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serie sau ocupaţie care
era necesară în anii
epocii ceaușiste și care
astăzi ni se pare ridi-
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Exercițiile mentale și demența: Ce
spun cercetările?

Care este rolul exerciți-
ilor mentale? Pot aces-
tea preveni sau reduce
riscul de a dezvolta de-
mență? Pot exercițiile
mentale ajuta în în cazul
celor atinși deja de
această boală?

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003

► Pag.  7

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

OPINII ► Pag. 8 NUTRI�IE & SĂNĂTATE   ► Pag. 14, 15

ȘȘeerrbbaann  MMiihhaaii
TTIISSMMĂĂNNAARRIIUU

&&  AAssoocciiaațțiiii

AAVVOOCCAATT

tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 

DETALII ÎN INTERIOR
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NUMĂRUL 1 ÎN CANADANUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI
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PREȚURI COMPETITIVEPREȚURI COMPETITIVE

ADRIAN ȘEICAADRIAN 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

COMUNITATE

Semnalăm apariția celui de-al
treilea volum din seria de
Convorbiri cu personalități
românești din Montreal sem-
nat de Veronica Balaj și Eva
Halus. Lansarea cărții va avea
loc pe 19 septembrie, la Cen-
trul comunitar 6767 Côte-des-
Neiges.  

Autoarele Veronica Balaj (Timișoara) și

Eva Halus (Montreal) continuă seria de
interviuri, începută în 2016, cu personalități
din domeniul artelor vizuale, artelor scenice
și teatrale, jurnalismului și artelor scri-
itoricești, muzicii și a sportului de perfor-
manță din Montreal. În acest volum,
autoarele s-au concentrat aproape în totali-
tate pe domeniul cultural, realizând 15 in-
terviuri cu personalități de referință pentru
comunitatea română. Cititorii vor putea
(re)cunoaște nume precum Virgil Șerban,
Carmen Smutneac, Catalina Mirica, Cătălin
Domnițeanu și alții pe care vă lăsăm
plăcerea de a-i descoperi. 

Stilurile de interviu ale celor două au-

toare se împletesc într-un fel foarte intere-
sant și armonios. Scriitoarea Veronica
Balaj, cu o experiență bogată în arta inter-
viului, îmbină stilul dezinvolt și curtenitor
cu întrebările tranșante. Ea reușește astfel
să atingă coarda sensibilă a interlocutorilor,
îndemnându-i la dezvăluiri încărcate de
emoție despre drumul lor peste ocean, des-
pre ce au lăsat în urmă și ce au construit
venind aici.

Eva Halus, poetă și pictoriță care
trăiește și crează la Montreal, observă din
interior lumea montrealeză și comunitatea
română de aici, consemnând sclipirile aces-
tor personalități de aproape și „zugrăvind”

întrebările adresate lor conștientă că astfel
crează o frescă. 

În volumele anterioare autoarele au avut
ocazia să poarte convorbiri cu mai mulți
români care s-au afirmat în Canada în
domeniul științei și cercetării, precum
Vania Atudorei și Paul Dăncescu (volumul
I), Vladimir Paskievici, Ruxandra Botez și
Ion Paraschivoiu (volumul II). Lor li s-au
alăturat artiști (precum Peter Krausz sau
Marc-Marinescu Constantin, ambele inter-
viuri fiind incluse în volumul II) sau scri-
itori (Felicia Mihali, volumul II). Toți
aceștia și mulți alții au răspuns invitației de
a vorbi despre experiențele lor de viață în
România și Canada, de la imigrare la inte-
grare și succes - personal, profesional.

Parte din interviuri (cu precădere în
primele două volume) se remarcă și prin
referințele la istorie, prin felul în care di-
verse evenimente din istoria recentă a
României au fost trăite de protagoniștii
acestor convorbiri. Este vorba, desigur, de
persoanele mai în vârstă, care își rememo-
rează întâmplări definitorii din viață în con-
textul celui de-al Doilea Război Mondial și
apoi al României devenite comuniste.
Amintirile din copilărie, petrecută în Româ-
nia, pe care majoritatea celor intervievați au
avut ocazia să le invoce, chiar dacă doar pe
scurt, au la rândul lor o valoare deosebită,
căci metafora și căldura care transcend de-
părtările se fac simțite la fiecare în parte.
Aceste amintiri sunt fragmente din memo-
ria noastră colectivă ca români și de aceea
subliniem importanța lor aparte, acum și
pentru mai târziu.

Lansarea volumului III al Convorbirilor
cu personalități românești din Montreal va
avea loc joi, 19 septembrie, între orele
16:00 și 18:00, la Centrul comunitar 6767
Côte-des-Neiges din Montreal, sala 602, în
prezența Evei Halus. Evenimentul este or-
ganizat cu colaborarea Asociației Culturale
Române. Oricine dorește este binevenit să
participe. ACCENT MONTREAL 

Lansare de carte : „Convorbiri cu personalități
românești din Montreal”, volumul III 

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente
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Filmul, făcut în Quebec, are în dis-
tribuție trei actori de origine română:
Delia Binzari și Luiza Cocora, pe care
le veți putea întâlni pe 28 septembrie,
și Florin Peltea, stabilit în Toronto.

Juste moi et toi a câștigat Ursul de

Cristal la ediția din acest an a Festiva-
lului Internațional de Film de la Berlin
pentru cel mai bun scurtmetraj la cate-
goria Generation Kplus, precum și pre-
miul pentru cel mai bun scurtmetraj
canadian la cel mai mare festival de

scurtmetraje din Canada, Festival Re-
gard 2019 (Saguenay, Quebec).

Filmul o înfățișează pe Eva (Dalia
Binzari), o fetiță imigrantă de opt ani
care, împreună cu părinții săi (inter-
pretați de Luiza Cocora și Florin Pel-
tea), trăiește la Montreal de aproape
patru ani. Fetița este foarte fericită
când pleacă pentru prima oară în va-
canță cu tatăl ei, Stephan, în Mexic. La
întoarcere Eva află însă un secret pe
care este obligată să îl păstreze.
Stephan este șofer de camion iar cei
doi călătoresc în Mexic cu camionul pe
care acesta îl conduce.

Dalia Binzari, în vârstă acum de
zece, face parte dintr-o familie venită
din Republica Moldova, care s-a sta-
bilit în Canada în urmă cu șase ani.
Este elevă la școala Guy Drumond și
frecventează cursurile școlii Junimea
Română. Rolul Evei este primul său
rol cinematografic.

Luiza Cocora este absolventă a
Universității Naționale de Teatru și
Cinema (UNATC) din București,
secția de actorie, afirmându-se pe
scenele teatrelor Bulandra și Odeon
din București, precum și a Teatrului
Național din Craiova și a Teatrului
Național din Cluj. În Canada a studiat
regie de film la Universitatea Concor-
dia din Montreal, semnând apoi 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 selectate la
Toronto International Film Festival.

Juste moi et toi durează 22 de
minute și este vorbit în franceză și
română (V.O.), cu subtitrare în en-
gleză.

ACCENT MONTREAL

„Juste moi et toi”, proiecție
specială pentru comunitatea
română

Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta dum-
neavoastră. Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?Dr. Marius Damian D.M.D.

CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371 Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

10 - 18 10 - 19 10 - 15 10 - 13

FILM | ACTORI ROMÂNI ÎN CANADA

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Sâmbătă, 14 septem-
brie 2019, între orele
12:00-14:00, la Centrul
comunitar 6767 Côte-
des-Neiges din Mon-
treal, sala 602, va avea
loc lansarea noului
volum de versuri al po-
etei Lia Ruse, intitulat
Povestea continuă.
Evenimentul este orga-
nizat de Asociația Scri-
itorilor de Limbă
Română din Quebec
(ASLRQ) în colabo-
rarea cu Asociația Cul-
turală Română (ACR).
Cartea a fost publicată
de Editua Trends din
Pitești anul acesta.
Povestea continuă este
cel de-al 21-lea volum
de poezii al Liei Ruse.
Într-un stil bine șlefuit,
autoarea continuă să
dea glas armoniei din-
tre sentimente și natură

prin poezii care, în
mod cronologic, trec
prin toate anotim-
purile. Acestora li se
adaugă poezii generate
de o autentică simțire
românească, ce
comemorează eveni-
mente sau figuri is-
torice românești, cât și
poezii în care aminti-
rile devin proeminente
și prind contur sub
penița delicată și
metaforică a autoarei.
Prezentarea volumului
va fi făcută de pictorița
și poeta Carmen
Doreal. Un amplu in-
terviu cu Lia Ruse este
inclus în volumul al
treilea al Convorbirilor
cu personalități
românești din Mon-
treal care va fi lansat
pe 16 septembrie.
ACCENT MONTREAL

LLaannssaarree  ddee
ccaarrttee::
„„PPoovveesstteeaa  
ccoonnttiinnuuăă””  ddee  
LLiiaa  RRuussee

SCRIITORI ROMÂNI MONTREALEZI

În cadrul Journées de la Culture 2019, Asociația Culturală
Română (ACR) și Comunitatea Moldovenilor din Quebec
(CMQ) invită amatorii de film la o vizionare a scurtmetrajului
Just moi et toi, care va fi precedată de o întâlnire cu realizatoarea
Sandrine Brodeur-Desrosiers și actrițele Delia Binzari și Luiza
Cocora. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 28 septembrie, în-
cepând cu ora 18:00, la Centrul comunitar 6767 Côte-des-Neiges
din Montreal, sala 602. 

►
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DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!

PE SCURT | DIN COMUNITATE

Consulatul General al
României la Montreal nu
se va închide

„Nu există nicio decizie de închidere a
Consulatului. Traversăm o perioadă în care
echipa s-a micșorat semnificativ, ca urmare
a încheierii misiunii a trei colegi, însă am
convingerea că vor fi identificate soluții
pentru completarea personalului cât mai
curând posibil”, a declarat Ioana-Gabriela
Costache, Consul General al României la

Montreal la solicitarea de informații a
ziarului Accent Montreal privind o
potențială închidere a consulatului. 

CRM: Balul Toamnei
Comunitatea Română din Montéregie

în colaborare cu Elena Traiteur vă invită la
Balul Toamnei care va avea loc sâmbătă,
19 octombrie 2019, începând cu ora 18:00,
la Plaza Rive-Sud (La Prairie). Invitați spe-
ciali: Trupa Autentic din România și DJ
Zoli. Meniu diversificat, fructe și prăjituri,

două sticle de vin pe masă și multe sur-
prize. Detalii în afișul din pagina 9.

Karate în aer liber –
Antrenamente gratuite  

Sensei Claudiu de la Școala Junimea
Română din Montreal invită amatorii de
sport și arte marțiale la antrenamente gra-
tuite de karate, în aer liber. Acestea au loc
în Parcul Gohier, la 1750 rue Beaudet,
Saint-Laurent, H4L 2K7 (în spatele
primăriei), 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).
Parcare gratuită disponibilă. 

Reamintim că Școala Junimea Română
din Montreal, înființată acum nouă ani, își
începe programul pe 7 septembrie.
Cursurile școlii se țin în fiecare sâmbătă la
Colegiul Brébeuf,  Pavillon Lalemant,
Secteur D3, 5625 ave Decelles, Montreal,
H3T 1W4. Mai multe informații la:
www.junimearomana.com. 

Un bust al poetului Mihai Eminescu va �
dezvelit la Montreal

În ziua de duminică, 22 septembrie
2019, la Catedrala Ortodoxă
Română Buna Vestire (8080 Ave-
nue Christophe-Colomb, Montreal,
H2R 2S9), vor avea loc două mani-
festări comemorative. Prima va fi
dedicată împlinirii a 130 de ani de
la trecerea în eternitate a poetului
Mihai Eminescu, iar a doua sărbă-
toririi a 18 ani de activitate a Asoci-
aţiei Canadiene a Scriitorilor
Români (ACSR). La eveniment
participă şi Cenaclul Mihai Emi-
nescu din Montreal, care poartă nu-
mele poetului naţional cu mândrie
şi respect.

Programul se va desfăşura astfel:
după oficierea Sfintei Liturghii în
Biserică, între orele 10:30-12:00,
preotul paroh Liviu Alexandrescu
va efectua o slujbă de sfinţire a
BUSTULUI POETULUI MIHAI
EMINESCU care va fi dezvelit şi
inaugurat cu această ocazie, în

spaţiul din faţa Casei Române
(orele 12:00 - 13:00).
Ceremonia va fi filmată de echipa
Nașul TV Canada.
După fotografia de grup, doritorii
se pot fotografia alături de statuie,
donaţie făcută Catedralei Orto-
doxe Române Buna Vestire de
către familia domnului Leonard
I. Voicu, preşedinte al ACSR şi al
Cenaclului Mihai Eminescu din
Montreal.
După ora 13:00 invitații vor lua
parte la dineul festiv, oferit în sala
Casei Române, de către Comitetul
Parohial al Catedralei.

La festivitate participă şi artistul
plastic, realizator al bustului, dom-
nul Petru I. Birău, venit special
din România pentru acest eveni-
ment.

Leonard I. Voicu
Preşedinte ACSR
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În Canada, scrutinul se va
desfășura în secții orga-
nizate în orașele în care
se află oficiile diplomatice
și consulare de carieră și
onorifice ale României.

Având în vedere modificările re-
cente ale legislației electorale
române, în special prevederile art. II,
punctul 3 din Legea 148/2019, Am-
basada României în Canada face ur-
mătoarele precizări:

Politica Guvernului Canadei cu
privire la desfășurarea de activități
electorale străine în Canada este sta-
bilită prin Nota circulară a Departa-
mentului Afacerilor Externe,
Comerțului și Dezvoltării al Canadei

(DFATD) nr. XDC-1264 din 8 sep-
tembrie 2011. Această politică
prevede:
• de principiu, încurajează statele
străine să permită cetățenilor lor care
au reședință permanentă sau tempo-
rară în Canada să-și exercite dreptul
la vot în cadrul alegerilor sau refe-
rendumurilor din statul lor de origine
prin intermediul votării prin cores-
pondență;
• ia în considerare și cererile oficiale
ale statelor străine care intenționează
să înființeze secții de votare în cadrul
misiunilor lor diplomatice și oficiilor
lor consulare recunoscute;
• refuză cererile statelor străine de a
include Canada în circumscripțiile
lor electorale extrateritoriale;
• nu permite guvernelor străine să
desfășoare campanii electorale în
Canada sau să înființeze partide și

mișcări politice străine în Canada.

Ambasada României în Canada a
informat DFATD cu privire la modi-
ficarea legislației române și a solici-
tat acceptul pentru înființarea unor
secții de votare și în alte localități în
afara celor în care sunt misiuni diplo-
matice și oficii consulare.

Răspunzând solicitării Am-
basadei României, DFATD a reiterat
nota circulară nr. XDC-1264 din 8
septembrie 2011. Implicit, partea
canadiană nu și-a dat acceptul pentru
înființarea unor secții de votare în
alte localități decât cele unde sunt
misiuni diplomatice și oficii con-
sulare. În aceste condiții, nefiind în-
deplinită condiția privind acordul
autorităților din țara de reședință, în
Canada nu se vor putea înființa
secții de votare în alte localități
decât cele în care se află oficiile
diplomatice și consulare de carieră
și onorifice, respectiv Ottawa
(ON), Montreal (QC), Toronto
(ON), Vancouver (BC), Calgary
(AB), Quebec (QC) și Dieppe (NB).

Prin urmare, în Canada, scrutinul
se va desfășura în secții organizate în
orașele precizate anterior.

Cei care doresc să voteze prin
corespondență o pot face înregis-
trându-se la www.votstrainatate.ro.
Reamintim că termenul pentru înre-
gistrare expiră la 11 septembrie 2019.
Consultați articolul Alegeri prezi-
dențiale 2019: Votul în diaspora
disponibil pe site-ul nostru, la
www.accentmontreal.com, pentru a
vedea pașii de parcurs dacă doriți să
vă înregistrați ca alegător prin cores-
pondență.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

ROMÂNIA | ALEGERI

Alegeri prezidențiale 2019:
În ce oraşe canadiene se va
putea vota?

Românii din străinătate pot vota pe parcursul a trei zile (vineri, sâmbătă şi du-
minică), pentru ambele tururi, adică 8, 9 şi 10 noiembrie pentru primul tur și 22,
23 şi 24 noiembrie pentru al doilea tur.

Un recent sondaj
IMAS, realizat la
comanda Europa
FM și citat de
Euractiv. ro, arată
că favorit în in-
tențiile de vot ale
românilor se află
Klaus Iohannis,
urmat, la mare
distanță, de Dan
Barna.
La întrebarea cu cine ar
vota dacă duminica vi-
itoare ar avea loc alegeri
prezidențiale, 44,6% din-
tre respondenți l-au indi-
cat pe președintele Klaus
Iohannis, urmat de liderul
USR, Dan Barna - 17,3%.
Urmează cu 14% Victor
Ponta - care nu can-
didează, liderul Pro
România fiind în creștere
față de luna anterioră. Al
patrulea clasat este liderul
ALDE, cu aproape 13%,
dar, între timp, Călin
Popescu-Tăriceanu și-a
retras candidatura în
favoarea lui Mircea Dia-
conu. Viorica Dăncilă
rămâne pe locul 5 - în
ușoară creștere și ajunge
la 8,4%.

PNL - primul loc în
opțiunile pentru
parlamentare
Dacă alegerile parla-
mentare ar avea loc acum
- în loc de anul viitor -
28,4% dintre cei care spun
că ar merge sigur la vot ar
opta pentru PNL, arată
același Barometrul Europa
FM.
USR rămâne pe locul 2,
cu 19.8%, în scădere cu
aproape 2% față de luna
iulie, urmat de PSD, în
scădere to cu aproape 2%
față de luna iulie - 17.9%.
Pe locul 4 se află Pro
România, cu 8.7%, tot în
scădere, iar pe locul 5 -
ALDE, cu 7,4%. PLUS e
cotat cu 5.5%, urmat de
UDMR cu 4.6%.
Sondajul a fost realizat în
perioada 5-28 august, pe
un eșantion de 1.010 per-
soane cu vârste de peste
18 ani. Eroarea de eșan-
tionare este de +/- 3,1%.

IIoohhaannnniiss  --  ppee
pprriimmuull  lloocc,,  llaa  
ddiissttaannțțăă  mmaarree  
ddee  BBaarrnnaa

SONDAJ DE OPINIE

Barometru Europa FM:
Iohannis pe primul loc, la
distanță mare de Barna.
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Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Vreți mai mulți clienți?

REFLEC�II CANADEZE

Ritmul plecărilor în
străinătate s-a accelerat
în 2018, când au emigrat
240.000 de români.

Între 1 ianuarie 2018 și 1 ia-
nuarie 2019, populația României a
scăzut cu 125.500 de persoane,
potrivit datelor provizorii ale Insti-
tutului Naţional de Statistică, citate
de Euractiv.ro. Principalele cauze
ale reducerii populației sunt sporul
natural negativ și fenomenul emi-
grării.

Anul trecut au plecat din
România aproape un sfert de

milion de oameni, în vreme ce
numărul străinilor care s-au insta-
lat în România s-a ridicat la aproxi-
mativ 180.000. Soldul migraţiei
internaţionale în anul 2018 a fost
așadar negativ, numărul emi-
granţilor depășindu-l pe cel al imi-
granţilor cu peste 57.500 de
persoane. Potrivit datelor INS, în
2018 au emigrat aproape 240.000
de români, cu peste 20.000 mai
mulți decât în 2017.

În același timp, rata natalității
rămâne în continuare redusă,
numărul persoanelor decedate de-
păşind numărul născuților-vii cu
peste 75.700 de persoane.

În plus, fenomenul de îm-

bătrânire a populației continuă să
se accentueze. Ponderea populaţiei
de 0-14 ani în total populaţie s-a
menţinut la valoarea determinată
pentru 1 ianuarie 2018 (15,6%), în
timp ce ponderea populaţiei de 65
ani şi peste în total populaţie a în-
registrat o creştere de 0,3 puncte
procentuale (de la 18,2% în 2018 la
18,5% la 1 ianuarie 2019).

Populația urbană reprezintă
aproape 54% din total, iar per-
soanele de sex feminin reprezintă
51,2% din populația României.

În total, la 1 ianuarie 2019,
populaţia rezidentă a României
număra 19.405.000 de persoa-
ne.

Românii au emigrat în ritm
accelerat în 2018

ROMÂNIA | EMIGRA�IE | DIASPORA

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Fuse o vară
liniștită, cu
chermeze și
hore, cu
grătare și
iarbă verde.

Dar odată cu începerea șco-
lilor ni se mai potolește și
avântul văratic și ne gândim
cu groază la… Dar mai bine
mă opresc înainte să vă indis-
pun. Pentru a ne ridica cât de
cât tonusul și a ne lua gândul
de la știm noi ce, să ne râdem
puțin (vorba regretatului
Gyuri) de alegeri și catindați.

Avem alegeri în România,
avem alegeri în Canada, și
dacă decența nu a murit de
tot, și în Anglia, în curând.
Cele mai suculente întâmplări
pre-electorale vin din Româ-
nia, evident, întâmplări la care
dacă mai adăugăm și numele
candidaților am pus-o de o te-
lenovelă în toată regula.

Pe Klaus Iohannis îl
cunoaște toată lumea, actualul
președinte susținut de liberali
care are la această oră cea mai
mare cotă în sondaje. La fel
de bine îl cunoașteți, sunt
convins, pe un alt candidat:
Gheorghe Funar, fostul pri-
mar al Clujului. În continuă
bătălie cu hunii de la apus,
Funar ne întărește spiritul
românesc cu faptele și stră-
moșilor și pre-strămoșilor
noștri: piramidele au fost con-
struite de geto-daci, după
modelul celor din România;
descoperirea Americii a fost o
izbândă a geto-dacilor; Eisen-
stein a furat teoria relativității
de la Eminescu; Deutschland

înseamnă, evident, ați ghicit,
țara Dacilor.

Alt candidat cel puțin in-
teresant este și actorul Mircea
Diaconu propus de partidele
lui Tăriceanu și respectiv
Ponta. Doi foști prim-
miniștrii și-au călcat pe or-
golii și au renunțat la
candidaturile proprii în
favoarea unui docil actor pe
care - speră domniile lor, din
postura de regizori - îl vor
manipula precum în filme, cu
un scenariu beton.

Miron Cozma, luceafărul
huilei, și-a pus și domnia sa
numele pe lista candidaților la
fotoliul de la Cotroceni, asta
după ce a cugetat îndelung în
pușcărie, unde a zăcut ceva
vreme pentru incitare la omor
și violențe.

Doamna Ramona Bruyn-
seels, propulsată în alegeri de
către Partidul Puterii Uma-
niste înființat de pușcăriașul
Dan Voiculescu, declara în
urmă cu câteva zile la Digi24
cu nonșalanță cum că, citez:
„Suntem împreună cu Rusia
parte a NATO”.

Aceștia sunt doar cinci
dintre cei 23 de candidați la
funcția de președinte al
României. Pe lângă domniile
lor, candidații la funcția de
prim-ministru al Canadei par
niște bieți și nevinovați copii.
Dar atenție, doar par…

Raul Dudnic este realizatorul
emisiunii TV NOI ROMÂNII,
difuzată în toată Canada pe
canalul OMNI 1 (4 Rogers și
206/1206 Bell), duminică la
ora 11:30 am, luni la 12.00
pm, joi la ora 7.00 am și
vineri la 4 am.

SSăă  nnee  rrââddeemm  ppuuțțiinn  ddee
aalleeggeerrii  șșii  ccaattiinnddaațții

STATISTICI
CCÂÂTTEEVVAA  CCIIFFRREE
■ 21,4% dintre românii aflați în vârstă de muncă
(20-64 de ani), adică 2.524 milioane de oameni, au
părăsit țara, fapt ce plasează România pe primul loc
în clasamentul european al persoanelor în vârstă de
muncă plecate în străinătate. (Sursa: Eurostat, Curs-
deguvernare.ro)
■ Diaspora românească este a cincea cea mai nu-
meroasă diasporă din lume, raportat la numărul total
al populației. Aproximativ 90% dintre românii ple-
cați în afara granițelor se află în Europa. Cei mai
mulți români cu studii universitare se află în Canada
(77%) și Statele Unite (54%). La polul opus se află
Italia (7% români cu studii superioare), Germania și
Spania (ambele cu aproximativ 17%). (Sursa: raport
OCDE, G4Media) 
■ De când România a devenit membră a Uniunii Eu-
ropene și până anul trecut (2007-2018) remitențele
emigranţilor români, adică sumele de bani trimise
acasă prin intermediul băncilor sau al sistemelor de
transfer s-au ridicat la 24,5 miliarde de dolari.
(Sursa: Banca Mondială, Economica.net).  Alte cal-
cule prezintă o sumă mult mai mare. Astfel, potrivit
Eurostat, în perioada 2007-2017, românii din dias-
pora au trimis în țară nu mai puţin de 31,7 miliarde
de euro.
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SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Se pare că decizia
comisarului de etică, de la
jumătatea lunii august, că
premierul Trudeau a comis
o încălcare a eticii (Conflict
of Interest Act) în felul în

care a tratat afacerea SNC-Lavalin nu a
afectat popularitatea liberalilor în rândul
electoratului. Canadienii au fost mai re-
ceptivi la mesajul primului ministru - că
acțiunile sale au fost motivate de preocu-
parea sa pentru păstrarea unor locuri de
muncă („I can't apologize for standing up
for Canadian jobs.”) - și drept urmare, li-
beralii au urcat în sondaje.

Ambele partide principale de pe scena
politică federală au motive de a privi cu
optimism spre octombrie. Conservatorii
pentru că încă au un lejer avantaj, dar mai

ales pentru situația din Ontario: în 2015,
PCC a pierdut în fața liberalilor lui
Trudeau în această provincie, cea mai
populată a Canadei, la o distanță de 10
procente; acum PCC și PLC sunt practic
la egalitate, întrunind 36% și respectiv
35% din preferințele cetățenilor.

La rândul lor, liberalii au motive de
optimism datorită faptului că par a fi scă-
pat de conul de umbră proiectat de scan-
dalul SNC-Lavalin. Reamintim că în
primăvară, la apogeul acestui scandal, cel
puțin trei sondaje de opinie au indicat un
avans al conservatorilor, care uneori a
urcat chiar și până la 10 procente. PLC se
bucură de o popularitate solidă în Quebec,
unde distanța față de PCC este aproape
dublă: 38% vs. 20%. Mai mult, liberalii
au reușit nu doar să se apropie de com-
petitorul lor din partea dreaptă a eșichieru-
lui politic (conservatorii) până la o
cvasi-egalitate statistică, ci și să se dis-
tanțeze de competitorii din partea stângă,

i.e. NPD și Partidul verde.

Totuși, deși partidul de guvernământ
pare să fie destul de bine plasat în intenți-
ile de vot ale cetățenilor (comparativ cu
lunile precedente), premierul Trudeau nu a
reușit să recâștige popularitatea de care
s-a bucurat la începutul mandatului său.
Doar 31% dintre canadieni spun că au o
opinie favorabilă în ceea ce-l privește pe
prim-ministru, comparativ cu 38% care
declară acest lucru pentru Andrew Scheer,
liderul conservator. Liderul politic federal
cel mai popular este Elizabeth May, șefa
Partidului Verde, despre care 42% dintre
canadieni nutresc o opinie favorabilă, deși
aceasta se află pe un trend descendent față
de sondajele de acum câteva luni, de la în-
ceptul verii. Elizabeth May rămâne însă
singura cu o rată a favorabilității pozitivă:
+8 (această rată reprezintă netul dintre
procentajul răspunsurilor de la categoria
„pozitiv” și cele de la categoria „nega-

tiv”). Toți ceilalți lideri au rată a favora-
bilității negativă: Scheer -14, Singh -19,
Trudeau -32, Bernier -43.

La nivel regional, PCC se bucură de
un suport popular semnificativ în Alberta,
Saskatchewan și Manitoba. În Ontario,
British Columbia și Canada Atlantică
cursele sunt foarte strânse, iar în Quebec
liberalii conduc cu o marjă considerabilă.

Față de 2015 însă, peste o treime din
cei care susțin că i-au sprijinit pe liberali
(36%) spun că acum își îndreaptă prefe-
rințele spre alte partide: 13% înclină spre
conservatori, 12% spre noii democrați, iar
restul spre alte formațiuni politice.

PCC are în acest moment cel mai mare
număr de votanți siguri – canadieni care
declară că opinia lor pentru un anume par-
tid este de neclintit: 25%. Ca să formezi
un guvern este nevoie de mult mai mult
decât atât și de acea toate partidele care
vizează puterea vor încerca să-și spo-
rească bazinul de votanți siguri. Conser-
vatorii par cel mai bine plasați doar în
aparență, căci capacitatea lor de-a trece
dincolo de bariera celor 25% este
stingherită de percepțiile negative pe care
publicul le are vizavi de acest partid în
ceea ce privește mediul.

Or, măsurile împotriva schimbărilor
climatice constituie principala preocupare
a canadienilor în acest moment și deci
chestiunea care va ocupa un spațiu semni-
ficativ în cadrul campaniei electorale. În
categoria de vârstă 18-34 de ani, unul din
trei canadieni consideră că schimbările
climatice sunt cea mai importantă
chestiune; pentru cei peste 55 de ani,
schimbările climatice sunt pe locul doi în
topul preocupărilor, după serviciile de
sănătate.

Reamintim că alegerile federale sunt
programate pentru 21 octombrie. Partidele
politice sunt deja într-un mod electoral,
deși premierul Justin Trudeau nu a vizitat
încă guvernatorul general pentru a demara
oficial procesul electoral.

Se anunță o cursă strânsă între liberali
și conservatori

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Charcuterie Bourret
5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!

Luni: 9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                
MartiMarti ● VineriVineri: 9-19  |9-19  | Duminica: 9-16                        Duminica: 9-16                        

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda

Voyages Tam 
DANIEL DANIEL 
● Bilete direct 
de la companiile aeriene  
● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
și vizitatori

GABRIELAGABRIELA
1118 Ste-Catherine O, suite 504, Montreal, H3B 1H5, tel: 514-345-1121

514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec 

PROMOTIE SPECIALA
Zbor DIRECT Mtl-Bucuresti
Incepand din iunie 2018

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL
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CANADA | ALEGERI FEDERALE | SONDAJ 

Cel mai recent sondaj de opinie efectuat de Institutul Angus Reid arată că înaintea votului din oc-
tombrie, 36% dintre canadieni preferă să voteze cu Partidul conservator (PCC), în vreme ce 32% se de-
clară suporteri ai liberalilor (PLC) - cel mai mare procentaj pe care acest partid l-a înregistrat într-un
sondaj Angus Reid de la începutul acestui an. 

►

Andrew Scheer, liderul conservator și șeful Opoziției oficiale (stânga) și Justin Trudeau, liderul liberal și prim-ministrul Canadei (dreapta).
FOTO: angusreid.org
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ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Stând de vorbă cu un
prieten zilele trecute,
mi-a revenit din memo-
rie dorinţa de a scrie
despre meseriile din
epoca ceauşistă, astăzi

dispărute. Aceasta pentru că a venit vorba
de o meserie cu totul necunoscută mie până
deunăzi, ceea ce m-a dus, în egală măsură,
şi cu gândul că s-ar putea să mai fie multe
astfel de meserii despre care habar nu am
şi, poate, a venit timpul inventarierii lor, cu
sprijinul cititorilor.

Cunoaşteţi vreo astfel de meserie sau
ocupaţie care era necesară în anii de atunci
dar care astăzi ni se pare ridicolă? Haideți
să alcătuim împreună o colecţie. Pentru că
aceste „meserii” (folosesc o dată şi scrierea
lor corectă, adică între ghilimele) se află în
memoria noastră şi este păcat să se piardă.
În ce mă priveşte, numai gândul la ele îmi
readuce în memorie câteva versuri din
„Balada” lui Nicolae Labiş:
Amintirile zac ciuruite de-atâtea erori
În spitalele mele şi nu vor să moară odată,
Le-năbuş în ritmuri, în crini, în idei şi va-
pori,
Şi ele-aiurează ciudat şi se zbat şi m-arată.

Aceia dintre noi care îşi mai amintesc,
care am trăit acele vremuri, care am venit

măcar tangenţial în contact cu aceste
meserii, suntem un cimitir viu al lor şi
avem datoria să le clădim câte un monu-
ment funerar, îngropându-le definitiv dar
lăsând un semn spre aducere aminte… Dar
iată câteva dintre ele:
Comutatoristul - era persoana de răspun-
dere care lucra la o întreprindere de dis-
tribuire a energiei electrice, având ca
sarcină să întrerupă alimentarea cu energie
electrică, prin rotaţie, în diferite zone,
cartiere.

Aplaudacul - având nobila misiune de a
da tonul la aplauze şi ovaţii, nu doar când
vorbea însuşi Tovarăşul, dar şi pe plan
local, în şedinţe de partid, adunări ale oa-
menilor muncii, în care era citat Tovarăşul
- sau Tovarăşa.

Coordonatorul de aplaudaci - era regi-
zorul care punea în operă părţi din, sau în-
tregi evenimente omagiale, care implicau
alinierea participanţilor, manipularea de
plăcuţe colorate, figuri şi texte alcătuite din

corpuri umane.

Inspectorul de sarcină - medic în acte,
verifica periodic, prin diferite metode faţă
de care Inchiziţia Evului Mediu ar păli de
ruşine, dacă tovarăşele de viaţă ale oame-
nilor muncii nu sunt cumva gravide, caz în
care erau încondeiate şi înscrise în catasti-
ful de naşteri planificate.

Codarul (Procurorul) - de regulă pen-
sionar, era persoana care, având posibili-
tatea de a se trezi de dimineaţă şi nicio altă
obligaţie, putea lua loc la cozi pentru pro-
dusele care se găseau pe sponci, putând
face un profit din această activitate.

În fine, bomboana pe coliva acestui ar-
ticol, Cântăritoarea de Pionieri - meseria
pe care mi-a relevat-o prietenul meu ca
fiind practicată în acei ani de către o per-
soană pe care o cunoştea personal. Rolul
acesteia era acela de a cântări pionierii care
ofereau flori Tovarăşului şi care, în afară
de calitatea de a fi copii de securişti, cu
note bune şi spălaţi pe dinţi, trebuiau să
aibă o greutate maximă perfect controlată.

Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager și a publicat la
revista online Acum.tv, unde a îndeplinit
rolul de redactor-șef.

Cimitirul viu al meseriilor dispărute

Codarul, de regulă pensionar, era persoana care putea lua loc la cozi pentru produsele care
se găseau pe sponci, putând face un profit din această activitate.
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CONTOARE DE BAIE
SI BUCATARIE

Granit ● Marmura ● Cuart

Estimare GRATUITA
cu rendez-vous

514.996.3952
info@comptoirs-cuisine.ca

LLLL AAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL

TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraatteessii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  RReetteettee  aarrddeelleenneessttiiGGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenestiCarnati afumatiCiolane afumateCostita afumataTelemea de oaie GhiudemBabic+ multe alte produsetraditionale romanesti

LAVALLAVAL

R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde •  Fructe de mare

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

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583

Organizam nunti
botezuri • comuniuni

petreceri 

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE
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Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
CCuurrttiieerr  iippootteeccaarr

514.251.2253
ccmmaannddeeaa@@mmuullttii--pprreettss..ccaa
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Charcuterie Bourret
PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

MAGAZIN ROMANESC

5771 AVENUE VICTORIA, MONTREAL, H3W 2R3

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
Coliva

Produse de patiserie

SUNATI PENTRU COMENZI LA 514-733-8462

Luni: 9.30-18.30 | Sambata: 9.00-18.00
Marti ●Vineri: 9.00-19.00 | Duminica: 9.00-16.00

Colaci
Cozonaci
Sarmale

www.accentmontreal.com

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

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

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052

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 ARTIZANALE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII
CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

CCOOMMEENNZZII::  ccaarrmmeenn@@ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm  ||  551144--224455--77558844  ||  mmeessaaggeerriiaa  FFBB    
DDEETTAALLIIII:: wwwwww..ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm//ccrreeaattiioonnss

* 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
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SSTT--HHUUBBEERRTT
5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

445500..667766..66665544
Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

BALKANI
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R
O
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wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•La noi gasiti cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste 
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele

proaspete
•Produse fara gluten

•Produse afumate natural
cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa
ssooaarreelluuii

MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

CCaarrnnaattii

TTrraaddiittiioonnaallii
MMiiccii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

DDoommnneessttii

Comenzi
CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

pprrooaassppeettii

KKuurrttooss  
KKaallaaccss

CCoollaaccii

PPuullppee  
ddee  ppuuii

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii

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

Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta 
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!Member of Canadian Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA
• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice 
si companii

• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari 
REER

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

www.arcade-accounting.com • 551144..550088..88888800 • info@arcade-accounting.com

• Incorporari si lichidari de companii
• Reprezentare in fata autorita#lor 
guvernamentale

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5

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

LA NOI GASITI SAVORILELA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

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

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI
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CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Pe Pământ metanul este
produs în urma proce-
selor metabolice care au
loc în diverse forme de
viață. În special micro-
organismele, precum di-
verse bacterii aflate în
sistemul digestiv al

bovinelor și chiar și al nostru, produc metan
care este eliberat în atmosferă. Metanul este
însă un gaz instabil, deoarece moleculele sale
se descompun sub influența razelor ultravio-
lete. Metanul în atmosfera terestră este ge-
nerat deci în continuu, în urma proceselor
organice. La ora actuală, concentrația meta-
nului în atmosferă este în jur de 1800 părți pe
miliard de unitate de volum (ppbv).

În acest context, existența unei cantități
de metan pe o planetă ar putea fi legată de
prezența vieții și, din acest motiv, căutarea
metanului în atmosfera planetelor este extrem
de importantă.

Recent, roverul Curiosity al NASA a mă-
surat o creștere a cantității de metan pe Marte
- cea mai mare măsurată vreodată! Această
măsurătoare a fost efectuată cu spectrometrul
laser Sample Analysis at Mars (SAM), care
analizează cantități de gaz din atmosfera
marțiană, studiind compoziția acesteia. Ast-

fel, SAM a detectat o creștere importantă a
metanului, și anume 21 ppbv. Față de metanul
de pe Terra această cantitate este minusculă,
însă, dacă ținem cont că în mod normal
metanul pe Marte este în jur de 1 ppbv, can-
titatea măsurată de SAM este semnificativă.

În 2004 o creștere a cantității de metan la
nivel de 14 ppbv a fost de asemenea măsurată
de misiunea agenției spațiale europene Mars
Express, generând discuții aprinse legate de
posibila origine a metanului: viață pe Marte
sau procese geologice?

Noua înregistrare a creșterii cantității de
metan de pe Marte a generat la rândul ei o
serie de discuții și ipoteze. Pe de-o parte,
există grupul celor care susțin că în subsolul
Planetei Roșii ar putea exista colonii de bac-
terii care, precum cele din aparatul digestiv al
bovinelor, produc metan. Pe de altă parte,
sunt cei care susțin că la baza creșterii canti-
tatii de metan ar putea să stea procese geo-
logice, precum reacții ale apei din subsolul
planetei cu mineralele din rocile marțiene,
care ar genera metanul ca un produs secun-
dar. Toți sunt însă de acord asupra faptului că
metanul este produs în continuu de procese
ce au loc pe Marte în fața „ochilor noștri”, de
fapt în „nasul” lui SAM, care miroase și ana-
lizează atmosfera marțiană.

După ce SAM a măsurat 21 ppbv de
metan, cantitatea acestuia în atmosferă a
scăzut spre valori normale (1 ppbv) și nu

s-au mai înregistrat alte creșteri - cel puțin nu
atât de mari precum cea care i-a pus pe jar pe
cercetători.

Nu este de mirare deci că eforturile de a
înțelege orignea acestui gaz pe planeta cea
mai asemănătoare cu a noastră din Sistemul
Solar se întețesc. Misiunea europeană Trace
Gas Orbiter (TGO), care orbitează din 2016
în jurul lui Marte, încearcă să descopere, la
rândul ei, metan, însă până la ora actuală nu
a înregistrat nicio creștere importantă a aces-
tui gaz.

În următorii ani, misiunea ExoMars2020
a agenției spațiale euopene ESA și a agenției
spațiale ruse Roscosmos are ambițiosul
obiectiv de a săpa solul marțian la adâncimi
de circa doi metri și a căuta forme de viață,
precum bacterii, care ar putea explica me-
tanul produs pe Planeta Roșie.

Ceea ce se va descoperi în următorii ani
legat de originea metanului de pe Marte este
extrem de important nu doar pentru căutarea
formelor de viață pe această planetă, ci și pe
altele (sau pe sateliți ai acestora), atât în Sis-
temul Solar, cât și în alte sisteme mai mult
sau mai puțin îndepărtate.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi al
fizicii nucleare la Laboratori Nazionali di
Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (Italia) şi colaborator al Scientia.ro.

ASTROBIOLOGIE

Surpriză pe Marte: metan în cantități
importante! Viață pe Planeta Roșie?

Recent, roverul Curiosity al agenției americane NASA a detectat cea mai mare cantitate de metan măsurată
vreodată pe Marte. Nu se știe însă dacă acest metan este produs de metabolismul unor forme de viață prezente
pe planetă sau de procese geologice.

►

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Sistemul Solar –
Marte
Oamenii din vechime au văzut în
Marte un câmp de bătălie în-
sângerat, culoarea roşie făcându-i
să numească această planetă după
zeul războiului. Această culoare
este dată în realitate de oxidul de
fier (rugină). Ca luminozitate,
după Venus şi Jupiter este cea
mai vizibilă. Din acest motiv este
şi cunoscută din timpuri preis-
torice.
Marte este a patra planetă de la
Soare, aflându-se la o distanţă de
227,94 mil. km de acesta (1,52
UA). Datorită acestei depărtări,
anul marţian durează cât 2 ani
tereştri. Raza planetei este doar
jumătate din cea a Pământului, şi
are, comparativ, doar o zecime din
masa acestuia, fiind şi mai puțin
densă. De aceea gravitaţia la
suprafaţa planetei Marte este doar
o treime din cea de pe Terra.
Înclinaţia axei faţă de ecliptică
este similară cu cea a Pământului,
ceea ce face ca pe Marte anotim-
purile să fie foarte asemănătoare,
în schimb de două ori mai lungi.
Temperatura variază între -87 şi -
5 grade C.
Marte nu are câmp magnetic, însă
există zone de crustă magnetizate
în trecut, asemănătoare benzilor
prezente pe fundul oceanului te-
restru. Astfel, s-ar putea ca în tre-
cut Marte să fi avut plăci
tectonice.
În ceea ce priveşte relieful, Marte
este o planetă a extremelor. Ea
deţine recordul la cel mai înalt
munte din Sistemul Solar, Olym-
pus Mons, stins în prezent, care
are peste 25 km înălţime şi 500
km circumferinţă; un lanţ uriaş de
vulcani, lung de 4.000 km şi înalt
de 10 km, în regiunea de nord,
atât de mari încât deformează
conturul planetei; un sistem de
canioane, Valles Marineris, cu o
adâncime de 2-7 km şi o întindere
pe o cincime din circumferinţa
planetei (în comparaţie, Marele
Canion are doar 446 km lungime
şi o adâncime de 2 km); Hellas
Planitia, un crater de impact în
emisfera sudică, cu diametrul de
2.000 km şi o adâncime de 6 km.
Sursa: „Sistemul Solar – Marte”,
www.scientia.ro

Roverul Curiosity al NASA a detectat cea mai mare creștere a cantității de metan pe Marte măsurată vreodată. Măsurătoarea a generat impor-
tante discuții și ipoteze: viață pe Marte sau procese geologice? Ilustrație: NASA.
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VViirruussuull  HHPPVV,,  pprriinncciippaallaa  ccaauuzzăă  aa  uunneeiiaa  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  
ppeerriiccuullooaassee  iinnffeeccțțiiii  ccuu  ttrraannssmmiitteerree  sseexxuuaallăă  ddiinn  îînnttrreeaaggaa  lluummee
Se estimează că trei din patru
canadieni activi sexual vor fi
infectați cu virusul papiloma
uman (eng. Human papillo-
mavirus, HPV) cel puțin o dată
în cursul vieții lor. Cum putem
să ne protejăm? 

Acest virus poate părea inofensiv, căci
în unele cazuri se poate întâmpla să dis-
pară fără ca pacienții să-și dea seama că
suferă de el. De cele mai multe ori însă,
HPV produce veruci genitale (negi geni-
tali), teste anormale de detectare a can-
cerului de col uterin ce necesită biopsii,
precancere care necesită chirurgii și chiar
11 tipuri diferite de cancer. 

Vaccinarea contra HPV s-a dovedit în
mod clar extrem de eficace în prevenirea
acestor infecții - verucile genitale și leziu-
nile precanceroase ale colului uterin. Este
vorba de un mijloc de prevenție oferit în

mod gratuit în toate școlile din Quebec
fetelor și băieților începând din clasa a
4-a primară (vaccin în două doze). Acor-
dul părinților este necesar. Pentru aceasta,
li se trimite un formular de accept în

agenda copiilor lor. Fetele cu vârste
cuprinse între 9 și 18 ani, cât și persoanele
cu imunitate redusă de la 9 la 26 ani pot să
beneficieze de acest vaccin gratuit. 

Chiar dacă pentru femeile și bărbații

adulți ce se încadrează în alte categorii de
vârstă vaccinul nu mai este gratuit, el este
recomandat pentru a diminua recidivele
leziunilor asociate cu HPV sau pentru a se
proteja de HPV înaintea începutului unei
noi relații amoroase. 

Vaccinul este foarte securitar și nu este
asociat cu comportamente sexuale pericu-
loase la tinerii care au fost vaccinați. Imi-
granții și refugiați recurg, în general, într-o
măsură mult mai mică la mijloacele de
depistare legate de HPV (citologia colului
uterin, de exemplu, efectuată cu ocazia
examenului ginecologic, numită odinioară
test PAP). A nu fi vaccinat constituie un
risc important pentru infecții care pot fi
foarte serioase și care sunt atât de ușor de
prevenit grație vaccinului. 

Pentru mai multe informații puteți con-
tacta organismul Alliance des commu-
nautés culturelles pour l’égalité dans la
santé et les services sociaux (ACCÉSSS)
la 514-287-1106, post 22. Informațiile vă
pot fi oferite în limba română.

www.accesss.net

Cele mai eficiente metode de prevenire a infecției cu papiloma virus uman sunt vaccinarea
și o viață sexuală protejată.

PPllaanntteellee  mmeeddiicciinnaallee  șșii  vviittaammiinneellee

ELENA NIGAI
Naturazone.me

Eficiența plantelor medici-
nale utilizate în scop te-
rapeutic vine din capacitatea
lor de a stimula  natural anu-
mite procese fiziologice și
de vindecare a corpului.

Studiile efectuate pe plante medicinale
de-a lungul anilor au avut aceeași con-
cluzie: plantele au acțiune terapeutică da-
torită uneia sau mai multor principii
active pe care le conțin și care acționează
simultan. De asemenea, cercetătorii au

descoperit ca activitatea terapeutică a
unui produs vegetal nu se datorează
numai principiilor active pe care le
conține, ci și altor substanțe adjuvante
care le amplifică activitatea sau le-o pot
prelungi, printr-o activitate sinergică. 

În general, plantele medicinale se
folosesc fie singure, fie în amestec cu alte
plante, asociate în diferite proporții pentru
a obține un efect terapeutic. Plantele me-
dicinale, consumate în stare proaspătă sau
transformate (tincturi, siropuri, capsule
etc.), conțin vitamine care se asimilează
foarte ușor și care măresc capacitatea
absorbției intestinale. Ele acționează ca

niște catalizatori asupra vitaminelor și
mineralelor deja prezente în alimentele pe
care le mâncăm.  

Provitamina A (beta-caroten și retinol)
este transformată în vitamina A de către
ficat. Carotenii împreună cu alte provita-
mine A, sunt considerați cei mai buni re-
generatori de țesuturi. Îi găsim, printre alte
plante și alimente, în: spirulină, usturoi,
mentă, urzici, pătrunjel, ulm, ardei iute,
frunzele de zmeur, nalbă, păpădie.

Vitamina B1. Cu ajutorul glucidelor și
proteinelor, vitamina B1 participă la pro-
ducția de noi celule în corp. O putem găsi
în plante precum: brusture (rădăcină),
zmeură, ginseng, lucernă, mentă, papaya,
pătrunjel, păpădie (rădăcină), salvie, spi-
rulină, dunaliella.

Vitamina B2 stimulează sistemul imuni-
tar, ajută la cicatrizare și are efect anti-
oxidant. O putem găsi, printre alte plante
și alimente, în: ginseng, spirulină,
dunaliella,  mei, lucernă, mentă, papaya,
păpădie, șofran, salvie, varech. 

Vitamina B3 este antitoxică, antiacidă,
euforizantă. Se găsește, printre altele, în:
spirulină, brusture (rădăcină), zmeură
(frunze), gotu-kola, mei, lucernă, coada
calului, dunaliella, silur.

Vitamina B5 împiedică căderea părului și
este energizantă. O putem găsi în: ginseng,

mentă, spirulină, orm, papaia, pătrunjel,
dunaliella.

Vitamina B6 combate durerea și sterili-
tatea și este și antihistaminică. Surse de vi-
tamina B6 pot constitui plante precum:
mușețelul, meiul, spirulina, lucerna,
pătrunjelul, papaia, menta.

Vitamina B12 este o vitamină care intră
în compoziția globulelor roșii; are proprie-
tăți anti-ulceroase și este energizantă. O
putem găsi, printre alte alimente, în: alga
nori, spirulină, tătăneasă, lucernă, păpădie,
dunaliella. Cum cele mai bune surse de
B12 sunt produsele de origine animală, ve-
ganii și vegetarienii trebuie să consume și
alimente fortificate cu această vitamină
și/sau suplimente pentru a evita o defi-
ciență. 

Atenție însă, deoarece plantele medi-
cinale pot interacționa cu diverse medica-
mente, 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 natu-
rale, membră a Asociației Terapeuților
Naturopați din Quebec. Info suplimen-
tare: naturalremedies@naturazone.me |
514-240-4940.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE
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Exercițiile mentale și demența

Activitățile mentale stimu-
lante au potențialul de a re-
duce riscul de demență și pot
beneficia persoanelor deja
atinse.

În articolul din numărul precedent (Pre-
venirea demenței: Adoptați obiceiuri sănă-
toase zi de zi) am arătat cum exercițiile
fizice regulate, menținerea unei greutăți
sănătoase, reglarea nivelului de zahăr din
sânge și păstrarea colesterolului în limitele
recomandate pot contribui la prevenirea de-
menței, alături de renunțarea la obiceiuri
nesănătoase precum alcoolul și fumatul.
Mai mult, un stil de viață sănătos - dietă și
exerciții regulate - poate încetini evoluția
deficitului cognitiv minor existent sau îl pot
chiar împiedica să apară. Care este rolul
exercițiilor mentale? Pot acestea preveni
sau reduce riscul de a dezvolta demență?
Pot ajuta în cazul celor atinși deja de
această boală?

În ultimii ani, interesul științific privind
rolul pe care exercițiile mentale îl pot juca
în reducerea riscului de demență, precum și
beneficiile pe care acestea le pot oferi celor
care suferă de această boală, s-a intensifi-
cat. Astfel, numeroase studii au arătat că
practicarea de-a lungul vieții a unor activi-
tăți de stimulare a creierului este asociată
cu o mai bună funcție cognitivă, cu un de-
clin cognitiv redus și un mai mic risc de a

dezvolta demență. Faptul de a ține mintea
„în priză” ar putea contribui la crearea unor
rezerve de celule sănătoase ale creierului și
de conecții între ele, ce ar compensa dete-
riorarea cauzată de Alzheimer sau alte
forme de demență. Deoarece creierul este
capabil să compenseze și să funcționeze
optim, instalarea demenței ar putea fi în-
târziată.

Ce fel de exerciții mentale?
Exercițiile mentale pot fi - și trebuie să

fie - o parte plăcută a vieții de zi cu zi. Orice
tip de activitate mentală este, în principiu,
benefică, însă cele care implică învățarea
unor lucruri noi, care prezintă un grad re-
zonabil de complexitate și variație și pe care
le practicăm frecvent sunt cele mai
nimerite. Iată câteva exemple: 
• Cititul
• Ascultatul radioului
• Mersul la muzee
• Cântatul la un instrument muzical
• Practicarea unui hobby
• Participarea la activități recreative - sport,
dans, grădinărit, manifestări culturale, con-
versație
• Jocurile de societate
• Dezlegarea de cuvinte încrucișate
• Sudoku și alte puzzle

Multe din aceste activități presupun in-
teracțiuni sociale și mișcare fizică.
Cercetări recente sugerează că activitățile
recreative care combină elemente mentale,
sociale și fizice sunt cele care oferă cele mai

multe beneficii privind reducerea riscului
de demență.  În ceea ce privește jocurile
comerciale de „antrenament pentru creier”
(eng. brain training games; există sute de
programe de acest gen care pot fi descăr-
cate contra cost), nu există - cel puțin deo-
camdată - dovezi științifice că ar ajuta în
reducerea riscului de demență.

O precizare importantă este că vorbim
de posibilitatea reducerii riscului de de-
mență sau de întârzierea debutului acestei
boli, nu de prevenirea demenței. Mulți cred
că dacă practică anumite activități, ca cele
enumerate anterior, nu vor dezvolta de-
mență. Din păcate nu este chiar așa, însă la
fel de important de precizat este că deși nu
a fost dovedit că exersatul minții previne
demența, acesta are potențialul de a micșora
riscul și de a împinge cât mai mult momen-
tul declanșării simptomelor. În plus, practi-
carea activităților care stimulează mintea
are beneficii, bine documentate de studii
științifice, nu doar asupra creierului, ci și la
nivel de sănătate generală a organismului.   

Pot ajuta exercițiile mentale dacă
demența s-a instalat deja?

Recentele cercetări în domeniu au încer-
cat să răspundă (și) la întrebarea dacă exer-
cițiile mentale pot ameliora capacitatea de
gândire a persoanelor diagnosticate cu de-
mență sau pot încetini rata declinului cog-
nitiv. În aceeași măsură, cercetătorii au dorit
să afle modul în care activitățile de stimu-
lare a creierului pot contribui la îm-
bunătățirea calității vieții celor atinși de

demență.
În baza acestor studii, există dovezi că

declinul cognitiv și funcțional asociat aces-
tei boli poate fi amânat printr-o continuă
participare la activități ce stimulează men-
talul. Persoanele cu demență trebuie încu-
rajate, pe cât posibil, să-și mențină
hobbyurile și îndeletnicirile uzuale. Impli-
carea socială și activitatea mentală - cu
ajustările de rigoare, pe măsură ce boala
progresează - sunt foarte importante pentru
cogniția, funcționarea zilnică și bunăstarea
mentală a persoanei care suferă de demență. 

Ce exerciții mentale pot ajuta în
cazul unei persoane cu demență?

Cei care se află în primele faze se pot
orienta spre una sau mai multe din activi-
tățile listate anterior. Cei care se află într-
un stadiu avansat ar putea beneficia de
exerciții care se raportează la interesele și
capabilitățile lor, ca de exemplu:
• Exerciții simple de calcul
• Cititul cu voce tare
• Povestitul
• Exerciții de imaginație care stimulează
simțurile, ca de exemplu rememorarea unui
peisaj/scene din natură
• Dansatul
• Cântatul la un instrument muzical
• Ascultatul muzicii

Este foarte important pentru cei care
suferă de demență să continue practicarea
activităților care le fac plăcere. Pentru a nu
fi abandonate atunci când devin prea difi-
cile, este bine ca acestea să fie adaptate sau
făcute pe bucăți, pe cât posibil. Totuși, tre-
buie evitate cele care depășesc capacitățile
persoanei, pentru a nu cauza frustrare și
senzația de eșec.

Interacțiunile cu alte persoane, partici-
parea socială și comunicarea se pot dovedi
la fel de importante și benefice pentru o per-
soană atinsă de demență ca activitatea men-
tală propriu-zisă.  

În încheiere, menționăm deși demența
este o boală a bătrâneții, procesele ce duc la
instalarea ei pot apărea la nivelul creierului
cu decenii înainte de debutul bolii, ceea ce
înseamnă că măsurile de reducere a acestui
risc trebuie luate din timp, de la tinerețe
chiar.

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, director la Super-
cliniques GMF-Réseau.
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Crearea unei utopii egalitare?
A unui infern ierarhic rigid
(sau un infern egalitar şi o
utopie ierarhică, în funcţie de
preferinţe politice)? S-ar
putea să fie nevoie doar de
stimularea şi inactivarea a
două regiuni foarte impor-
tante ale creierului uman.

A trecut mult timp de când am depăşit
ideea că mintea este o prezenţă efemeră ce
nu poate fi modificată fizic. Creierul în-
suşi este un obiect fizic, supus unei inter-
ferenţe fizice.

Creierul are abilitatea de a reface şi re-
cupera conexiuni - dar dacă îndepărtăm o
secţiune a sa, persoana respectivă nu va
mai fi capabilă să efectueze anumite
funcţii mentale, la fel cum nu ar mai putea
merge dacă cineva i-ar tăia tendonul lui
Ahile. Procesele mentale au o sursă fizică.
Singurul lucru care continuă să ne sur-
prindă este aparenta limitare a aspectelor
personalităţii la o zonă specifică a creieru-
lui. Mai nou, descoperirile arată că ar
exista o zonă a creierului responsabilă
pentru construirea societăţilor egalitare.

Cortexul prefrontal ventromedial
(vmPFC) şi cortexul insular sunt zone aso-
ciate cu comportamentul egalitar în relaţi-
ile interpersonale. Acestea se activează
atunci când oamenii se comportă altruist,

ca reciprocitate la bunătatea manifestată
la adresa lor de alții, dar şi când au o
reacţie negativă faţă de inegalitate. Cele
două zone corticale au fost testate pe o
bază de unu-la-unu, dar niciodată în con-
textul unei întregi societăţi. Până nu de
mult.

Într-un studiu recent, oamenii de şti-
inţă au folosit rezonanţa magnetică nu-
cleară pentru a studia creierul subiecţilor
desemnaţi să construiască societăţi model,
în care oamenii interacţionau prin inter-
mediul unui calculator. Fiecare „jucător” a
primit o sumă de bani şi un ecran prin care
putea să vadă venitul lor şi al celorlalţi.
Jocul folosea bani reali, iar concurenţilor
le era permis să păstreze banii pe care îi
acumulau. Astfel, nu exista niciun motiv
ca ei să nu încerce să acumuleze cât mai
mulţi bani cu putinţă. Puteau însă alege să
plătească o taxă al cărei scop era de a
aduce veniturile tuturor la un nivel cât mai
echilibrat.

Participanții au completat şi nişte
chestionare ce cuprindeau întrebări de
genul: „societatea noastră ar trebui să facă
tot ceea ce este necesar pentru ca toată
lumea să aibă o șansă egală de succes” sau
„ţara ar merge mai bine dacă ne-am pre-
ocupa mai puţin de egalitatea dintre oa-
meni”.

Ei au participat, de asemenea, la un joc
în care erau puşi în situaţia de a reflecta
dacă să împartă sau nu banii cu o persoană
necunoscută. Atunci când subiecții studiu-
lui se purtau de o manieră egalitaristă sau
când afirmau opinii egalitariste, cortexul

prefrontal ventromedial şi cortexul insu-
lar se activau. Ceva din acea parte a
creierului ajuta sau îi făcea pe oameni să
valorizeze egalitarismul.

Avem, așadar, secţiuni ale creierului
specializate care acționează atunci când
suntem gata de acţiuni în spirit egalitarist
ori când arătăm compasiune semenilor
noştri. Nu înseamnă însă că aceste zone ale
creierului sunt folosite foarte des. Cu toţii
avem bicepşi, dar nu toţi ridicăm greutăţi.
Peste tot în lume creierul uman are aceeaşi
structură, dar oamenii au dezvoltat socie-
tăţi cu diferite nivele de egalitarism - ba
chiar cu diferite idealuri de egalitarism.

Chiar şi atunci când această zonă a
creierului acţionează, nu există vreo
garanţie privind comportamentul într-un
spirit egalitarist. Până la urmă, este o mare
diferenţă între convingeri şi realitate. De-a
lungul istoriei, oamenii şi-au spus mereu
că îi tratează pe ceilalţi în mod corect, dar
de fapt, privind retrospectiv, e foarte clar
că lucrurile nu au stat așa. „Separat, dar
egal” este o frază care ne vine repede în
minte. Ar fi interesant să vedem cele două
zone - cortexul prefrontal ventromedial şi
cortexul insular - făcând echipă cu partea
creierului responsabilă cu raţionalizarea.

Este îngrijorător gândul că o societate a
viitorului, suficient de tehnologizată, ar
putea cumva opri capacitatea de a ne dori o
societate corectă, echitabilă. De-a lungul
timpului au existat multe căi de a interfera
cu dorinţa noastră de a avea o societate
egalitaristă, dar niciodată acestea nu au fost

puse în practică la nivel fizic, al corpului
uman.

În același timp, astfel de informaţii des-
chid calea către o problemă teoretică foarte
interesantă. America, de exemplu, nutrește
niște idealuri de egalitarism în societate.
Fiecare om să poată vota, fiecare persoană
să fie tratată în mod egal de către sistemul
de justiție. Cum ar fi dacă am putea, cu aju-
torul tehnologiei, să activăm în permanență
aceste secţiuni ale creierului, făcându-ne
astfel să şi punem în aplicare ceea ce se
propovăduiește cu privire la egalitarism?
Lăsând la o parte problemele practice care
ar putea apărea și presupunând că o aseme-
nea tehnologie ar funcţiona, întrebarea care
se pune este următoarea: este la fel de
neliniștitor gândul că un regim viitor ar
putea stimula capacitatea noastră de a ne
dori corectitudine în societate? Cât de
corect este să forțezi oamenii să fie
corecți? Ar fi aşa ceva acceptabil, atâta
vreme cât toată lumea ar participa?

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitulat
„Could we create a perfect society by
tweaking two areas of the human brain?”
de Esther Inglis-Arkell a fost publicată la
io9.gizmodo.com. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri de calitate, are o
secțiune de bloguri și una destinată între-
bărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

Societatea perfectă şi creierul uman
SCEPTICUS

Avem secţiuni ale creierului specializate care acționează atunci când suntem gata de acţiuni în spirit egalitarist ori când arătăm compasiune semenilor noştri.
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Firmă cu 13 ani de experiență în con-
strucții și renovări caută muncitori.
Plată negociabilă, în funcție de expe-
riență. www.renoroca.ca. Contact: 514-
575-2939 sau renoroca_inc@yahoo.com.

Companie situată în Lachine caută o per-
soană de origine română pentru asam-
blare mobilier de birou și muncă
într-un depozit. Cerințe: bilingvism, per-
mis de conducere valid, capacitate de a
conduce un camion („Cub”) de 16 pi-
cioare, 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 re-
novărilor. 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 expe-
riență, salariu negociabil. Tel: 514-206-
5982, 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.

Caut ajutor de constructor și construc-
tori pentru costrucție de casă și amena-
jări exterioare. Tel: 514-231-2090 sau
514-649-6920.

Companie de transport caută șofer in-
corporat clasa 1. Candidatul trebuie să
aibă permisul de conducere valabil, 3 ani
de experiență, pașaport valabil, cazier ju-
diciar alb, minim 3 puncte de inaptitudine
pierdute, engleză nivel funcțional.
Oferim camion Volvo 2018 nou, cu trans-
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.

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 pen-
tru țevi, scări de diverse dimensiuni

(escabeau), fitting-uri instalații și foarte
multe altele! Cauza vânzării: pensionare.
Contactați Mario: 514-835-5798.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman,
în Lasalle. Aproape de școală și grădinițe,
la 5-7 minute de stația de metrou An-
grignon. Frigider, aragaz, încălzire și apă
incluse. Curte interioară cu piscină și par-
care exterioară gratuită. Tel: 514-575-
9377, 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 auto-
buz în față, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală, au-
tobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/lună. Sunați
la 514-465-4877.

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn ne-
fumător, până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. Telefon: 514-329-5524, după
orele 20:00.

Cu adâncă durere ȋn suflet anunțăm tre-
cerea la cele veşnice a dragului nostru
MIRCEA MIHAI GHEORGHE ȋn data de
29 august 2019, la vârsta de 66 ani. Vineri
6 septembrie, la ora 11:00, va fi depus la
Biserica Sf. Dimitrie cel Nou, (10120 Ave-
nue d'Auteuil, Montreal, H3L 2K1), iar
slujba de ȋnmormântare va ȋncepe la ora
12:00. Ȋnhumarea va fi la Cimitirul Notre -
Dame-des-Neiges (4601 Chemin de la
Côte-des-Neiges, Montreal, H3V 1E7).
Praznicul de după ȋnmormântare va avea
loc la Centre funéraire Côte-des-Neiges
(4525 Chemin de la Côte-des-Neiges,
Montreal, H3V 1E7). Dumnezeu să-l așeze
printre aleşii Săi!

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile com-
plet 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

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 Ave-
nue 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 Sfân-
tului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână 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 pro-
gram: 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, 514-
475-1399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eu-
stache, J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450-
435-1097. www.bisericamontreal.org

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. Saint-
Joseph, 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 Li-
turghie 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.

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

50.00
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VÂNZĂRI
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După meciul de sâmbătă, 31 august,
pierdut acasă cu scor de neprezentare
împotriva celor de la DC United, Impact
de Montreal se regăsește, cu patru etape
înainte de finalul sezonului regulat din
MLS, pe pozitia a 8-a în Conferința de

Est și cu șanse scăzute de a prinde po-
ziția a 7-a - și implicit o participare la
turneul eliminatoriu post sezon, MLS
Cup Playoffs.

Reamintim că MLS acordă câștigă-
toarei MLS Cup, precum și campionilor

din sezonul regulat al Conferințelor de
Est și de Vest (Supporters' Shield ), o
calificare directă în Liga Campionilor
CONCACAF, cu condiția ca echipa să
nu fie canadiană.

Impact de Montreal are șansa de a se
califica direct în Liga Campionilor
CONCACAF 2020, după ce va juca pe
18 și pe 25 septembrie finala Campio-
natului Canadian împotriva rivalei din
Toronto.

FOTBAL | MONTREAL

Impact de Montreal și șansele
sale de cali!care în MLS Cup
Playoffs și Liga Campionilor
CONCACAF 2020

Știați că...?
■ Campionatul Canadian, supranumit
și „La Bataille du nord”, organizat de
Canada Soccer (Federatia de Fotbal
din Canada) este o comțetiție care
cuprinde 13 echipe ce provin din
cinci ligi diferite: League1 Ontario,
Première ligue de soccer du Québec
(PLSQ), Première ligue canadienne,
United Soccer League și Major
League Soccer.

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

GGrruuppeellee  LLiiggiiii  
CCaammppiioonniilloorr  UUEEFFAA
22001199//2200  

Pe 29 august a avut loc la Monaco tragerea la
sorți din faza grupelor Ligii Campionilor UEFA
2019/20. Din păcate, nu avem nicio echipă
românească, deși CFR-ul lui Dan Petrescu a
sperat, fără sorți de izbândă însă, să se califice în
dauna Slaviei Praga.

FOTBAL | LIGA CAMPIONILOR UEFA

FOTBAL | CONCACAF

S-a dat startul la Liga Națiunilor
organizată de CONCACAF

PPaallmmaarreessuull
RRoommâânniieeii  llaa  
CCaammppiioonnaatteellee  
BBaallccaanniiccee

România a ocupat locul al patrulea în clasa-
mentul final al Campionatelor Balcanice de
atletism de la Praveţ (Bulgaria), care s-au
încheiat în data de 3 septembrie. Bilanţul total
este de 18 medalii, dintre care 5 de aur, 8 de
argint şi 5 de bronz, potrivit Agerpres.

Ucraina a ocupat prima poziţie, cu 9-4-5, ur-
mată de Grecia, 6-6-2, şi Turcia, 6-3-7.

La masculin, România a terminat a doua, cu
4-3-2, devansată de Ucraina, 7-1-3, şi urmată de
Turcia, 3-1-5, etc.

La feminin, România s-a clasat pe locul 6, cu
1-5-3, după Grecia, 4-3-1, Serbia, 4-0-0, Bul-
garia, 3-2-4, Turcia, 3-2-3, şi Ucraina, 2-3-2.

Medaliile de aur au fost câștigate de Alin
Alexandru Firfirică la aruncarea discului (63,67
m), Alexandru Mihăiţă Novac la aruncarea
suliţei (77,90 m), ştafeta feminină de 4x400 m
(Camelia Florina Gal, Elena Mirela Lavric,
Sanda Belgyan, Andrea Miklos - 3:39,52),
Andrei Marius Gag la aruncarea greutăţii (20,71
m) şi Ilie Alexandru Corneschi la 5.000 m
(14:51,17).

ATLETISM 

Pe 5 septembrie a.c. s-a dat startul
la Liga Națiunilor organizată de CON-
CACAF, competiție amicală ce va servi

drept rampă directă de calificare la
Gold Cup Concacaf 2021 pentru cele
trei echipe care vor ieși învingătoare în

ligile lor valorice A, B și C.
Canada va debuta pe stadionul

BMO Field din Toronto sambătă, 7 sep-
tembrie, împotriva naționalei Cubei.
Meciul retur se va desfășura marți, 10
septembrie, în George Town, Grand
Cayman.

Cel de-al doilea meci de acasă se va
juca tot în Toronto, marți, 15 octombrie,
împotriva SUA, iar meciul retur va avea
loc pe 15 noiembrie, în Statele Unite.

În total, Concacaf a programat 102
meciuri pentru ligile valorice A, B și C
pe toate cele trei ferestre ale meciurilor
internaționale FIFA, din septembrie
până în noiembrie 2019.

Rubrică realizată de Matei
Maxim, un pasionat al
sportului, în special fotbal,
tenis, handbal, rugby și
șah.
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Energia ta fizică este la
limita superioară. Dragoste: Vei trăi

clipe excelente în compania partenerului, dar n-ar
fi exclus să ai ocazia unei aventuri. Personalitatea
ta puternică şi vulcanică face ca acestea să fie
mereu la un pas de tine. Financiar: Este posibil
să ai un câştig financiar prin intermediul
serviciului.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Mare atenţie, căci s-ar
putea să ai probleme cu sistemul

circulator. Dragoste: Eşti mai afectuos şi mai sen-
sibil în această perioadă, ceea ce te poate ajuta să-
ţi consolidezi relaţia cu fiinţa iubită. Financiar:
Doreşti să te implici în activităţi noi, dar nu uita de
cele deja începute.   

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Stresul din ultimul
timp poate avea urmări nefaste.
Dragoste: Călătoriile îţi pot

permite îmbunătăţirea relaţiei. Dacă nu ai prezen-
tat partenerul familiei şi prietenilor, este tipul să o
faci acum. Financiar: Nu amâna finalizarea
proiectelor deja începute!

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti deosebit de agitat
în această perioadă. Cuplat cu

caracterul tău introvertit, acest lucru îţi poate
afecta negativ sănătatea. Dragoste: Suspiciunile
tale sunt neîntemeiate, aşa că n-are rost să le aduci
în discuţie. Financiar: Chiar dacă mai ai de
aşteptat, nu dispera.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Proiectele pe care le ai
în plan îţi dau o anumită nelinişte

care poate genera neplăceri pe fond nervos şi in-
direct la stomac. Dragoste: Dacă eşti într-o relaţie,
aceasta va fi mai tensionată. Financiar: Dacă
doreşti sa faci o schimbare în domeniul serviciu-
lui, n-ar fi exclus să primeşti o ofertă demnă de
luat în seamă.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Aplicate corect, trata-
mentele naturiste se pot dovedi efi-
ciente în această perioadă.

Dragoste: În planul sentimental nu ai  de ce te
plânge, căci relaţia cu persoana iubită
funcţionează cât se poate de bine. Financiar:
Dacă doreşti să finalizezi o lucrare începută de
mai mult timp, succesul este garantat.  

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: În această perioadă ar fi
de dorit să eviţi mişcările bruşte sau
ridicarea unor greutăţi, deoarece ai

putea avea probleme cu coloana. Dragoste: Re-
laţia ta de cuplu se poate îmbunătăţi, cu condiţia
să-i acorzi ceva mai multă atenţie. Financiar: Este
un moment nepotrivit pentru a investi.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Grijile pe care ţi le faci
pot avea efecte negative asupra
inimi, dar şi a tensiuni arteriale.

Dragoste: Eşti cam instabil din punct de vedere
sentimental şi acest lucru îţi poate aduce neplăceri
în viitorul apropiat. Financiar: Vei avea ocazia
să semnezi un contract avantajos.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Profită de energia fizică
şi mentală de care dispui.
Dragoste: Eşti tentat să reiei o

relaţie mai veche sau cel puţin mintea îţi zboară
în trecut. Ascultă-ţi intuiţia care îţi spune că nu
trebuie să te grăbeşti în luarea deciziilor pe plan
sentimental. Financiar: Mare atenţie, căci super-
ficialitatea te-ar putea costa mult!

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Puterea ta de concen-
trare nu este foarte mare. Jonglezi
cu prea multe lucruri deodată iar

excesul de activităţi intelectuale nu este indicat în
această perioadă. Dragoste: Fii mai atent la de-
talii, ascultă mai mult ce spune celălalt şi arată-i ce
simţi pentru el. Financiar: Un proiect pe care îl
credeai rezolvat se va dovedi nefinalizat.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Pe cât posibil, evită să te
implici în activităţi cu grad mare de

risc. Dragoste: În cazul în care intenţionezi să te
implici într-o relaţie clandestină, fii măcar discret!
Financiar: Nu poți câștiga fără să cheltui, deci
dacă vrei să primești mai mult în viitor, începe
de pe acum ceva îndrăzneț care să-ţi asigure
succesul.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să-ţi impui şi să
păstrezi un regim de viaţă mai
echilibrat. Dragoste: Chiar dacă

vor exista şi unele mici neînţelegeri, ele se vor
rezolva fără a tensiona relaţiile dintre tine şi fiinţa
iubită. Financiar: Succesul tău va depinde de
stabilirea cât mai rapidă a unei ordini de priorităţi.

☺- Iubitule, spune-mi sincer, arăt
grasă în blugii ăştia?
- Promiţi să nu te superi dacă îţi
spun adevărul?
- Promit.
- M-am culcat cu soră-ta!

☺Două blonde se uitau cu interes
la o pereche de mănuși din cauciuc
într-o vitrină.
- La ce-or fi bune mănușile astea?
- Ei, cum la ce?! Te poți spăla pe
mâini fără să te uzi!

☺Două tipe stau de vorbă:
- Mie îmi merge foarte bine căsni-
cia!
- Și care e secretul?
- Vorbesc cu el foarte drăgălaș, îl
alint mereu cu nume de insecte:
gândăcelule, greierașule, flutu-
rașule...
- Aha, bine, o să încerc și eu!
Merge tipa acasă și-i spune soțului:
- Am sosit, păduche!

☺Ştiind că mă ţin toată ziua de
bancuri, şeful mi-a trimis un sms:
- Trimite-mi o glumă bună!
- Acum lucrez, şefu’, o să-ţi trimit
mai târziu, i-am scris.

- Ha-ha-ha, fantastic! Mai trimite-
mi una! mi-a răspuns. 

☺Nu știu dacă se observă, dar eu
fac sport extrem. Extrem de rar.

☺- Când îmi dai datoria?
- Mă, da’ ce curios mai ești!

☺Abia după ce te îngrași realizezi
că „prăjiturele” nu este un diminu-
tiv ci un cuvânt compus din „prăji-
turi” și „rele”.

☺Când aveam 20 de ani, cei de 40
erau bătrâni. Acum că am 40, cei
de 20 sunt de-o seamă cu mine!

☺- Știi bancul cu iarna?
- ???
- Iar n-am bani în buzunar!

☺- Ce arte marțiale fac oltenii?
- Cum fu!

☺- Am angajat pe cineva cu 5.000
de dolari pe lună ca să aibă grijă de
toate problemele mele.
- Păi și de unde faci tu rost de
5.000$ pe lună?
- Asta e problema lui, nu a mea!

3 8 6 7
2 7 8 5

7 5 1
8 3 1 6

2 3
5 7 8 2

9 7 1
4 2 3 8
8 1 2 3
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COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Frui-
terie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton),  Marché Épicure - 5252 Paré,
Marché Epicure - 5555 Westminister N;
Cabinete: Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr.
Zinca; Contabilitate: Arcade Accounting
(3333 Cavendish), DFD Comptables
Généraux Accredités; Biserici: Înălţarea
Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:
Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul, Sf. Ilie (Anjou).
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu), Place du
Vin;  Coletărie: World Line Cargo. 
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe-Claire.
RIVE SUD 
Magazine: Balkani, Cracovia, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE 
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă;  Biserici: Sf. Pantelimon.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opi niile re dac ţiei. Ele implică
direct răspun derea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

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

Comunitate: Eva HALUS, Corina HAIDUC; Re-
flecții canadeze: Raul DUDNIC; Știință: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Specialiști: Anca
TISMĂNARIU (imigrație), Șerban TISMĂNARIU
(juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA (sfatul
medicului); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT
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