic se vor
mişca mai încet decât cele dinspre axa
galaxiei deoarece stelele mai apropiate
de roiul de stele strălucitoare - şi de
aceea mai masive - dinspre centru, ar
simţi în cea mai mare măsură atracţia
gravitaţională. Totuşi, ea a descoperit că
stelele de la marginea galaxiei se mişcau
la fel de repede ca cele dinspre mijloc.
Asta ar fi avut sens, s-a gândit ea, dacă
discul de stele vizibile era înconjurat de
un halo şi mai mare decât galaxia, alcătuit din ceva ce ea nu putea vedea: ceva
ca o materie întunecată.

Alte observaţii astronomice au confirmat de atunci că ceva ciudat se petrece
cu felul în care galaxiile şi lumina călătoresc prin spaţiu. Este posibil ca această
confuzie să-şi aibă rădăcinile într-o
greşeală în înţelegerea gravitaţiei Rubin însăşi este partizană a acestei idei.
Totuşi, dacă materia întunecată există,
am văzut deja efectele ei.
Sursa: „Materia întunecată. 4 lucruri pe
care nu le ştiaţi”, www.scientia.ro.

face diferenţa
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P r e ve n i r e a î m b o l n ă v i r i i
este sănătate în acți une

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

ELENA NIGAI
Naturazone.me

Cum putem combina plantele medicinale și anumite
obiceiuri de viață ca
să obținem o sănătate optimă? Socrate
spunea cândva: „Există o singură
binefacere, cunoașterea, și un singur rău, ignoranța”. Această afirmație ar putea fi mottoul acțiunilor
noastre, în special când este vorba
de sănătate. Mulți dintre noi nu
știm cum să ne menținem sănătatea, iar atunci când ne îmbolnăvim nu reușim să înțelegem de
unde poate veni vindecarea.
Natura ne-a dotat cu un minunat
sistem imunitar, iar plantele medicinale pot constitui un instrument
terapeutic util, deoarece fitoterapia
este o disciplină medicală bazată
pe botanică, chimie, farmacologie
și nenumărate cercetări științifice.

PREVENIRE ȘI INTERVENIE
Multe studii demonstrează că
nu ereditatea este cea care
provoacă cele mai multe îmbolnăviri, ci mai degrabă stilul nostru
de viață. Prevenirea bolilor include mai multe etape printre care:
alimentația, somnul, exercițiile și
plantele medicinale.
Unul din lucrurile principale în
prevenire este observația și, fără să
devenim obsesivi, trebuie să identificăm dacă anumite alimente sau
acțiuni care fac parte din stilul
nostru de viață ne aduc stare de
bine sau de disconfort. În stările
de disconfort este bine să intervenim, să modificăm și să aducem
cât mai mult confort.
PLANTELE MEDICINALE ȘI
PREVENIREA BOLILOR
Plantele medicinale pot avea o
deosebită utilitate. Multe le

folosim frecvent în alimentație,
ele aducând un plus sănătății noastre: cimbrul, busuiocul, feniculul,
urzica, hreanul, curcuma și altele.
În ultimii ani mai multe cercetări
au arătat o potențială acțiune hepatoprotectoare, hipoglicemiantă,
antioxidantă și antiinflamatoare a
curcumei (Curcuma longa, fam.
Zingiberaceae).
Un alt pas important ar fi să
folosim aceste plante și sub formă
de ceaiuri, limonade, macerate,
sucuri sau extern sub formă de cataplasme, unguente, supozitoare
sau uleiuri medicinale. Băile cu
plante pot fi foarte utile în problemele de piele sau chiar în unele
afecțiuni interne. De asemenea, inhalațiile, oțeturile medicinale, gargarismele, badijonajele fac parte
din categoria terapiilor care pot fi
folositoare în păstrarea sănătății.
Atât teoretic cât și practic, terapiile naturale asociate unui stil
de viață echilibrat vor putea preveni scăderea rezistenței organismului la agresiunile care-l pot
duce către îmbolnăvire. Pentru a
profita pe deplin de efectele medicinale ale plantelor, vă invit să le
utilizați cât de des posibil pentru
că sunt aliați puternici ai sănătății
noastre.
Atenție însă, deoarece plantele
medicinale pot interacționa cu diverse medicamente, vă sfătuim să
cereți avizul medicului de familie,
farmacistului sau terapeutului
înainte de a începe orice cură naturistă, pentru a evita potențiale
efecte adverse.
Pasionată de natură și plante medicinale, Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut fabricant de
produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților
Natu-ropați din Quebec. Info
suplimentare: 514-240-4940 |
naturalremedies@naturazone.me.

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

514.240.4940
www.naturazone.me

naturalremedies@naturazone.me

accentmontreal.com

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate
Adulti si copii
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Prevenirea demenței:

Demența nu este o
consecință naturală și
inevitabilă a procesului de îmbătrânire, ci o
boală care poate fi
prevenită.

„Bătrânețe, haine grele”
spune o expresie care ne duce
cu gândul că această etapă a
vieții umane este o colecție de
boli și suferințe. Realitatea însă,
sprijinită de dovezi științifice,
este că multe din afecțiunile pe
care le asociem cu bătrânețea
pot fi prevenite. Este și cazul
demenței.
Demența este o boală progresivă a creierului care se
manifestă prin probleme de
memorie, dificultăți în a îndeplini activități zilnice, dificultăți
de
comunicare,
schimbări de dispoziție, raționament sau de personalitate.
Boala Alzheimer este cea mai
frecventa cauză de demență.
În raportul său privind
planul global de acțiune împotriva demenței (2017-2025),
Organizația
Mondială
a
Sănătății (OMS) subliniază faptul că demența poate fi prevenită prin alimentație și
sport. Sfatul OMS pentru persoanele care doresc să își reducă riscul de demență este să
acorde atenție sănătății lor generale. Mai exact, organizația
recomandă exerciții fizice regulate, menținerea unei greutăți
sănătoase, reglarea nivelului de
zahăr din sânge și păstrarea colesterolului în limitele reco-

Într-un Quebec plin de accente

mandate.
Experții recomandă, de
asemenea, renunțarea la
obiceiurile nesănătoase, inclusiv alcoolul și fumatul.
Pe scurt, strategiile pe care
le știți deja că sunt bune
pentru sănătatea cardiacă și
cea generală sunt de asemenea bune și pentru creier.
Prevenirea demenței a devenit o prioritate la nivelul
politicilor publice de sănătate deoarece aceasta este o
boală care afectează aproximativ 50 de milioane de oameni în întreaga lume.
Aproape 10 milioane de oameni dezvoltă afecțiunea în
fiecare an, iar numărul ar
urma să se tripleze până în
2050, estimează OMS.

TULBURAREA COGNITIVĂ
UȘOARĂ: POT SPORTUL ȘI
ALIMENTAIA AJUTA?
Exercițiile aerobice regulate și adoptarea unei
diete sănătoase sunt recomandate ca instrumente cu
potențial de a ne proteja împotriva demenței. Sunt ele
utile și în cazul persoanelor
atinse de un deficit cognitiv
minor (mild cognitive impairment - MCI)?
Deficitul cognitiv minor
se caracterizează printr-un
declin ce poate fi ușor observat în ceea ce privește
aptitudinile mentale și
memoria, dar care nu
afectează persoana într-atât
încât să nu-și poată desfășura normal activitățile
zilnice obișnuite. Majoritatea cazurilor de MCI
face diferenţa

Ce este dieta
DASH?

DASH este un acronim pentru
Dietary Approaches to Stop Hypertension. Dieta a fost concepută în SUA (National
Institutes of Health) și are ca
scop prevenirea sau tratarea
hipertensiunii fără medicamente.
Ea presupune reducerea cantității
de sare - pentru ca aceasta să nu
depășească 2.300 de miligrame
(mg) de sodiu pe zi, i.e. o linguriță de sare - și consumarea
unor alimente variate, bogate în
nutrieți precum potasiu, calciu și
magneziu.
Urmând dieta DASH este posibil
ca doar în două săptămâni tensiunea arterială să scadă cu câteva
puncte. În timp, valoarea tensiunii arteriale sistolice ar putea
scădea cu 8 până la 14 puncte - o
diferență semnificativă privind
riscurile pentru sănătate.
DASH dieta pune accentul pe
legume, fructe și lactate cu
conținut scăzut de grăsimi și include cantități moderate de cereale integrale, pește, pui și nuci
și semințe. Carnea roșie și dulciurile sunt permise doar în cantități foarte mici. Dieta DASH
este una scăzută în grăsimi saturate - și grăsimi în general.

Este considerată una dintre cele
mai sănătoase diete, fiind recomandată și pentru prevenirea osteoporozei, a cancerului, bolilor
de inimă, accidentelor vasculare
cerebrale și diabetului.
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Adoptați obiceiuri sănătoase zi de zi
evoluează în cele din urmă până la demență - de regulă Alzheimer, cea mai
frecventă formă de demență la adulții în
vârstă. Totuși, deficitul cognitiv minor nu
progresează întotdeauna, ba chiar uneori
dispare.
Un stil de viață sănătos - dietă și exerciții regulate - poate încetini evoluția
deficitului cognitiv minor existent sau îl
poate chiar împiedica să apară.
Un mic studiu randomizat (tipul de
studiu considerat cel mai solid) publicat
online în decembrie 2018 de Neurology
sugerează că o combinație între o dietă
sănătoasă și exerciții fizice regulate poate
ajuta în acest sens. Cercetătorii au studiat
160 de adulți în vârstă, sedentari, diagnosticați cu MCI, care prezentau unul sau
mai mulți factori de risc pentru bolile cardiovasculare, cum ar fi colesterolul ridicat. Participanții au fost în mod aleatoriu
împărțiți în diferite grupuri: unii au fost
puși să facă exerciții aerobice de trei ori
pe săptămână, alții să urmeze o dietă sănătoasă pentru inimă (așa-numita dietă
DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, promovată de National Heart,
Lung, and Blood Institute din SUA pentru
a preveni și controla hipertensiunea arterială), alții să combine exerciții aerobice

cu dieta DASH, iar un al patrulea grup a
primit, săptămânal, sfaturi pentru sănătatea inimii.
După șase luni, cei din grupul care s-a
antrenat de mai multe ori pe săptămână au
obținut o mică ameliorare în „funcția executivă” a creierului - acele abilități de
gândire care ne ajută să planificăm și să
organizăm. Cea mai mare schimbare s-a
observat însă la persoanele care au combinat dieta DASH cu antrenamentul aerobic de trei ori o săptămână. Îmbunătățirea
abilităților lor de planificare a fost echivalată cu o întinerire cu aproape zece ani
a creierului, comparativ cu participanții la
studiu care nu au exersat regulat sau nu șiau ameliorat dieta.
Concluziile acestui studiu demonstrează încă o dată că niciodată nu este
prea târziu să începem să facem exerciții fizice și să mâncăm corect.
În următorul articol ne vom opri
asupra unei alte modalități cu potențial de
a reduce riscul și a întârzia apariția demenței: exercițiile mentale.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, director la Supercliniques GMF-Réseau.

Ce înseamnă exerciții aerobice?
Aerobicul este o formă de sport cu multe
beneficii pentru sănătatea inimii, îmbunătățind circulația sangvină. Printre
beneficiile acestui tip de exercițiu fizic se
numără fortificarea musculaturii inimii și
scăderea tensiunii arteriale, îmbunătățirea
dispoziției psihice și reducerea nivelului
de stres, creșterea nivelului de oxigen în
sânge, scăderea în greutate, tonifierea
musculaturii și sporirea flexibilității, cu
reducerea posibilității unor accidente
musculare.
Iată câteva dintre cele mai populare exerciții aerobice: jogging, mersul pe jos,
săritul coardei, ciclismul, înotul. Potrivit
experților, o sesiune de exerciții aerobice
trebuie să dureze cel puțin 15 minute fără
pauză.
Rețineți însă că pentru cele mai bune
rezultate de fitness și sănătate în general, efortul aerob trebuie să fie asociat cu cel anaerob (ridicare de greutăți
și intervale de intensitate ridicată).
Termenii aerob și anaerob se referă la
prezența, respectiv absența, oxigenului.
Exercițiul aerobic îi cere organismului să
utilizeze oxigen pentru a crea energie,

este prelungit în timp, cu o cantitate
scăzută de acid lactic și nu determină
modificări deosebite ale frecvenței cardiace. Antrenamentul anaerob presupune
un exercițiu de forță efectuat la o intensitate crescută, într-o perioadă scurtă de
timp, antrenând o producție mare de acid
lactic și modificări semnificative ale
frecvenței cardiace (care însă se întoarce
rapid la valoarea de bază). Principalul
beneficiu al acestui tip de exercițiu este
creșterea masei musculare - foarte importantă, căci odată cu vârsta, masa musculară se pierde în mod natural.
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SCEPTICUS

Rolul conştiinţei în determinarea realităţii

Descartes probabil se gândise la ceva atunci când a zis
„gândesc, deci exist”, dar
oare „gândesc, deci tu exişti”
nu ar fi un pic prea mult? Nu
şi pentru unele dintre cele mai
luminate minţi ale fizicii secolului XX în timpul luptei cu
implicaţiile stranii ale lumii
cuantice.

Conform teoriei curente, o particulă
cuantică cum ar fi un electron sau un foton
poate fi descrisă ca o entitate matematică
cunoscută drept funcţie de undă. Funcţiile
de undă pot exista ca „superpoziţii” ale
mai multor stări în acelaşi timp. Un foton,
de exemplu, poate circula în două direcţii
diferite atunci când se află pe o fibră optică; un electron poate avea, simultan, spin
atât în direcţia acelor de ceasornic, cât şi
invers sau se poate afla în două poziţii în
acelaşi timp.
Atunci când are loc un experiment
pentru a observa aceste existenţe simultane, totuşi, se întâmplă ceva foarte ciudat: vedem numai una dintre ele. Cum se
poate ca din atât de multe posibilităţi să
reiasă doar o singură realitate fizică?
Aceasta este întrebarea centrală a
mecanicii cuantice şi din ea au derivat mai
multe propuneri sau interpretări. Cea mai
populară dintre acestea este interpretarea
Copenhaga, care spune că nimic nu este
real până nu este observat sau măsurat.
Observarea unei funcţii de undă provoacă

colapsarea stării de superpoziţie.
Totuşi, interpretarea Copenhaga nu
spune nimic asupra a ceea ce constituie o
observare. John vom Neumann a rupt
acest văl al tăcerii sugerând ca observarea
este acţiunea unei minţi conştiente.
Aceasta este o idee promovată de Max
Planck, fondatorul teoriei cuantice, care
spunea în 1931 că: „Eu privesc conştiinţa
ca fiind ceva fundamental. Eu privesc materia ca fiind un derivat al conştiinţei”.
Acest argument se bazează pe ideea că
există ceva special în legătură cu conştiinţa, în special conştiinţa umană. Von
Neumann a argumentat că orice lucru din
Univers care se supune legilor fizicii
cuantice este generatorul unei superpoziţii
cuantice. Dar mintea conştientă este oarecum diferită. Este astfel capabilă să selecteze numai una dintre posibilităţile
cuantice aflate la dispoziţie, transfor-

mând-o în realitate, acest lucru fiind valabil cel puţin pentru acea minte care a făcut
alegerea.
Henry Stapp de la Lawrence Berkeley
National Laboratory din California este
unul dintre puţinii fizicieni care încă mai
achiesează la această noţiune: noi, oamenii, suntem „observatorii participanţi”
ale căror minţi cauzează colapsarea superpoziţiilor. Înainte ca mintea umană să
apară pe scena vieţii, exista un multivers
care conţinea mai multe universuri
potenţiale, spune Stapp. Apariţia unei
minţi conştiente într-unul dintre aceste
universuri potenţiale, cum este cel al nostru, îi acordă un statut special: realitatea.
Există totuşi şi multe puncte slabe în
legătură cu această idee. O problemă ar fi
că multe dintre fenomenele implicate nu
sunt încă înţelese în totalitate. „Există o
mare întrebare în filosofie asupra conşti-

inţei: oare conştiinţa există cu adevărat?“
spune Matthew Donald, filosof al ştiinţei
la Universitatea Cambridge. „Atunci când
adaugi şi mecanica cuantică la această întrebare, totul devine un pic cam confuz.”
Donald preferă o interpretare care
poate fi considerată încă şi mai bizară:
„mai multe minţi”.
Această idee, ce prezintă o strânsă
legătură cu interpretarea „mai multe lumi”
a teoriei cuantice, care presupune faptul
că orice concluzie a unei decizii cuantice
are loc într-un univers diferit, argumentează că un individ care observă un
sistem cuantic poate vedea toate acele
stări, dar fiecare dintre ele într-o minte
diferită. Aceste minţi sunt generate de
către substanţa fizică a creierului şi împart
între ele un viitor şi un trecut, dar nu pot
comunica una cu cealaltă în cadrul prezentului.
Chiar dacă pare destul de greu de digerat, aceasta şi alte abordări făcute pentru
a înţelege rolul minţii în perceperea realităţii sunt demne de a fi luate în seamă, argumentează Donald. „Eu le iau foarte în
serios”, spune el.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol intitulată „Reality: How does consciousness fit
in?” a fost publicată de revista New Scientist. Scientia.ro este un site de popularizare
a științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic
articole și știri de calitate, 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.

Ce este scepticismul?
„Scepticismul nu este o poziţie; este un proces.” - dr.
Michael Shermer

Concepţia la modă despre sceptici sau
gânditori critici este că ar fi persoane care
nu dau crezare lucrurilor. Într-adevăr, din
utilizarea uzuală a noţiunii reiese acest
lucru: „era sceptic faţă de numerele din
tabel”, ceea ce înseamnă că s-a îndoit de
validitatea acestora.
A fi sceptic înseamnă deci să ai o atitudine negativă, să te îndoieşti sau să nu
dai crezare lucrurilor. Adevăratul înţeles
al cuvântului scepticism nu are însă nimic
de-a face cu îndoiala, neîncrederea sau
negativitatea. Scepticismul este procesul

utilizării raţiunii şi gândirii critice pentru
a determina validitatea unei afirmaţii. Este
procesul găsirii unei concluzii justificate,
iar nu justificarea unei concluzii preconcepute.
De aceea este inexact să spui: „scepticii nu cred în fantome”. Unii cred. Mulţi
sceptici sunt persoane profund religioase,
mulţumiţi cu procesul de gândire care i-a
adus în acel punct. Scepticii aplică gândirea critică la diferite aspecte ale vieţii lor
într-un mod cu totul particular. Oricine
este sceptic într-o anumită măsură.
Scepticismul este sau ar trebui să fie o
forţă cu o influenţă extraordinar de puternică şi pozitivă în lume. Scepticismul nu
se ocupă numai cu „dezvăluirea ideilor
false” aşa cum se afirmă în general. Scep-

ticismul se referă la schimbarea centrului
de interes, la îndepărtarea de superstiţii
inutile şi direcţionarea spre proiecte şi idei
dovedite a fi binefăcătoare pentru umanitate şi lume.
Metoda științifică joacă un rol esenţial
în scepticism. Procesul ştiinţific se
bazează pe dovezi, de preferat obţinute
din teste validate. Evidenţa anecdotică şi
mărturiile personale nu se pot ridică la
nivelul dovezilor ştiinţifice şi de aceea nu
pot fi acceptate de un sceptic cu simţul
răspunderii; ceea ce explică de ce scepticii
au proasta reputaţie de a fi persoane negative sau neîncrezătoare. Ei nu fac însă
decât să urmeze metoda ştiinţifică.
Afirmaţiile extraordinare obligă la
dovezi extraordinare, mai ales dacă este

vorba despre aserţiuni deplasate sau care
violează legile fizicii. Scepticismul
reprezintă o componentă esenţială şi semnificativă în căutarea adevărului.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, intitulată „What Is Skepticism?” de Brian Dunning, a fost publicată pe skeptoid.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic
articole și știri și 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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OFERTE DE MUNCĂ

Firmă cu 13 ani de experiență în construcții și renovări caută muncitori.
Plată negociabilă, în funcție de experiență. www.renoroca.ca. Contact: 514575-2939 sau renoroca_inc@yahoo.com.

Companie situată în Lachine caută o persoană de origine română pentru asamblare mobilier de birou și muncă
într-un depozit. Cerințe: bilingvism, permis de conducere valid, capacitate de a
conduce un camion („Cub”) de 16 picioare, experiență în mutări, asamblare și
instalare de mobilier de birou. De luni
până vineri (8:00 - 16:45), între 24 și 40
de ore pe săptămână. Salariu: între 16$ și
18$ pe oră. Trimiteți CV-ul la
rlegler@geomar.ca. Tel: 514-595-1400,
ext. 225 - cereți cu Roland.
Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și renovărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

Căutam șofer clasa 1 ( FM) incorporat
pentru curse locale pe cisternă (vrac,
solide), produse alimentare. Un an experiență, salariu negociabil. Tel: 514-2065982, Adrian.
Caut ajutor pentru instalare de geamuri
și uși. Persoană serioasă, minim un an de
experiență. Salariu bun, de lucru tot anul.
Eugen, 514-591-3339.

Nevoie urgentă de o persoană de încredere care să acompanieze o doamnă
bolnavă, 3 zile pe săptămână, de la 9:00
la 17:00, la Beaconsfield. Tel: 514-6307341 sau 438-522-7341.
Companie de TRANSPORT de VRAC
angajează la timp plin (zi/noapte, cu sau
fără experiență): Mecanic de camion,
plata în funcție de experiență, de la
20$/oră până la 30$/oră. Garaj în
Mirabel, Laval și Montreal; Șofer local
clasa 1 și 3, în transport vrac, camioane
recente cu transmisie automată și manuală, salariu de 22$/oră angajat și 24$/oră
incorporat. Contact: Liviu | email:
liviu@klmainville.com | 514-816-1576.

Caut ajutor de constructor și constructori pentru costrucție de casă și amenajări exterioare. Tel: 514-231-2090 sau
514-649-6920.

Companie de transport caută șofer incorporat clasa 1. Candidatul trebuie să
aibă permisul de conducere valabil, 3 ani
de experiență, pașaport valabil, cazier judiciar alb, minim 3 puncte de inaptitudine
pierdute, engleză nivel funcțional.
Oferim camion Volvo 2018 nou, cu trans-
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misie automată, trailer nou 2019 dry box,
plata de 0,54$ milă pentru tot milajul,
plata săptămânală, pickup/delivery 30$
fiecare, timp de asteptare 20$/oră după 2
ore, layover 100$, bonus milaj 200$ după
10.000 mile. Contact: 438-491-9630.

VÂNZĂRI

Vând diverse scule electrice: marteau
piqueur (Bosh), rotopercutantă cu carota
4” (Bosh), burghie 1”, 3/4” și daltă de
spart beton; circular Devalt și Machita, fichoir electric Vee 25', piese de schimb instalații (plomberie), robineți, chei pentru
țevi, scări de diverse dimensiuni (escabeau), fitting-uri instalații și foarte
multe altele! Cauza vânzării: pensionare.
Contactați Mario: 514-835-5798.

ÎNCHIRIERI

Apartament 3½ situat pe boul. Newman,
în Lasalle. Aproape de școală și grădinițe,
la 5-7 minute de stația de metrou Angrignon. Frigider, aragaz, încălzire și apă
incluse. Curte interioară cu piscină și parcare exterioară gratuită. Tel: 514-5759377, Ina (română, rusă, franceză).

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de metrou
Cartier sau Montmorency. Stație de autobuz în față, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.
Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2

50

.00

într-un duplex din Laval, zona Des Laurentides/St. Martin. Aproape de școală, autobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/lună. Sunați
la 514-465-4877.
Superb 2½ de închiriat, la demisol într-un
duplex în Laval, zona Des Laurentides/ StMartin, atmosferă calmă, familială, ideal
pentru o persoană singură, liniștită și nefumătoare. 495$/lună. Mobilă, electricitate, căldură, apă caldă incluse. Sunați la
514-663-3179.

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

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-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: 450-465-9360.

MATRIMONIALE

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn nefumător, până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. Telefon: 514-329-5524, după
orele 20.00.

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 bisericii este: 1690 Avenue De l'Église, Montreal, H4E 1G5.
www.sfnicolaemtl.com.

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, 450435-1097. 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.
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.

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.
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R i v a l i t at e a d i n t r e
M e s s i ş i Ro n a l d o ,
an a li zată de u n
su p er c om pu t er

FOTBAL

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.
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FOTBAL

UEFA Euro 2020: Calendarul
calificărilor
GRUPA F
Spania
Suedia
România
Norvegia
Malta
Insulele Feroe

Jucate
4
4
4
4
4
4

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Victorie
4
2
2
1
1
0

Egal
0
1
1
2
0
0

Înfrângeri
0
1
1
1
3
4

schimbul de generații se petrece pe o
pantă ascendentă, deoarece, la ora actuală, Spania deține maximum de puncte în
grupa F, practicând un joc solid și demn
de titlurile pe care le poartă.
Și totuși, ținând cont de prestația pe
care tineretul a avut-o în Italia la U-21,
sunt încrezător că se poate. Sper ca selecționerul Cosmin Contra, ca fost jucător în peninsula iberică, să știe să
gestioneze selecția jucătorilor și să știe
să-i motiveze în așa fel încât scoaterea
unui rezultat pozitiv să vină de la sine.
Succes!

Golaveraj
9
1
6
1
-8
-9

Puncte
12
7
7
5
3
0

Știați că...?

Un grup de oameni de ştiinţă de la Universitatea KU Leuven, din oraşul belgian Louvain, a
analizat rivalitatea aprigă dintre fotbaliştii Lionel
Messi şi Cristiano Ronaldo, potrivit Mediafax.
Profesorii de la Universitatea belgiană au cooperat cu câţiva analişti de date de la compania
SciSports pentru a realiza o formula intitulată
VAEP (Evaluarea Acţiunilor prin Estimarea Probabilităţilor), prin care se încearcă determinarea
jucătorului cu cel mai bun randament. Formula
realizată ia în calcul toate acţiunile celor doi jucători de pe teren, atât cele ofensive, cât şi cele defensive.
Analiza a fost făcută pentru meciurile desfăşurate în perioada 2013/2014-2017/2018, când Lionel Messi a evoluat pentru Barcelona, iar
Cristiano Ronaldo la Real Madrid. În urma studiului, a reieşit că Messi a fost jucătorul mai bun.
Fotbalistul argentinian a obţinut un scor VAEP de
1.21/meci, în timp ce Ronaldo doar 0.61/meci.
Lionel Messi a rămas în continuare la
Barcelona, însă Cristiano Ronaldo a plecat la Juventus la începutul sezonului 2018/2019, astfel că
rivalii nu au mai avut ocazia să se întâlnească întro partidă directă.

Iată că toamna bate la ușă
și odată cu ea a revenit și
sezonul calificărilor pentru
Euro 2020. Practic, până pe
19 noiembrie 2019, vor fi
jucate toate meciurile de calificare în
vederea stabilirii primelor 20 de echipe
ce se vor califica direct la Euro 2020.
După cum se poate observa în
tabloul grupei F, naționala României se
află pe poziția a treia, după patru etape
disputate. În etapa a cincea ea va înfrunta Spania, la București, în data de 5
septembrie. Deși în statistica confruntărilor dintre cele două naționale România este egala Spaniei, cu cinci victorii,
șase egaluri și cinci înfrângeri, meciul se
anunță unul foarte dificil.
În primul rând, Spania este o fostă
campioană europeană (1964, 2008 și
2012) și o fostă campioană mondială
(2010); în al doilea rând, se pare că

CICLISM

O nouă performanță pentru
alpinistul Alex Găvan

Tu r u l R o m â n i e i
20 1 9

Ediţia din acest an a Turului ciclist al României
(a 52-a) va avea loc în perioada 11-15 septembrie,
pe durata a cinci etape, potrivit site-ului oficial al
competiţiei, citat de Hotnews.ro.
20 de echipe vor lua startul pe 11 septembrie,
la Cluj-Napoca, plutonul urmând să încheie ziua
la Sighişoara, după 177 km. Etapa a doua va avea
loc pe 12 septembrie, între Braşov şi Focşani, pe
177 km. Etapa a treia este programată în data de 13
septembrie, de la Buzău la Târgovişte, pe 125 km.
Penultima etapă va duce plutonul de la Ploieşti la
Piatra Arsă, pe un traseu de 124 km. Cursa se va
încheia cu etapa a cincea, un circuit de 102 km, la
Bucureşti, pe 15 septembrie.
Ediția de anul trecut a fost câștigată de
românul Serghei Ţvetcov.
accentmontreal.com

Programul naționalei:

Etapa V: România - Spania, 5 septembrie
Etapa VI: România - Malta, 8 septembrie
Etapa VII: Insulele Feroe - România, 12
octombrie
Etapa VIII: România - Norvegia, 15 octombrie
Etapa IX: România - Suedia, 15 noiem-

■ Prima fază a cumpărării biletelor
s-a terminat pe 18 august, atunci când
UEFA printr-un buletin de vot aleatoriu, a acordat bilete câștigătorilor,
după ce în prealabil s-a înregistrat un
record de 19,3 milioane de cereri de
bilete.
■ Următoarea ocazie de a aplica pentru bilete va fi în decembrie 2019,
când acestea vor fi puse la dispoziția
fanilor prin intermediul federațiilor
naționalelor participante.

brie
Etapa X: Spania - România, 18 noiembrie

Matei Maxim este un pasionat al sportului, în special fotbal, tenis, handbal,
rugby și șah.

ALPINISM

Alex Găvan, performer de top al
României în alpinismul de altitudine
extremă, a atins în 18 iulie cel de-al
şaptelea vârf de peste 8.000 m, Gasherbrum 2, din Munţii Karakorum,
ajungând astfel la jumătatea proiectului
său de a fi primul român care urcă, fără
oxigen suplimentar, pe toate cele 14
vârfuri de peste 8.000 de metri din
lume.
Expediţia a fost cea de-a patra încercare a lui Găvan de a atinge vârful
Gasherbrum 2, după cele din 2007,
2008 şi 2016. În total, alpinistul a petrecut mai bine de şapte luni pe pantele
abrupte ale acestui gigant himalayan,
arată Hotnews.ro.

Cele șapte vârfuri de peste 8.000 de
metri din Himalaya escaladate de alpinistul român fără oxigen suplimentar şi
fără porteri de altitudine sunt: Cho Oyu,
8.201 m, 2006, a doua ascensiune
românească; Gasherbrum 1, 8.080 m,
2007, prima ascensiune românească;
Makalu, 8.463 m, 2008, prima ascensiune românească; Manaslu, 8.153 m,
2011, a doua ascensiune românească;
Shisha Pangma, 8.027 m, 2013, prima
ascensiune românească; Broad Peak,
8.047 m, 2014, a doua ascensiune
românească; Gasherbrum 2, 8.035 m,
2019, a treia ascensiune românească.
Toate cele 14 vârfuri peste 8.000 de
metri se află în Asia Centrală, în regiu-

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

nile de graniţă dintre Nepal, India, Pakistan şi China, în munţii Himalaya şi
Karakorum. Ele variază între 8.027 de
metri (Shisha Pangma) şi 8.848 de
metri (Everest). Peste 95% din ascensiunile reuşite pe vârfuri de peste 8.000
m sunt făcute cu ajutorul buteliilor de
oxigen.
În acest moment, la nivel mondial,
doar 17 alpinişti au reuşit performanţa
escaladării acestor 14 vârfuri fără oxigen suplimentar.
La peste 8.000 de metri, concentraţia de oxigen este de doar o treime
din cea de la nivelul mării, iar
supravieţuirea este posibilă doar pentru
o perioadă de timp extrem de scurtă.

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Dinamismul te ajută să depășești cu
ușurință dificultățile, însă nu te suprasolicita. Dragoste: Deși situația e stabilă, e
loc și de mai bine. Financiar: Simți nevoia
să pui un ban deoparte, în scopuri personale, pentru a-ţi proteja situația.
TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Schimbarea pe care o faci va redresa categoric situația. Dragoste: Nu
trebuie să te cramponezi de trecut, totul se
schimbă. Financiar: Nu te simți bine când
portofelul e gol - ești genul care apreciază
viața în funcție de bunăstarea materială.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Nu te
aștepta să scapi peste
noapte de problema care te
deranjează, vindecarea durează. Dragoste:
Nu de vorbe dulci ai nevoie, ci de dovezi
concrete că își dorește ceva serios şi de durată. Financiar: Norocul planează peste
muncă şi bani. Dar atenţie la investiţii pe termen lung!

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poți să te tratezi
cu leacuri băbești, dar pentru chestiuni serioase, consultă medicul.
Dragoste: Vrei mai multă implicare din
partea partenerului, dar pentru asta trebuie să
găsești o formă prin care să-l motivezi. Financiar: Ai nevoie de o analiză amănunțită
a finanțelor. Întreabă-te ce vrei!

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Alimente alterate
sau contactul cu factori de
risc din locuri pe care nu le poți controla îți
pot crea neplăceri. Dragoste: Ești oricând
dispus pentru o escapadă care să-ți aducă
aminte ce bine te simți când te îndrăgostești.
Financiar: Primești puțin, sub așteptări, dar
de dat, dai ca întotdeauna.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Dacă ții
sub control alimentația, te
vei menține în formă bună.
Dragoste: Deși nu ești genul care să-și piardă mințile din amor, perioada aceasta este
periculoasă pentru inima ta. Financiar:
N-ar fi rău să mai tai de pe lista dorințelor
personale scumpe.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Extenuarea
fizică datorată unui program
de muncă excesiv îți poate
strica tot cheful. Dragoste: Dacă sentimentele dintre voi sunt puternice şi sincere,
totul va reveni repede la normal, dar undeva
un ghimpe tot rămâne. Financiar: Ai grijă
pe unde-ţi lași banii şi în cine ai încredere!

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Starea ta
generală depinde mult de
strictețea cu care respecți un
stil de viață cumpătat. Dragoste: Ești mai
degrabă atras de flirt, de aventuri trecătoare,
din plăcerea de a seduce... şi a abandona.
Financiar: Perioada aceasta este una fragilă, dar situația se va schimba în curând.

SĂGETĂTOR (22 noi. 21 dec.) Sănătate: Când
toate merg deficitar, de ce ar
merge mai bine sănătatea?
Dragoste: Dacă iubirea nu te satisface sau te
simți singur, îți găsești refugiul perfect în
deliciile vieții sau în muncă. Financiar:
Grijile se aglomerează şi poți întâmpina dificultăți pentru facturile curente.

CAPRICORN (22 dec. 19 ian.) Sănătate: Fă multă
mișcare pentru a evita problemele. Stresul de la serviciu îți poate cauza tulburări de sănătate, în
special insomnii. Dragoste: Relația cu partenerul de viață se va derula pașnic şi liniștit. Financiar: Nu prea iei în seamă
necesitatea imperioasă de a face economii.

B ANCURI

☺CFR și-a anunțat călătorii că cei care
cumpără bilete la geam vor plăti în plus
pentru că au ocazia în trei zile să se
bronzeze.
☺Mușcă din viață la timp! Cu proteza nu
mai are aceeași savoare...
☺Dacă am un prieten care nu se prea spală
înseamnă că sunt prieten cu necuratul?
☺Polițistul: De ce nu ai oprit la culoarea
roșie a semaforului?
Șoferul: Sunt daltonist.
Polițistul: Și ce? La voi în Daltonia nu există semafoare?
☺- Mi-au furat telefonul, ce să fac?
- La poliție ai fost?
- Am fost, nu l-au furat ei...

☺Tot ce se spune după a cincea bere se numește scurgere de informații.
☺Deja fu: Senzație oltenească de retrăire a
unui moment.
☺- Uite Gheorghe, și după 25 de ani îmi
vine rochia de mireasă!
- Tu, Rozi! Da’ ăla e cortu’ de la nuntă!
☺„Săptămâna viitoare a fost foarte obositoare.” - Nostradamus.

☺Dacă ai peste 40 de ani și ți se spune că

ai pierdut trenul, nu-i nimic, nu-ți pierde
speranța. Mai sunt și avioane, și iahturi...

☺Ce-mi place când dorm și intră cineva
peste mine să mă întrebe: Dormi? Nu frate,
mă antrenam pentru înmormântare, tu?

☺De o doamnă mai plinuță se apropie un
cerșetor.
- Doamnă, de cinci zile nu am mai mâncat
nimic!
- Eh, de-aș avea și eu așa voință!...

☺- Cât reziști în pat?
- Depinde. Dacă nu pun alarma, uneori și
până la prânz!
☺Mergând pe stradă am găsit 50$. Ca un
bun creștin, m-am întrebat ce ar fi făcut
Isus. Așa că i-am transformat în vin. Două
sticle.
☺Medicul: Ce vă supără, în general?
Pacientul: Soția, dar azi am venit pentru
reumatism.

☺Un român, un francez și un italian
plănuiesc un picnic.
Italianul: Eu aduc mâncarea!
Francezul: Eu aduc băutura!
Românul: Eu aduc nevasta și copiii!
☺- Doamnă, soțul dvs. se zbate între viață
și moarte!
- Așa e el, mai nehotărât.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Cât timp nu
iei o pauză să îți odihnești
mintea şi gândurile, nu se poate vorbi de o
sănătate bună. Dragoste: Nu te lăsa pradă
nervilor și emoțiilor negative, iubirea poate
deveni un haos. Financiar: Banii vin la momentul potrivit pentru a-ţi achita datoriile. Ba
chiar îți poți permite o plăcere personală!
PEŞTI (19 feb. - 20 martie)
Sănătate: Sănătatea suferă
din cauza stresului. Dragoste: Uneori imaginația înlocuiește realitatea care nu e prea ofertantă,
dar nu poți trăi la nesfârșit din vise. Financiar: Bazează-te numai pe ceea ce dispui, ca
să nu te împovărezi de datorii.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!
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