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Quebec: Noutăți importante în 
programele de imigrație
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Luna noiembrie a adus
multe noutăți în privința
imigrației în Quebec.
Schimbările au privit
aproape toate pro-
gramele de imigrație. Vă
prezentăm pe scurt
câteva dintre ele.
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Misterul oxigenului de pe Planeta
Roșie

Noi date obținute de pe
Marte de către Curiosity
arată un comportament
bizar al oxigenului în at-
mosfera marțiană. Nu
se știe care ar putea fi
cauza unui astfel de
comportament.
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birou: 514.683.3003
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 

555511114444----222288885555----0000000055552222

■ Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu
rezolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la
Curtea Federală şi Curtea Superioară.
■ În colaborare cu 12 avocați, vă asigură servicii în
drept matrimonial (divorț), comercial, civil, al imigrației
sau al muncii, precum și reprezentare la litigii în România
și la CEDO.
■ Onorarii rezonabile. Cărți de credit/debit sunt acceptate.
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(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI
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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

M-am stabilit in Canada acum cativa ani, cu dorinta de a
construi un viitor frumos pentru sotia si copiii mei. Mi-am
cautat de lucru imediat si, din fericire, m-am angajat ca
muncitor in constructii la Systèmes Sous-sol Québec.

Fara niciun pic de experienta in domeniu, dar prin munca 
depusa, am reusit sa promovez in cadrul companiei.

Ce m-a ajutat sa progresez rapid au fost programele de  
pregatire oferite in Laval si la sediul acestei companii 
bazate in SUA, ce reprezinta o vasta retea de 400 de 
contractori.

Systèmes Sous-sol Québec efectueaza si lucrari in 
interior, astfel ca avem de lucru pe tot parcursul 
anului. Compania noastra se bucura de o crestere 
continua, lucru ce m-a ajutat si pe mine in cariera.

Astazi conduc Departamentul de Productie și 
caut oameni motivati, care doresc, ca si mine, 
sa-si cladeasca o cariera in constructii!

Director de productie

www.accentmontreal.com

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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Luna decembrie este pentru
comunitatea noastră una
foarte bogată în concerte de
Crăciun. De la clasic, la pop,
folk sau rock, la tradiționalele
colinde românești, aceste
concerte sunt diferite prin for-
matul și muzica prezentate,
însă toate stau sub semnul
atmosferei Sărbătorilor.

Catalina: Rêve de Noël
Îndrăgita interpretă Catalina este vedeta

spectacolului de Crăciun intitulat Rêve de
Noël, ce va avea loc în data de 6 decembrie
2019, ora 20:00, la Centrul Leonardo Da
Vinci (8370 boul. Lacordaire, Saint-
Léonard, H1R 3Y6). Catalina va fi acom-
paniată la pian de Guy St-Onge, cel care
semnează și direcția muzicală a spectacolu-
lui, și la vioară și violoncel de Andreanne
Poupart. Împreună cu invitații săi - Dan
Capotescu, Loïc St-Pierre și micuța Eva
Jane - Catalina va încânta publicul cu piese
de Crăciun românești și internaționale, dar
și cu alte frumoase melodii din repertoriul
său. Biletele costă 28$ (taxe incluse) și pot
fi achiziționate la 514-955-8370 sau cldv.ca.
Parcare gratuită disponibilă.

Ansamblul vocal Gloria: Glorie
într-o iesle

Ansamblul vocal Gloria vă așteaptă la
tradiționalul său concert de Crăciun, ce va
avea loc sâmbătă, 14 decembrie, orele
19:00, la Colegiul de muzică Vincent d'Indy
(628 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine,
Outremont, H2V 2C5). Intrarea este 15$
pentru adulți și gratuită pentru copii; parcare
gratuită disponibilă.

Intitulat Glorie într-o iesle, concertul
prezintă iubitorilor de muzică corală un
repertoriu variat, clasic şi contemporan, care
îmbină piese tradiționale de Crăciun, inter-
pretate în română, franceză, engleză, latină,
ucraineană, a cappella sau acompaniate de
pian, din lucrările lui Bach, Händel, Praeto-
rius, Ceaikovski și secvenţe din compoziți-
ile moderne ale lui Tom Fettke, Mihai
Bejinariu, Ruth Schram sau Mark Hayes.
Menționăm, de asemenea, implicarea copi-
ilor ansamblului în prezentarea câtorva
piese instrumentale. Publicul este așteptat
pentru a savura atmosfera caldă a sărbăto-
rilor de iarnă, în ambianța armoniilor create
de interpretarea ansamblului vocal Gloria.
Detalii la: 514-999-9314.

Les Tarabostes: A venit şi-aici
Crăciunul

Sâmbătă, 14 decembrie, trupa Les Tara-
bostes prezintă concertul A venit și-aici
Crăciunul. Evenimentul va avea loc în-

cepând cu ora 18:00 la sala Sylvain Lelièvre
a Colegiului Maisonneuve din Montreal
(3800 rue Sherbrooke Est, Montreal, H1X
2A2). În program: colinde maramureșene și
din Țara Oașului și cântece de Crăciun din
repertoriul internațional. Alături de trupa
Les Tarabostes (soliști Alina și George
Șomle) vor urca pe scenă Corina Maria
Zosim, soprană, și Ionuț Rotariu, precum și
câțiva alți invitați surpriză.

Prețul unui bilet este de 25$/persoană;
bilete VIP: 28$-30$; copiii sub 14 ani intră
gratuit. Biletele se pot procura online la
vente.tuxedobillet.com/A venit și-aici Cră-
ciunul. Info suplimentare: 514-967-3878,
Petru Cotnăreanu | www.lestarabostes.ca.

Episcopia Ortodoxă Română a
Canadei: Lumina de la Betleem

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei
organizează în data de 15 decembrie 2019
concertul-conferință intitulat Lumina de la
Betleem: Sărbătoarea Nașterii Domnului
nostru Iisus Hristos între tradiție și moder-
nitate, susținut de pr. Radu Ioan Trifon.
Evenimentul va avea loc începând cu orele
12:30 la Catedrala Sf. Gheorghe din Rive-
Sud (2000 boul. Marie, Saint-Hubert, J4T
2B1). Concertul face parte dintr-o serie
prezentată începând cu 7 decembrie la
Oshawa, care se va continua apoi la Scar-
borough/Toronto, Windsor, Gatineau și în
cele din urmă la Montreal. Concertul îmbină
colinde tradiționale românești, compoziții
semnate de Radu Ioan Trifon (consilier edu-
cațional în Episcopia Devei și Hunedoarei,
muzician și compozitor) și prelucrări pentru
pian din repertoriul pop-rock și folk de Cră-
ciun. Intrare liberă, contribuție voluntară.

Biserica Sf. Pantelimon: Praznic
luminos

Biserica ortodoxă Sf. Pantelimon din
Saint-Eustache (367 rue Godard, Saint-Eu-
stache, J7P 3V2), împreună cu pr. paroh
Vasile, vă invită la concertul de Crăciun
Praznic luminos, care va avea loc sâmbătă,
21 decembrie, de la ora 18:00. Un prilej mi-
nunat de a vibra prin colind românesc ală-
turi de corala bisericii Sf. Pantelimon,
condusă de Cătălin Ghiolțan, și artiștii
Gabrielle Ghiolțan, Gabriel Samoilă și alți
invitați surpriză. Prezentatorii spectacolului
sunt doamna Mihaela Oniță, animator cultu-
ral, și domnul Vania Atudorei, profesor
emerit. Intrarea este liberă, cu contribuție
voluntară.

ACCENT MONTREAL

Concerte de Crăciun
SPIRITUL SĂRBĂTORILOR

Oratoriul Messiah de Händel, una
din capodoperele barocului muzical
târziu și o audiţie nelipsită în perioada
Crăciunului, va fi prezentat în premieră
în cripta Oratoriului St-Joseph (3800
Queen-Mary, Montreal, H3V 1H6; par-
care gratuită), având pe afiș o stea de
primă mărime a scenelor lirice inter-
naţionale, mezzosoprana de origine
română Annamaria Popescu.

Concertul va avea loc duminică, 8
decembrie, de la ora 15:00, și va fi
susținut de Orchestre classique de
Montréal (OCM), alături de corurile
Les chantres musiciens, Les filles de
l’île și Chœur de l’OCM, și de soliștii
Aline Kutan - soprană, Annamaria
Popescu - mezzosoprană, Zachary
Rioux - tenor, Gregory Dahl - bariton.
Dirijor: Boris Brott, una dintre cele mai
reputate baghete ale Canadei.

Profesoară la Școala de muzică
Schulich a Universității McGill și spe-
cialistă în repertoriul italian și francez,
Annamaria Popescu a strălucit pe cele
mai mari scene lirice ale lumii, în Eu-
ropa, Asia și America de Nord, și este
la ora actuală interpreta canadiană cu
cele mai multe prezențe pe scena pres-
tigioasei Scala din Milano.

Prețul biletelor variază între 10$ și
60$ și pot fi achiziționate online la
orchestre.ca sau prin telefon la 514-
487-5190.

MMeezzzzoossoopprraannaa  
AAnnnnaammaarriiaa
PPooppeessccuu  îînn
MMeessssiiaahh ddee
HHäännddeell  

CONCERT

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

Annamaria Popescu. FOTO: Facebook/
Agence Opéra LM. 

Concertul de Crăciun din 2018 de la Biserica Sf. Pantelimon din Saint-Eustache. FOTO:
Iotza Drăghici.

Vă urează Sărbători fericite şi vă aşteaptă
cu produse de cea mai bună calitate!
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Dincolo de rezultatul evident
al recentelor alegeri federale
– acela de a produce un nou
guvern liberal, de data
aceasta minoritar – scrutinul
din 21 octombrie a avut ca
efect și galvanizarea popu-
lației în ceea ce privește nece-
sitatea unei reforme a
sistemului electoral canadian.
Chestiunea nu e nouă, însă
acum pare mai populară ca
niciodată.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Modul în care reprezen-
tanții cetățenilor sunt aleși
stă la baza felului în care de-
ciziile sunt luate într-o
democrație. Sistemele elec-
torale sunt menite să re-

flecte, cât mai autentic posibil, felul în care
oamenii votează. De aceea este esențial ca
cei care au votat pe altcineva decât cei
aflați la putere să se simtă la rândul lor
reprezentați – implicarea lor ca cetățeni și
coeziunea socială depind de acest lucru.

Cum e în Canada, cum e în alte
țări?

Pentru ca reprezentarea să fie una justă
trebuie ca expresia puterii rezultată din
designul sistemului electoral să oglin-
dească, cât mai fidel posibil, vederile și
perspectivele exprimate de cetățeni în mo-
mentul alegerilor.

În Canada avem ceea ce se cheamă un
scrutin cu majoritate relativă (scrutinul cu
un tur), cunoscut ca first-past-the-post sau
winner takes all (câștigătorul ia totul)
deoarece candidatul care într-o circum-
scripție întrunește cele mai multe voturi
(dar nu neapărat o majoritate) câștigă.
Este un sistem simplu, ușor de înțeles,
foarte competitiv, care încurajează votul
tactic - i.e. alegerea candidatului care are
cele mai multe șanse de câștig, în detri-
mentul celui preferat dar fără șanse, pen-
tru care votul individual ar fi considerat
„irosit”.

Acest sistem favorizează partidele
mari și în general, formarea unor guver-
nele majoritare, descurajând tendința ca
partidele mici să devină decisive în Parla-
ment și prin urmare să capete o putere dis-
proporționată - cu excepția situației în care
aceste partide sunt regionale, cum este în
Canada cazul Blocului québécois. O con-
secință directă a formulei „câștigătorul ia
totul” este că alternanța la putere în
Canada a fost mereu disputată între două
mari partide.

Deși sistemul first-past-the-post se
regăsește în unele din cele mai mari
democrații ale lumii - pe lângă Canada,
SUA și Marea Britanie funcționează cu un
astfel de sistem electoral - nu multe țării
l-au adoptat, deoarece el este adesea cri-
ticat ca fiind prea puțin echitabil. Princi-
piul fundamental aici este că guvernarea
se întemeiază pe exprimarea voinței ma-
jorității.

Această viziune nu ilustrează însă cu
acuratețe totalitatea opțiunilor electorale
ale unei populații, putând crea dezavantaje
pentru minorități semnificative. De aceea,
un alt sistem major de vot, cel pro-
porțional, există. Acesta reflectă cu mai

multă acuratețe starea de opinie a elec-
toratului și favorizează formarea unor gu-
verne de coaliție, dar tocmai de aceea are
și un serios inconvenient la nivel de sta-
bilitate şi autoritate a guvernelor. Româ-
nia are un astfel de sistem de vot:
candidații sunt aleși în Parlament printr-
un sistem de liste proporționale. Belgia,
Italia, Germania au, de asemenea, o
reprezentare proporțională (cu diverse
variații). Ar trebui și Canada să adopte un
sistem proporțional?

O schimbare majoră de opinie în
rândul populației canadiene

Un nou sondaj de opinie realizat de In-
stitutul Angus Reid și dat publicității în
data de 21 noiembrie, a revelat un sprijin
solid în rândul populației canadiene pentru
reprezentarea proporțională. Votanții con-
servatori sunt cei mai numeroși în
favoarea acestei schimbări, motivați de
faptul că partidul pentru care au optat la
scrutinul din 21 octombrie a câștigat votul
popular, dar nu alegerile (34.41% pentru
Partidul conservator vs. 33.07% pentru
Partidul liberal).

Șapte din zece (69%) dintre cei care au
votat conservator în octombrie sunt de
părere că sistemul electoral canadian tre-
buie schimbat, comparativ cu doar 28%
care au exprimat această opinie în 2016,
într-un sondaj similar. Practic, din cei care
cu doar câțiva ani în urmă se opuneau cel
mai mult reformei electorale, canadienii
cu vederi conservatoare au devenit acum
campionii ei.

Însă nu doar conservatorii împărtășesc
această viziune: sprijinul pentru o reformă
a sistemului canadian de vot se regăsește
pe întreg spectrul politic, în rândul supor-
terilor tuturor partidelor. Este o deosebire
importantă față de 2016, una care a trans-
format chestiunea acestei reforme elec-
torale dintr-un subiect care divizează
opinia publică într-unul unul care o rali-
ază: în 2016, 53% dintre canadieni au spus
că vor să mențină sistemul first-past-the-
post; acum peste două treimi, 68%, vor să-
l schimbe și să trecem la o reprezentare
proporțională.

Este necesară o reformă

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!

CANADA | POLITICĂ | SISTEM ELECTORAL
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O chestiune mai veche
Ideea reformării sistemului de vot în

Canada nu e nouă. Ea există în spațiul
public de mulți ani, însă în 2015 a ocupat
un loc important și într-o campanie elec-
torală federală. Atunci, Justin Trudeau a
promis că dacă este ales, sistemul first-
past-the-post va fi înlocuit cu
reprezentarea proporțională. După ce li-
beralii au preluat puterea, premierul s-a
ținut de cuvânt și a creat The House of
Commons Special Committee on Elec-
toral Reform (ERRE), menit să studieze
problema și să vină cu o soluție. Comite-
tul a făcut întocmai și a recomandat în ra-
portul său final introducerea reprezentării
proporționale printr-un referendum
național. În februarie 2017, guvernul li-
beral a anunțat însă că a abandonat acest
proiect.

Cauzele sunt multiple. Fiecare dintre
partide voia altceva: liberalii preferau ceea
ce se cheamă ranked-ballot (sau instant
runoff voting), NPD și Partidul verde -
formațiunile politice cele mai dezavanta-
jate de sistemul actual majoritar - doreau
reprezentare proporțională, iar conserva-
torii nu voiau nicio schimbare.

Lipsa unui consens pe scena politică a
reflectat-o, de fapt, pe cea din rândul po-

pulației, care acum câțiva ani nu era atât
de deschisă ca acum ideii de reformă elec-
torală.

Nu în cele din urmă, statutul însuși al
Partidului liberal canadian s-a schimbat,
din al treilea partid atunci când Justin
Trudeau promitea un alt sistem electoral,
în partid de guvernământ. Or, sistemul
majoritar tinde spre dualismul partidelor
și dacă ne uităm în istoria Canadei, vedem
cum cele două mari formațiuni politice
federale - liberală și conservatoare - au
dominat și s-au succedat la guvernare
(poziția de al treilea partid pentru PLC a
fost temporară și mai degrabă o excepție).

Există șanse de reformă?
Teoretic, da; practic, puțin probabil.

Există o diferență importantă în compo-
ziția actualului guvern liberal față de
precedentul, anume dispariția ministeru-
lui Instituțiilor democratice, cel pentru
care reforma electorală a constituit una
dintre principalele preocupări în timpul
primului mandat Trudeau. Acest minister
a fost înlocuit cu unul pentru Prosperitatea
clasei de mijloc, o instituție ministerială
nou creată ce semnalează intenția guver-
nului minoritar liberal de a se concentra
pe treburi economice, care ating direct

buzunarele contribuabililor și care vizează
cel mai important segment al populației -
clasa de mijloc.

În plus, preocuparea cetățenilor pentru
chestiunea reformei sistemului de vot tinde
să se estompeze odată alegerile trecute.
British Columbia, de exemplu, cea în care
sondajul Angus Reid a revelat un suport de
61% pentru reprezentarea proporțională,
este aceeași provincie care în 2018 a
respins prin referendum o schimbare a sis-
temului electoral provincial.

Pentru cei dezamăgiți de faptul că li-
beralii au abandonat proiectul acestei re-
forme, în special cei de orientare conserva-
toare, menționez că un sistem de vot diferit
de cel majoritar actual n-ar fi conferit în
mod necesar mai multe fotolii parlamentare
conservatorilor. Designul unui sistem elec-
toral are un impact direct asupra felului în
care oamenii își fac alegerile, căci la sis-
teme diferite avem stimulente și oportu-
nități diferite pentru alegători. Este deci
dificil să suprapunem rezultatele unui
scrutin derulat în cadrul unui sistem pe
niște alegeri ipotetice sub un altul. Totuși,
pentru cei preocupați de politics-fiction,
recomand analiza profesorului Philippe
J. Fournier, Who wins Election 2019 under
a ranked-ballot system, publicată în

Maclean’s. Articolul analizează rezultatele
alegerilor din 2019 prin prisma formulei de
ranked-ballot, cea care a dominat dezbate-
rile de acum câțiva ani. Acest sistem per-
mite alegătorilor să-și exprime mai multe
preferințe, nu doar una, ierarhizându-le (1,
2, 3 etc.). Pentru a câștiga, un candidat tre-
buie să aibă mai mult de 50% din voturi.
Dacă niciunul nu atinge acest nivel, cel care
a obținut cel mai mic procentaj este elimi-
nat iar voturile sale sunt redistribuite către
a doua opțiune a celor care l-au ales. Pro-
cesul se repetă până când unul dintre can-
didați trece de 50%.

În mod surprinzător, în această simu-
lare, rezultatele nu sunt foarte diferite de
cele actuale: NPD ar fi fost partidul cu cele
mai mari avantaje de pe urma acestui sis-
tem, însă tot liberalii ar fi câștigat cel mai
mare număr de fotolii parlamentare. În ceea
ce îi privește pe conservatori, performanța
lor ar fi fost mai proastă. Aceasta deoarece,
potrivit sondajelor, PCC a fost a doua
alegere pentru doar 9% dintre canadieni.
Chiar dacă PCC a câștigat votul popular,
aceste cifre arată că votul anti-conservator a
fost mai puternic decât cel anti-liberal.

Dezbaterea privind reforma electorală
în Canada rămâne așadar deschisă, dar
probabil pentru un alt guvern.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management
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Democrația din România a
înregistrat în 2017-2018
unul dintre cele mai mari re-
grese din lume, alături de
Ungaria, Turcia și Serbia.

România figurează printre cele
cinci state ale lumii unde, în ultimii ani
s-au înregistrat cele mai mari regrese
ale democrației, relevă studiul „Starea
globală a democrației 2019”, citat de
G4Media.ro. Studiul a fost realizat de
International Institute for Democracy
and Electoral Assistance, o organizație
interguvernamentală cu sediul la Stock-
holm, care are ca scop promovarea de-
mocrației. Studiul a fost dat publicității
pe 19 noiembrie și acoperă perioada de
timp până la finele anului 2018.

Studiul definește conceptul de „re-
gres democratic” ca fiind o formă par-
ticulară de erodare a democrației,
formă care „implică slăbirea graduală
și intenționată a sistemului de control
și echilibru și îngrădirea libertăților
civile”. Acest fenomen, notează autorii,
a devenit mai frecvent, pe plan global,
în ultima decadă.

Potrivit raportului, în 2018, zece
țări din lume se confruntau cu un re-
gres al democrației, iar cele mai
grave cazuri sunt Ungaria, Polonia,
România, Serbia și Turcia. În dreptul
României sunt menționați ca ani ai re-
gresului democratic 2017 și 2018, din
acest punct de vedere ea fiind țara cea

mai nou venită în grup. Spre compara-
ție, în Ungaria studiul consideră că
democrația este în regres din 2006, în
Polonia din 2013, iar în Turcia din
2008.

Deși contextul național diferă, ca-
racteristicile comune ale acestor state
includ slăbirea instituțiilor, întărirea
puterii executive a oficialilor în funcții
de conducere, îngrădirea nemulțumi-
rilor și eforturi de a asigura un regim
pe termen lung, prin înăbușirea opo-
ziției și a societății civile.

Studiul face și o trecere în revistă a
performanțelor democrațiilor, din cinci
puncte de vedere: guvernare reprezen-
tativă, drepturi fundamentale, control
asupra acțiunilor guvernului, adminis-
trație imparțială și implicare participa-
tivă.

România are scoruri medii la patru
din cele cinci capitole, doar primul, gu-
vernarea participativă, fiind cotat la
nivel maxim. La fel este și cazul
Poloniei, iar Ungaria a primit punctaj
maxim doar la ultimul capitol, celelalte
fiind cotate la nivel mediu.

Privitor la Europa, raportul con-
cluzionează că bătrânul continent se
confruntă cu provocări legate de ero-
darea democrației și forma sa mai
gravă, regresul democratic, precum și
tendințe autoritare manifestate de un
număr de regimuri din regiune, in-
cluzând Turcia în Europa de Sud, Un-
garia, Polonia și România în Europa
Centrală și de Est. „Aceste țări înre-
gistrează cele mai mari scăderi (…) în

regiune și relevă o slăbire semnifica-
tivă, graduală și intenționată a con-
trolului asupra guvernului, a
răspunderii instituțiilor în fața cetățe-
nilor și în privința libertăților civile”,
menționează „Starea globală a
democrației 2019”.

O altă concluzie importantă ese că
mai mult de jumătate din țările lumii
(62%, 97 de state) sunt acum demo-
cratice, comparativ cu doar 26% în
1975, și mai mult de jumătate (57%)
din populația lumii trăiește acum într-o
formă de democrație, față de 36% în
1975.

Cu toate acestea, erodarea demo-
cratică este în creștere. Proporția de
țări care trec prin erodări ale de-
mocrației este mai mult decât dublă în
comparație cu deceniul precedent.
America de Nord, Europa și Asia & Pa-
cific sunt regiunile cele mai afectate, cu
mai mult de jumătate din țări intrând în
această categorie. Cel mai grav caz de
regres al democrației din ultimii 40 de
ani îl reprezintă Venezuela. Este sin-
gura țară care a involuat de la o
democrație cu un nivel ridicat de gu-
vernare reprezentativă, în 1975, la o
non-democrație (în 2017).

De asemenea, documentul sublini-
ază și faptul că aspectul democratic
care contează cel mai mult în dez-
voltarea umană este absența co-
rupției. Cu cât mai puțin coruptă este o
țară, cu atât este mai probabil să aibă
un nivel înalt de dezvoltare umană și
invers.

Democrația românească a
înregistrat o regresie considerabilă
în 2017-2018

ROMÂNIA | STAREA DEMOCRA�IEI

Sistemul de sănătate din Româ-
nia este cel mai slab din Uniunea
Europeană, potrivit unei analize
făcute de The Economist, în baza
datelor indicelui Euro Health
Consumer.

Romania ocupă, de câțiva ani, ultimul loc în
Indexul European al Consumatorului de Sănă-
tate, cu un sistem medical mai slab decât Bul-
garia, Albania, dar și decât țări din fosta
Iugoslavie, precum Macedonia sau Muntenegru,
se arată în analiza publicată de The Economist și
citată de HotNews.ro.

De asemenea, România a rămas, și în anul
2019, pe ultimul loc în Uniunea Europeană în
ceea ce privește cheltuielile alocate sănătății ra-
portat la Produsul Intern Brut. În timp ce media
țărilor Uniunii Europene pentru sănătate este de
9,6% din PIB, România a alocat în 2019 doar
jumătate din această medie - adică un procent de
4,84% din PIB. „O creștere istorică”, în viziunea
fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea.
Bugetul sănătății din România rămâne în con-
tinuare și în urma unor țări din afara UE, precum
Albania (6,8% din PIB), Macedonia (6,1%) și
Muntenegru (5,9%).

Obiceiul de a oferi mită pentru a primi îngri-
jire medicală este adânc înrădăcinat în România,
iar The Economist amintește și cazul Hexi
Pharma, din anul 2016, când s-a descoperit că
firma care furniza dezinfectanți către nu mai
puțin de 350 de spitale publice îi dilua semni-
ficativ cu apă.

Un sondaj realizat de Biroul de Cercetări So-
ciale în perioada 9-16 februarie 2019 arată că
principalele trei probleme la care românii se gân-
desc atunci când este vorba despre sistemul
sanitar sunt șpaga din spitale, infecțiile intraspi-
talicești și investițiile insuficiente. Doar 9% din-
tre români credeau la acel moment că PSD va
construi opt spitale regionale, așa cum a promis
în programul de guvernare, în timp ce 66% nu
credeau că acest lucru se va întâmpla, iar 30%
spuneau că nu știu, potrivit sondajului.

ROMÂNIA | SĂNĂTATE
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IMIGRA
IE | QUEBEC

Quebec: Noutăți importante în programele
de imigrație

Luna noiembrie a adus multe
noutăți în privința imigrației în
Quebec. Schimbările au privit
aproape toate programele de
imigrație, ele au fost puternic
contestate și în câteva cazuri
s-a revenit la prevederile an-
terioare. Iată, în linii mari, care
sunt aceste noutăți.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Începând din ianuarie
2020, un nou criteriu de
selecție va fi introdus în
toate programele de imi-
grație economică. Este
vorba de un test menit să
ateste cunoașterea și în-

sușirea valorilor democratice și a celor
quebecheze, așa cum sunt ele exprimate în
Charte des droits et libertés de la per-
sonne.

Reamintim că Quebecul este singura
provincie canadiană ce are o astfel de
cartă, care nu este o simplă lege anti-
discriminare, ci o lege fundamentală in-
spirată de documente internaționale (Dé-
claration universelle des droits de
l'Homme, Pacte relatif aux droits civils et
politiques, Pacte relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels) și care
demonstrează efortul societății que-
becheze de a se ameliora și de a evolua
ținând pasul cu schimbările socio-
economice pe care le trăiește lumea de
astăzi.

Noul criteriu de selecție privește atât
aplicantul principal cât și soțul/soția aces-
tuia și copiii de cel puțin 18 ani care fac
parte din familie. Excepție fac cei care
suferă de o problemă medicală ce îi face
inapți să treacă evaluarea oficială.

În linii mari, este vorba fie de a trece
testul, fie de a urma în Quebec un curs
pregătit de MIFI (vechiul MIDI și-a
schimbat numele în Ministère de l'Immi-
gration, de la Francisation et de l’Intégra-
tion) asupra acestor valori fundamentale.
Testul va fi considerat reușit dacă 75% din
răspunsuri sunt corecte. În caz de eșec,
examenul poate fi reluat după o perioadă
de minim două săptămâni. După două eșe-
curi candidaților li se va recomanda
cursul specializat al MIFI.

Toate aceste informații au apărut în
Gazette Officielle du Québec din 30 oc-
tombrie 2019. Încă nu avem detalii mai
precise, dar vom urmări evoluția acestui
dosar și vom reveni.

Pentru cei care au studiat în această
provincie și vor să aplice pentru Certifi-
catul de selecție de Quebec și apoi să
ceară rezidența permanentă, menționăm
că deocamdată sunt admise următoarele
diplome: bacalaureat (licență universi-

tate), master, doctorat, diplomă colegială
(DEC tehnic), diplomă profesională
(DEP) de o durată de 1,800+ ore de curs,
diplomă profesională (DEP) și o atestare
de studii profesionale (AEC) însumând un
minim de 1,800 ore de formare continuă
și oferind o calificare într-o anumită
meserie.

Aceste diplome trebuie obținute în de-
cursul celor 36 de luni premergătoare
cererii pentru Certificatul de selecție, tre-
buie să fie eliberate de o instituție de în-
vățământ recunoscută de ministerul
Educației din Quebec, iar candidatul tre-
buie să urmeze programul de studii la timp
plin, într-o instituie de învățământ din
această provincie.

Rămâne valabilă condiția de a dovedi
cunoașterea limbii franceze la nivel inter-
mediar avansat, la oral. Candidații trebuie
să aducă un document doveditor și se pot
aștepta să aibă un interviu care să verifice
nivelul real de cunoștințe de franceză.

Ce înseamnă document doveditor? Un
buletin de note care să ateste reușita unui
program de studii urmat în limba franceză,
rezultatul unui test de franceză sau rezul-
tatul obținut la curs de franceză recunos-
cut de către ministerul Imigrației.
Atestatul trebuie să menționeze că stu-
dentul se situează la nivelul 7 (conform cu
Échelle québécoise des niveaux de com-
pétence en français des personnes immi-
grantes adultes) de competență în ceea ce
privește înțelegerea și exprimarea orală
(echivalent cu nivelul mediu avansat, B2).

Este posibil ca în viitor să fie acredi-
tate mai multe programe de formare de
900 de ore care să ducă la obținerea unei
calificări, însă în urma contestațiilor, mi-
nisterul a decis ca deocamdată să aplice
tot programul PEQ - Diplomé de Québec
așa, cum era înainte de 1 noiembrie.

Pentru cei care vor să studieze în Que-
bec, acum și în viitor, sugerăm o adresă
interesantă unde pot obține multe infor-
mații privind programele disponibile,
domeniul de calificare, durata studiilor,
precum și instituțiile de învățământ care
le oferă: www.inforoutefpt.org.

Anca Tismănariu este consultant în imi-
grație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ. In-
formații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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Quebecul a introdus una dintre
cele mai dure legislații privind
dispozitivele de interblocare,
care obligă șoferii cu con-
damnări pentru conducere în
stare de ebrietate să sufle într-un
tub înainte de a porni mașina.
Aceasta nu va porni dacă con-
centrația estimată de alcool în
sânge a șoferului este prea mare.
De la sfârșitul lunii noiembrie, automobiliștii
din Quebec condamnați pentru conducere în
stare de ebrietate de două ori în zece ani vor tre-
bui să sufle într-un alcoolscop de fiecare dată
când se suie la volan, pentru tot restul vieții.
Permisul lor va fi marcat, astfel că dacă sunt
opriți de poliție, polițiștii pot inspecta mașina
pentru a se asigura că aceasta este prevăzută cu
un dispozitiv de interblocare - echipamentul care
împiedică pornirea mașinii dacă concentrația
estimată de alcool în sânge este peste limita
legală.
Acest nou regulament a fost inserat în codul ru-
tier în 2018 și a intrat în vigoare în data de 25
noiembrie 2019. Quebecul este singura provin-
cie canadiană care a adoptat o astfel de măsură,
considerată a fi o legislație dură privind sis-
temele de interblocare nu numai în Canada, ci și
la nivel global.
Șoferii cu permis restricționat nu pot conduce o
mașină care nu are un astfel de dispozitiv insta-
lat. Dacă sunt prinși, aceștia riscă o suspendare a
permisului de trei luni de zile, o amendă de
1,500$ și confiscarea mașinii, indiferent dacă
aceasta le aparține sau nu, pentru cel puțin 30 de
zile, funcție de circumstanțe.
În plus față de celelalte pedepse care vin cu o a
doua condamnare, restricționarea permisului in-
clude o confiscare imediată a vehiculului timp
de 90 de zile, închisoare și suspendarea licenței
pe cel puțin doi ani.
Anterior, dispozitivele de interblocare puteau fi
instalate pe viață la o a doua infracțiune numai
dacă existau factori agravanți, cum ar fi refuzul
de a coopera cu poliția sau dacă nivelul alcoolu-
lui din sânge al automobilistului era dublul limi-
tei legale. Cei care erau prinși a treia oară riscau,
de asemenea, o restricție pe viață.
Potrivit ministerului Transporturilor din Quebec,
între 2013 și 2017, accidentele rutiere cauzate de
alcool au provocat moartea a circa 100 de per-
soane anual, pe lângă aproximativ 220 de răniri
grave și 1,800 răniri ușoare.

Începând cu 29 noiembrie
și până pe 31 decembrie
2019 are loc cea de-a 36-a
campanie Opération Nez
rouge. Acest serviciu de
conducere acasă este oferit
în 100 de comunități cana-
diene, dintre care 62 în Que-
bec.

Ce este Opération Nez rouge?
Opération Nez rouge este un orga-

nism fără scop lucrativ a cărui misiune
este valorizarea adoptării unui compor-
tament responsabil în situație de consum
de alcool, luare de medicamente sau
stare de somnolență. Nez rouge oferă o
întoarcere acasă plăcută și securitară, un
serviciu accesibil, confidențial, deloc
moralizator, bazat pe benevolat și con-
tribuții voluntare, în schimbul cărora
este oferită o chitanță de impozit. Cos-
turile Operațiunii Nez rouge sunt asigu-

rate de diverși sponsori, astfel că sumele
strânse din donații individuale, în jur de
1,200,000 și 1,300,000 de dolari în
fiecare an, sunt distribuite în folosul
unor organisme locale destinate tinerilor
sau sportului amator, precum și altor
programe de sensibilizare privind con-
sumul responsabil de alcool și securi-
tatea rutieră. La ora actuală, peste 100 de
organisme canadiene beneficiază de
sumele strânse în timpul campaniei Nez
rouge.

Nez rouge este o invenție que-
becheză, prima Opération Nez rouge
desfășurându-se în decembrie 1984, din
inițiativa profesorului de matematică și
antrenor al echipei de natație a Univer-
sității Laval, Jean-Marie De Koninck
(care predă matematica și în ziua de azi).
În timp, conceptul Nez rouge s-a extins
și în restul Canadei și a fost importat și
în câteva țări europene ca Elveția, Belgia
sau Franța.

Cum funcționează?
O echipă de trei benevoli se de-

plasează la locul unde îi chemaţi pentru
a vă conduce, cu propria dumneavoastră

maşina, până la locul unde doriţi să
ajungeţi. Cei trei sosesc cu maşina lor,
doi se urcă cu dumneavoastră - unul
pentru a conduce, celălalt pentru a vă
ţine companie şi pentru a se asigura de
bunul mers al operaţiunii - iar cel de-al
treilea vă urmează în automobilul care
va transporta la întoarcere echipa de
benevoli. În felul acesta, veţi ajunge
acasă în siguranţă, fără grija acciden-
telor, a filtrelor de poliţie şi a amenzilor
iar maşina dumneavoastră se va afla în
garajul sau locul de parcare obişnuit. În-
treaga confidenţialitate este asigurată
printr-un formular pe care benevolii sunt
obligaţi să-l semneze.

Pentru zilele, orele de funcționare și
numerele de telefon unde puteți suna în
funcție de regiunea/ localitatea în care vă
aflați: operationnezrouge.com. Există,
de asemenea, și aplicația Nez rouge, care
vă permite să găsiți cel mai apropiat cen-
tru Nez rouge, orele sale de funcționare
și multe alte informații utile. Rețineți că
puteţi apela la acest serviciu chiar şi de
mai multe ori în aceeaşi zi.

Nevoie de benevoli
Organizația are încă nevoie de

benevoli pentru campania din acest an.
Dacă doriți să participați, formularul de
înscriere este disponibil pe site-ul Nez
rouge. Odată completat și semnat, for-
mularul poate fi transmis prin inter-
mediul aplicației mobile. Pentru cei care
preferă metode mai tradiționale, formu-
larul poate fi descărcat și imprimat și
trimis prin email sau prin poștă.

Pot fi benevoli chiar și persoanele
care nu dețin un permis de conducere,
asumând rolul de partener - adică acea
persoană care acompaniază șoferul și
clientul în mașina acestuia din urmă pen-
tru a se asigura că totul decurge bine.

ACCENT MONTREAL

COD RUTIER

QQuueebbeeccuull,,  
iinnttrraannssiiggeenntt  
ccuu  șșooffeerriiii  
bbăăuuțții

O nouă campanie Nez rouge 
este în curs de desfășurare în 
perioada Sărbătorilor

LLaavvaall::  bbăăuuttuurrii  nneeaallccoooolliiccee  ggrraattuuiittee
ppeennttrruu  șșooffeerriiii  ddeesseemmnnaațții

Poliția din Laval  și 24 de baruri din
oraș și-au unit eforturile într-o inițiativă
de promovare a securității rutiere,
oferind băuturi nealcoolice gratuite
șoferilor desemnați. 

Demersul, numit CoDeBars, per-
mite unui șofer desemnat, însoțit de cel
puțin doi prieteni, să primească la
sosirea într-unul din barurile partici-

pante, o brățară grație căreia va putea
obține băuturi nealcoolice gratuite, pe
tot parcursul serii, în același ritm de
consum cu al prietenilor care îl însoțesc
(lista băuturilor nealcoolice gratuite
disponibile este determinată de fiecare
bar în parte). 

Conceptul s-a născut în 2017, la
Sherbrooke. CoDeBars se adresează în-

tregii populații, însă tinerii cu vârste
cuprinse între 18 și 25 de ani sunt în
mod special vizați. Scopul său este de
a promova rolul șoferului desemnat,
oferindu-i posibilitatea de a sărbători în
mod responsabil, și de a face străzile
mai sigure pentru noi toți. Lista
barurilor care s-au alăturat acestei ini-
țiative este disponibilă la codebars.ca.

SECURITATE RUTIERĂ

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



Vineri 29 noiembrie 2019Vineri 29 noiembrie 2019 ■ PAG. 9PAG. 999 www.accentmontreal.com

AADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAAAADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAA

Craciun & Revelion 
RREESSTTAAUURRAANNTT  BBRRAAVVOO

135$ 3311
DDeecceemmbbrriiee
RReevveelliioonn

2200::0000  --  22::0000

60$ 2244--2255
DDeecceemmbbrriiee
PPaarrttyy  ddee
CCrraacciiuunn
2200::0000

MMEENNIIUU  MMEENNIIUU  
BUFET SPECIAL DE SARBATORI

CU MENIU PRINCIPAL (MANCARE CALDA) SI DESERT 
O STICLA DE SAMPANIE LA 6 PERSOANE DIN PARTEA CASEI

MMuuzziiccaa  
lliivvee

SSppeeccttaaccoollee
MMooss  

CCrraacciiuunn
REZERVATI PANA LA 
1 DECEMBRIE 2019

DUPA 1 DECEMBRIE PRETUL
ESTE 145$

6925 av du Parc, Montreal, H3N 1X7 | 514-277-4787 | 514-679-4583
www.bravoresto.ca | bravoresto@gmail.com | PARCARE GRATUITA

LLLL AAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL

LAVALLAVAL

CCOOZZOONNAACCII  PPRROOAASSPPEETTII,,  ffaaccuuttii  iinn  llaabboorraattoorruull  pprroopprriiuu  SSAARRMMAALLEE,,  TTOOBBAA,,  CCAALLTTAABBOOSS,,  LLEEBBAARR,,  PPIIFFTTIIEE  TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraattee  ssii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  --  RReetteettee  aarrddeelleenneessttii!!GGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenesti si afumatiCostita si ciolane afumateMMaannccaarree  ggaattiittaaCiorba de burta, snitele,chiftelePPrraajjiittuurrii  ddee  ccaassaa  ssii  ddee  ccooffeettaarriieeDiplomat, Amandine, MascotePPrroodduussee  ddee  ppaattiisseerriiee

VVaa  aasstteeppttaamm  ccuu  ccoommeennzzii  ddee  SSaarrbbaattoorrii!!
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IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
CCuurrttiieerr  iippootteeccaarr

514.251.2253
ccmmaannddeeaa@@mmuullttii--pprreettss..ccaa

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 dvs. 

Contactați-ne la: 
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS? Lilian Savin

fotograf

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT

514.942.0877

NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

photographe.lilian@gmail.com

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente

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

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

SUNATI PENTRU COMENZI LA 514-73
3-8462

Colaci
Cozonaci
Sarmale
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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
B
R
O
SSA

R
D

wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

PPRRIIMMIIMM  CCOOMMEENNZZII
PPEENNTTRRUU  CCRRAACCIIUUNN

•Cozonaci, Piftie,
Caltaboși, Sarmale,

Salata beuf, Ciorbă de
burtă, Salată de vinete,

Icre, Chiftele 
•Avem mațe naturale 

pentru cârnați
•Oferim servicii de 

afumare

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

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii
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Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
LLAA  NNOOII  GGAASSIITTII  SSAAVVOORRIILLEE  DDEE  
AACCAASSAA!!

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

LLAA  NNOOII  GGAASSIITTII  SSAAVVOORRIILLEE  LLAA  NNOOII  GGAASSIITTII  SSAAVVOORRIILLEE  
DDEE  AACCAASSAA!!DDEE  AACCAASSAA!!

LUAM COMENZILUAM COMENZI
PENTRU PENTRU 

CRĂCIUN!CRĂCIUN!

Specialitati romanesti
pregatite in propriul
laborator, proaspat
renovat
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Noi date obținute de pe Marte
de către roboțelul Curiosity
arată un comportament bizar
al oxigenului în atmosfera
marțiană. Nu se știe care ar
putea fi cauza unui astfel de
comportament, dacă el este
rezultatul prezenței vieții pe
Planeta Roșie sau, dimpotrivă,
rezultatul unor procese fizice
de altă natură, care nu au
nicio legătură cu viața.

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Prezența oxigenului
în atmosfera marțiană
ar putea fi explicată
prin existența unui
ciclu atmosferic care
depinde de anotim-
purile marțiene. Iată
însă că rover-ul Cu-

riosity, robotul trimis de NASA pentru a
studia Planeta Roșie, a descoperit variați-
uni bizare în concentrația oxigenului în at-
mosfera de pe Marte, similare cu cele ale
metanului - un alt gaz care este legat de
posibila prezență a vieții pe o planetă.
Oxigenul și metanul sunt gaze care au
de-a face cu viața, cel puțin pe Pământ,
stând la baza acesteia, precum oxigenul,
sau fiind produse în metabolism, ca

metanul.
Metanul și oxigenul pot exista pe

Marte, aceste gaze luând naștere în urma
unor procese fizice legate de anotimpuri.
În timpul toamnei și al iernii, dioxidul de
carbon (ce compune mare parte din atmos-
fera de pe Marte) îngheață și se solidifică,
mai ales la poli, ceea ce duce la scăderea
presiunii și a cantității altor gaze în atmos-
feră, precum oxigenul. În timpul verii
marțiene, când temperatura se ridică peste
punctul de fuziune al dioxidului de carbon,
presiunea atmosferică crește și, odată cu
ea, și cea a oxigenului.

Măsurătorile efectuate de Curiosity au
detectat variațiuni anormale ale oxigenu-
lui, cu maxime și minime ce nu pot fi ex-
plicate prin mecanismul descris anterior.

Curiosity a ajuns pe Marte în urmă cu
circa șase ani și de atunci efectuează mă-
surători ale compoziției atmosferei ce au
dat rezultate neașteptate privind metanul și
oxigenul. Pe lângă comportamentul ciclic
amintit, care demonstrează variațiunile
oxigenului în funcție de anotimp (reamin-
tim că un an pe Marte durează 687 de zile,
Marte fiind mai îndepărtat de Soare decât
Pământul), au fost măsurate creșteri ale
oxigenului în atmosfera marțiană de până
la 30%. Rezultatele au fost publicate într-
un recent articol din revista Journal of
Geophysical Research: Planets.

Cercetătorii nu au reușit încă să explice
aceste modificari ale oxigenului în atmos-
feră: sunt ele rezultatul prezenței unor
forme de viață sau al unor procese fizice
ce deocamdată nu au fost descoperite?

Oxigenul este un gaz foarte reactiv. El
se combină cu alte elemente, lucru ce ar
duce la dispariția sa dacă nu ar exista

mecanisme care să îl producă în continuu.
Pe Marte oxigenul reprezintă circa 0.16%
din atmosferă, care la rândul ei este extrem
de rarefiată. Faptul că pe Marte există o
sursă de oxigen încă necunoscută este
extrem de interesant și dă naștere la specu-
lații și diverse propuneri.

Oxigenul ar putea avea o origine geo-
logică: radiația care ajunge pe planetă ar
putea descompune peroxizii din sol rupând
moleculele și eliberand oxigen. Ar fi însă
nevoie de milioane de ani - ceea ce nu ex-
plică variațiunile rapide măsurate de Cu-
riosity.

La originea fenomenului ar putea să fie
forme de viață din solul marțian, însă nu
există nicio dovadă în acest sens. Oamenii
de știință cred totuși că este vorba despre un
fenomen geologic, însă nu au idee care
anume ar putea să fie acesta.

În viitorul apropiat vor fi lansate noi mi-
siuni spre Marte cu aparate care vor efectua
analize mai detaliate: Mars 2020 și Rosalind
Franklin, care va ajunge pe Planeta Roșie în
2021 cu misiunea Exomars.

Înțelegerea acestui fenomen este extrem
de utilă atunci când ne gândim la viitoare
posibile misiuni umane pe Marte - și, de ce
nu, la un viitor în care Marte ar putea avea o
atmosferă respirabilă. La ora actuală canti-
tatea de oxigen, chiar și atunci când este la
cote maxime, nu ne-ar permite nici măcar o
gură de… aer.

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.

ASTRONOMIE | ASTROBIOLOGIE

Misterul oxigenului de pe Planeta Roșie

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

Metanul de pe
Marte
Pe Pământ metanul este produs în
urma proceselor metabolice care au
loc în diverse forme de viață. În spe-
cial micro-organismele, precum di-
verse bacterii aflate în sistemul
digestiv al bovinelor și chiar și al nos-
tru, produc metan care este eliberat în
atmosferă. Metanul este însă un gaz
instabil, deoarece moleculele sale se
descompun sub influența razelor ultra-
violete. Metanul în atmosfera terestră
este generat deci în continuu, în urma
proceselor organice.
În acest context, existența unei can-
tități de metan pe o planetă ar putea fi
legată de prezența vieții și, din acest
motiv, căutarea metanului în atmos-
fera planetelor este extrem de impor-
tantă.
Recent, roverul Curiosity al NASA a
măsurat o creștere a cantității de
metan pe Marte - cea mai mare mă-
surată vreodată! Această măsurătoare
a fost efectuată cu spectrometrul laser
Sample Analysis at Mars (SAM), care
analizează cantități de gaz din atmos-
fera marțiană, studiind compoziția
acesteia. Astfel, 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 nor-
mal metanul pe Marte este în jur de 1
ppbv, cantitatea 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 rân-
dul 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 bacterii care,
precum cele din aparatul digestiv al
bovinelor, produc metan. Pe de altă
parte, sunt cei care susțin că la baza
creșterii cantitatii de metan ar putea să
stea procese geologice, precum reacții
ale apei din subsolul planetei cu mi-
neralele din rocile marțiene, care ar
genera metanul ca un produs secun-
dar. Toți sunt însă de acord asupra fap-
tului că metanul este produs în
continuu.
Sursa: Cătălina Curceanu - „Surpriză
pe Marte: metan în cantități impor-
tante! Viață pe Planeta Roșie?”,
www.accentmontreal.com

Robotul Curiosity al NASA a descoperit o cantitate neașteptată de oxigen pe Marte ce nu poate fi explicată. FOTO: Selfie făcut de Curiosity
pe 11 octombrie 2019. Sursă: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
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Sindromul colonului
iritabil este o afecțiune
larg răspândită în în-
treaga lume. Cauzele
exacte ale apariției
acestui sindrom sunt
insuficient clarificate,
însă există studii care
sugerează o legătură
cu anumite schimbări
ce survin în organism.

Rolul colonului în
organism

Colonul, sau intestinul gros,
este organul care elimină apa
din alimentele digerate. Mate-
rialul rămas - deșeuri solide nu-
mite scaun - se deplasează prin
colon către rect și părăsește cor-
pul prin anus. Cu un diametru
de 3-8 centimetri și o lungime
ce poate ajunge la 1,6 metri,
colonul este așadar organul în
care se produc ultimele procese
ale digestiei. Colonul are, de
asemenea, un rol important în
sinteza anumitor vitamine, mai
ales a vitaminei K, a vitaminei
B7 (numită și biotin) și B12.

Sute de specii de bacterii
populează colonul, iar acestea
joacă un rol important nu numai
la nivel de digestie, ci și în ceea
ce privește imunitatea organis-
mului. Practic, tractul gastroin-
testinal (TGI) alcătuiește cel
mai mare organ imun. De aceea

dezechilibrele de la nivelul
colonului se resimt în starea
generală de sănătate.

Ce este sindromul
colonului iritabil?

Sindromul colonului iritabil
(SCI) (eng. irritable bowel syn-
drome) este mai degrabă o
colecție de simptome digestive,
ca de exemplu colonul spastic
(alternarea episoadelor de dia-
ree şi constipație), durere ab-
dominală care dispare prin
defecație, senzația de balonare,
prezenţa mucusului în scaun,
greață, dureri de cap. Aceste
simptome pot însoți și alte boli,
ca boala Crohn sau cancerul
rectal și de aceea pentru o diag-
nosticare corectă adesea este
nevoie de investigații supli-
mentare - ecografie, teste de
laborator etc.

Fundația Internațională pen-
tru Boli Gastrointestinale (In-
ternational Foundation for
Gastrointestinal Disorders) es-
timează că circa 10-15% din
populația globului este afectată
de SCI. Majoritatea celor care
suferă de această boală au sub
50 de ani, însă mulți adulți mai
în vârstă sunt afectați. Incidența
bolii în cazul femeilor este
dublă față de bărbați, dar sin-
dromul colonului iritabil se în-
tâlnește adesea și la copii.

Cauze
Cauzele exacte ale sindro-

mului colonului iritabil nu sunt
încă pe deplin cunoscute. Există
însă studii științifice care su-
gerează că acest sindrom ar
putea fi legat de anumite schim-
bări ce au loc în organism. Unele
simptome pot fi cauzate de
spasme - contracții necontrolate
în mușchii colonului. Terminați-
ile nervoase din intestine pot de-
veni, de asemenea, anormal de
sensibile, intensificând durerea.
Motivele acestor schimbări nu
sunt întotdeauna cunoscute, însă
printre factorii asociați cu SCI se
află suprapopularea bacteriană
(eng. bacterial overgrowth), uti-
lizarea antibioticelor și stresul,
printre altele.

● Factorii psihologici. Creierul
și tractul gastrointestinal sunt in-
terconectate. Gândurile și emoți-
ile pot declanșa simptome în
intestin, iar sănătatea intestinală
poate influența statusul mental
al unei persoane. Stresul poate
provoca mai multe contracții în
intestine și poate spori sensibili-
tatea. Nu este clar dacă stresul
sau alți factori psihologici sunt o
cauză a SCI sau viceversa. Știm
însă că cei care suferă de sindro-
mul colonului iritabil au adesea
niveluri mai mari de stres și an-
xietate și că acestea pot înrăutăți
simptomele SCI. Un studiu pu-
blicat în Journal of Neurogas-
troenterology and Motility a
arătat că persoanele cu SCI au
niveluri mai mari de depresie și
anxietate în comparație cu cei
care nu suferă de această afecți-
une. SCI este, de asemenea, mai

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE
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ELENA NIGAI
Naturazone.me

Plantele medicinale
expectorante stimu-
lează expulzarea
mucusului din căile
respiratorii și adesea
oferă un nou tonus

sistemului respirator în ansamblu.
Acestea se împart în două cate-
gorii: stimulante expectorante re-
laxante expectorante.

Stimulantele expectorante
curăță bronhiolele și favorizează
eliminarea mucusului și fluidifi-
carea acestuia. Aceste plante
conțin uleiuri esențiale, saponine
și alcaloizi.

Relaxantele expectorante cal-
mează spasmele bronhice și
eliberează secrețiile, acțiune utilă
când avem o tuse uscată și iritantă.
Acțiunea lor se datorează proprie-
tăților emoliente, antispasmodice
și tonice la nivel respirator.

Este foarte important de reținut
că efectele calmante vor fi imediat
resimțite dacă consumăm planta
pe stomacul gol și în doze pre-
cise. Primul efect este să simțim
dorința de a tuși în interval de 10
minute de la luarea acesteia, cu un
mucus mai lichid decât înainte. În
caz contrar, nu avem planta potri-
vită sau nu luăm suficient.
● Cimbrul (Thymus vulgaris).
Dacă îl folosiți uscat, asigurați-vă
că degajă întotdeauna un miros
puternic. Ideal ar fi să consumăm
cimbru până când vom avea respi-
rația care miroase a cimbru. Acest
lucru pare logic: uleiurile esențiale
trebuie să treacă mai întâi în cir-
culația generală pentru a ajunge
apoi la plămâni și a fi eliberate de
mucoasele bronhice. Respirația cu
miros de cimbru este semnul că
planta a ajuns la destinație
(plămâni).

● Hisop (Hyssopus officinalis)
este o plantă foarte aromată, cu o

indicație specifică: infecția pul-
monară cu producție abundentă de
mucus.

● Lemn dulce (Glycyrrhiza
glabra L). Este o plantă expecto-
rantă și antiinflamatoare pe care
eu o folosesc mai degrabă în faza
a doua, dar poate fi adăugată și în
faza a treia - cu infuzia de cimbru,
de exemplu.

● Muguri de brad (Abies bal-
samea). Un expectorant care da-
torită rășinii pe care o conține
ajută la eliminarea mucozităților.

● Lobelia (Lobelia inflate) revine
și aici cu proprietăți puternic anti-
spasmodice care stimulează cen-
trul respirator al encefalului,
provocând o respirație mult mai
puternică și mai adâncă.

O metodă foarte eficientă în
cazul tusei expectorante este și in-
halația. Făcute regulat, inhalațiile
pot ajuta la umezirea și dezin-
fectarea căilor respiratorii. Planta
cea mai utilă în inhalații pentru
tusea expectorantă este cimbrul,
iar dintre uleiurile esențiale, cel de
eucalipt globulus (una sau două
picături în inhalator).

Deoarece plantele medicinale
pot interacționa cu diverse
medicamente, vă sfătuim să cereți
avizul medicului de familie, far-
macistului sau terapeutului înainte
de a începe orice cură naturistă,
pentru a evita potențiale efecte ad-
verse.

Pasionată de natură și plante me-
dicinale, Elena Nigai este naturo-
pat și fitoterapeut fabricant de
produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților
Naturopați din Quebec. Informații
suplimentare la: 514-240-4940 |
herboristelaval@gmail.com.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate

Adulti si copii
www.naturazone.me

naturalremedies@naturazone.me
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Ce cauzează
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sindromul colonului iritabil?
frecvent în rândul celor care au suferit
traume psihologice în copilărie.

● Antibioticele. Tractul digestiv uman
conține trilioane de bacterii, viruși și ciu-
perci cunoscute colectiv ca microbiota in-
testinală sau flora intestinală. Aceste
microorganisme joacă mai multe roluri ex-
trem de importante, inclusiv în ceea ce
privește digestia și funcționarea sistemului
imunitar. Când luăm antibiotice pentru a
combate infecții bacteriene, aceste medica-
mente omoară și bacteriile utile care
viețuiesc în intestin. Tratamentele repetate
sau utilizarea pe termen lung a antibio-
ticelor pot modifica flora intestinală și per-
turba funcția normală a colonului. Există
cercetări efectuate pe oameni și animale
care sugerează că aceste modificări ale mi-
crobiotei duc, în unele cazuri, la sindromul
colonului iritabil. Totuși, în studiile între-
prinse până acum aceste rezultate nu sunt
consistente și de aceea este nevoie de mai
multe cercetări.

● Suprapopularea bacteriană. Unele
persoane cu SCI prezintă, de asemenea, un
surplus de bacterii în intestinul subțire, o
afecțiune numită suprapopulare bacteriană
intestinală (eng. small intestinal bacterial
overgrowth, SIBO). Nu e clar dacă SIBO
este o cauză a sindromului colonului iri-

tabil, însă s-a observat că persoanele cu SCI
sunt mai susceptibile să aibă și SIBO. În
plus, unele cercetări au arătat că simp-
tomele SCI se manifestă adesea mai puțin
după un tratament cu antibiotice care se
concentrează asupra bacteriilor din in-
testinul subțire.

În mod normal, întregul tract digestiv
conține bacterii. Numărul acestora este
mare în colon și mai redus în intestinul sub-
țire. SIBO este o condiție patologică care
apare atunci când anumite bacterii ce colo-
nizează colonul se înmulțesc excesiv și
ajung în intestinul subțire. În această situ-
ație, adesea simptomele sunt cele tipice
pentru SCI, cum ar fi balonare, constipație,
dureri abdominale și diaree.

Estimările privind numărul celor diag-
nosticați cu SCI care suferă și de SIBO
variază, însă un studiu publicat în martie
2017 în revista Gut and Liver sugerează că
acesta ar fi undeva între 19% și 37%. Ma-
joritatea studiilor diagnostichează SIBO cu
un test respirator care măsoară gazele eli-
berate de descompunerea de zaharuri, cum
ar fi glucoza și lactoza. Fiabilitatea acestui
test este însă subiect de dezbatere în comu-
nitatea științifică.

SCI și alimentația
Una din principalele recomandări la

nivel alimentar pentru cei care suferă de
acest sindrom este adoptarea unei diete
care să evite FODMAP. FODMAP
provine de la F=fermentabil, O=oligoza-
haride, D=dizaharide, M=monozaharide,
P=Polioli și se referă la carbohidrații care
trebuie eliminați din alimentație pentru o
mai bună sănătate intestinală. Printre ali-
mentele/ingredientele excluse se numără
siropul de porumb cu conținut ridicat de
fructoză (eng. high fructose corn syrup),
brânzeturile moi sau îndulcitori precum
sorbitolul. Mai multe cercetări au demon-
strat că regimurile alimentare cu un
conținut redus de FODMAP pot îm-
bunătăți simptomele sindromului colonu-
lui iritabil.

Pentru unele persoane cu SCI chiar și
alimentele sănătoase - fructe, legume - pot
cauza probleme, în special dacă sunt con-
sumate crude. Conopida broccoli, varza de
Bruxelles sunt în mod special problema-
tice deoarece provoacă gaze intestinale și
balonare. Fasolea și lintea pot avea același
efect. La alte persoane laptele și lactatele
pot declanșa simptomele de SCI. În aceste
condiții, un jurnal alimentar poate fi un in-
strument util în depistarea alimentelor
care dăunează sănătății intestinale și
provoacă neplăceri.

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, director la Super-
cliniques GMF-Réseau.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Sindromul
colonului iritabil
în cifre
● Între 13 și 20% dintre canadieni -
aproximativ 4,5 - 7 milioane de per-
soane - suferă de sindromul colonului
iritabil.
● Doar 40% dintre aceștia caută ajutor
medical.
● În Canada, povara economică a SCI
se ridică la 6,5 miliarde de dolari anual.
● Canadienii care suferă de această
afecțiune lipsesc, în medie, 13 zile lu-
crătoare pe an de la serviciu, ceea ce se
traduce prin opt miliarde de dolari
adiționali pierduți la nivel de producti-
vitate.
● O resursă importantă pentru cei care
doresc mai multe informații despre SCI
este Gastrointestinal Society - Canadian
Society of Intestinal Research, la
badgut.org.
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Viitorul îndepărtat: ce se va şti despre noi

Când oamenii din viitorul în-
depărtat vor încerca să re-
construiască o imagine a
civilizaţiei primitive din zilele
noatre, arheologia va fi cu
siguranţă cea mai bună abor-
dare pentru a realiza acest
lucru. Ce indicii ale modului
în care trăim astăzi vor des-
coperi arheologii peste mii de
ani?

Ce va dăinui și ce va
dispărea?

Cele mai bune biblioteci, arhive şi
muzee pot fi toate distruse de incendii, posi-
bilitate amplu ilustrată de soarta bibliotecii
din Alexandria. Ce vor putea descoperi deci
despre noi arheologii de peste 100.000 de
ani? Doar cele mai norocoase dintre arte-
facte vor scăpa fără să fie strivite, risipite,
reciclate sau descompuse. Tu, eu, noi per-
sonal, aproape sigur nu vom lăsa nimic în
urmă care să poată dăinui atât de mult timp.
Pentru a vă face o idee de ce se întâmplă
aşa, trasaţi săgeata timpului pe aceeaşi dis-
tanţă dar în direcţia opusă. Cu aproximativ
100.000 de ani în urmă, oamenii moderni
din punct de vedere anatomic abia
apăruseră în Africa pentru a popula ulterior
lumea. Cele mai multe lucruri pe care le
ştim despre ei sunt doar presupuneri,
deoarece singurele indicii care au rămas
sunt nişte unelte ascuţite de piatră şi câteva
fosile.

E destul de puţin probabil că ne vor
dăinui fie şi oasele. Fosilizarea este un lucru

extrem de rar, mai ales pentru vieţuitoarele
terestre, printre care şi noi - deşi cu 7 mi-
liarde de oameni pe planetă, câţiva dintre
noi vor avea parte, fără nicio îndoială, de o
asemenea faimă durabilă.

Cele mai norocoase - şi cele mai rare -
vor fi „fosilele instantanee”. Acestea se
formează atunci când oameni sau animale
mor în ape (bălți) bogate în calciu, în habi-
tate umede sau în peşteri. În aceste situaţii,
oasele se pot mineraliza suficient de repede
pentru ca fosilizarea să câştige cursa îm-
potriva descompunerii, spune Kay Behrens-
meyer, paleobiolog la Muzeul Naţional de
Istorie Naturală din Washington DC. Osul
degetului de la piciorul unei antilope din
sudul Kenyei a absorbit carbonat de calciu
atât de repede, că a început să se transforme
în piatră în doar doi ani de la moartea sa.

Vânătorii viitoarelor fosile nu ne vor
căuta prin cimitire, devremece trupurile
fiinţelor îngropate acolo se transformă în
praf în termen de doar câteva secole. În
schimb, cele mai bogate depozite de oase
umane vor fi probabil găsite în resturile
lăsate de evenimente catastrofale, cum ar fi
în cenuşa vulcanică sau în sedimentele fine
lăsate de tsunamiurile relativ recente din
Asia, potrivit lui Behrensmeyer. Câteva
trupuri ar putea fi mumificate în turbării sau
în marile deşerturi, dar şi acestea se vor
dezintegra în cazul în care condiţiile de
mediu se vor schimba - lucru foarte proba-
bil în următorii 100.000 de ani.

Aceleaşi schimbări vor cauza și
pierderea unei alte categorii de indicii im-
portante ale civilizaţiei noastre: casele în
care locuim. Schimbările climatice şi
creşterea nivelului mărilor ar putea să înece
oraşele de coastă, cum ar fi New Orleans şi
Amsterdam. În aceste cazuri vor fi distruse
cel mai probabil părţile clădirilor situate
deasupra solului, iar apoi subsolurile şi

armăturile vor fi acoperite de sedimente.
Betonul se poate dizolva în câteva

milenii, însă arheologii vor recunoaşte ti-
parele precise rectangulare de nisip şi
pietriş, care vor rămâne ca semne ale unui
scop bine determinat. „Nu există nimic în
natură care să se asemene cu structurile fă-
cute de om”, spune Jan Zalasiewicz, geolog
la Universitatea din Leicester, Marea Bri-
tanie.

Construindu-ne propria
geologie

Nicăieri nu vor fi mai evidente aceste
modele structurale decât în cele mai mari
construcţii ale noastre. Câteva artefacte
umane, cum ar fi carierele de mine des-
chise, reprezintă deja caracteristici geolo-
gice şi vor dăinui încă sute de mii de ani ca
mărturie a puterilor noastre de a muta
pământul. Barajele cele mai mari, cum ar fi
barajul Hoover din Statele Unite sau Bara-
jul Celor Trei Chei din China, conţin un
volum atât de imens de beton încât unele
părţi vor dăinui cu siguranţă mult timp,
spune Alexander Rose, directorul executiv
al Long Now Foundation, cu sediul în San
Francisco, California. Câteva structuri - în
special depozitul de deşeuri nucleare
Onkalo din Olkiluoto, Finlanda - sunt chiar
proiectate pentru a rămâne intacte peste
100.000 de ani.

Am fost de asemenea foarte ocupaţi să
clădim o altă moştenire masivă, care va fi
o reală mină de aur pentru viitorii arhe-
ologi: gunoiul nostru. Depozitele de gunoi
în care în cele din urmă ajung cele mai
multe dintre produsele noastre, sunt locuri
aproape ideale pentru conservarea pe ter-
men lung. Când sunt pline, gropile ecolo-
gice moderne sunt de obicei sigilate cu un
strat impermeabil de argilă, astfel încât
conţinutul devine rapid lipsit de oxigen, cel
mai mare duşman al conservării.

„Cred că este corect să afirmăm că
aceste locaţii vor rămâne anaerobe de-a lun-
gul timpului la o scară geologică”, spune
Morton Barlaz de la Universitatea de Stat
din Carolina de Nord. În aceste condiţii,
chiar şi unele materiale organice cum ar fi
materiale naturale şi lemnul vor putea pro-
babil evita descompunerea - deşi peste
milenii se vor transforma treptat în ceva
asemănător cu turba sau cărbunele moale,
afirmă expertul în deşeuri Jean Bogner de
la Universitatea Illinois din Chicago.

Puţine materiale vor fi păstrate aşa cum
sunt acum. Nu ne mai folosim prea mult de
piatră, totuşi câteva statui ar putea
supravieţui îngropate în condiţii de sigu-
ranţă, ferite de eroziune. Farfuriile din ce-
ramică şi paharele de cafea ar trebui să
reziste pe termen nelimitat de asemenea, la
fel ca cioburile rămase de la civilizaţiile

umane timpurii. Unele metale precum
fierul, de exemplu, se vor coroda rapid, dar
titanul, oţelul inoxidabil, aurul şi altele
asemenea vor dura mult mai mult. Aurul lui
Tutankhamon la urma urmei arată aproape
neschimbat după 5.000 de ani. „Nu există
niciun motiv să credem că nu ar fi la fel şi
peste 100.000 de ani”, este de părere Rose.
Într-adevăr, carcasele de laptop din titan,
deşi cu interiorul corodat, ar putea deveni
unele dintre artefactele civilizaţiei noastre
cele mai de durată. Cine ştie, poate că sa-
vanţii din viitor vor construi teorii elaborate
despre practicile noastre religioase bazate
pe aceste tablete lipsite de conţinut, cu
forme de măr gravate pe suprafaţa lor.

Indiferent cât de mult încercăm să
păstrăm o moştenire pentru generaţiile vi-
itoare, nu putem şti care aspecte ale civi-
lizaţiei noastre îi vor interesa pe urmaşii
noştri. Astăzi, de exemplu, studiile despre
primii oameni sunt bazate pe teoriile lui
Darwin, o perspectivă care era de necon-
ceput cu doar un secol în urmă. Chiar dacă
obiectele din muzeele noastre ar supra-
vieţui, ele le vor spune generaţiilor viitoare
doar ceea ce am gândit noi despre noi
înşine. Ce vor crede ei despre noi este ceva
ce nimeni care citeşte azi aceste cuvinte nu
poate pătrunde.

Modestul potir
Se spune că diamantele sunt eterne, dar

nimeni nu s-ar putea aştepta ca alături de
aceste pietre sclipitoare, într-un muzeu al
viitorului să fie expuse şi paharele noastre
din plastic.

Şi asta deoarece peletele de polistiren
derivate din petrol nu pot fi biodegradate de
niciun microorganism cunoscut. Chestiile
astea ar putea rezista şi un milion de ani.

Acestea fiind spuse, părăsite în natură
paharele se vor sfărâma probabil în bucăţi
de nerecunoscut. Iar dacă eforturile recente
de a inventa ciuperci care să poate descom-
pune polistirenul vor reuşi, nici aceste
rămăşiţe nu vor supravieţui. Protejate însă
într-un depozit şi neatinse de-a lungul
mileniilor, paharele şi-ar putea păstra forma
suficient pentru a permite arheologilor vi-
itorului să deducă la ce ne-au folosit.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Deep future: What will
our descendants know about us?” de Bob
Holmes, a apărut în New Scientist. Scien-
tia.ro este un site de popularizare a științei
și de demontare a miturilor pseudoștiinți-
fice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri, are o secțiune de bloguri și una desti-
nată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de
transmitere a informației științifice pe înțe-
lesul tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS

Se spune că diamantele sunt eterne, dar nimeni nu s-ar putea aştepta ca alături de aceste
pietre sclipitoare, într-un muzeu al viitorului să fie expuse şi paharele noastre din plastic.



1717

Compania Systèmes Sous-sol Québec an-
gajează lucrători în construcții. Nou-
veniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire in-
tensivă. Posibilitate de avansare, muncă
pe tot parcursul anului, salariu competi-
tiv, asigurare după trei luni. Postulați la
rh@soussol.ca. Info: 514-334-7824, ext.
232 | www.soussol.ca.

Firmă cu 13 ani de experiență în con-
strucții și renovări caută muncitori. Plată
negociabilă, în funcție de experiență.
www.renoroca.ca. Contact: 514-575-2939
sau renoroca_inc@yahoo.com.

Companie situată în Lachine caută o per-
soană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un de-
pozit. Cerințe: bilingvism, permis de con-
ducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mo-
bilier 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.

De vânzare casă în BRAȘOV, România,
situată în apropiere de Piața Unirii. Com-
pusă din subsol, parter, etaj și mansardă.
Casă solidă, cu arhitectură deosebită, cu
avantajul de a fi retrasă față de stradă și la
o distanță suficient de mare față de con-
strucțiile din fața ei. Curtea și casa sunt în-
sorite, beneficiind de o priveliște superbă
către Tâmpa și o bună parte din Șchei.
Poze la www.eurodom.ro și www.colo-
seum.ro. Tel. (Coloseum): dl. Guță -
0752280726 și dl. Nistor - 0722226807.

Casă de vânzare în Ștefești, Prahova, cu
teren 5000 mp, într-o zonă pitorească
(aproape de Slănic Prahova) și numai la 96

km de București. Casa este cu etaj, din
BCA, încălzire centrală pe lemne și elec-
trică (șemineu pe lemne în salon). La etaj:
3 dormitoare + baie; la parter: un dormitor
+ baie, salon, bucătarie și sufragerie.
Suprafață: 110mp pe etaj. Piscină, livadă
cu peste 150 pomi fructiferi pe rod (nuci,
pruni, meri), pădure accesibilă pentru
promenadă sau activități chiar în preluni-
girea terenului. Climă submontană. Loc
foarte liniștit, fără vecini în curțile alătu-
rate, potrivit pentru weekend-uri și vacanțe
ferite de zgomotul și agitația orașului.
Preț: 106.000 euro. Tel: 514-994-2194.

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 exte-
rioară 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 autobuz 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.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de metroul Place des Arts, com-

plet 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.

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

Cetățean canadian, 170/78, educație mi-
litară și studii juridice canadiene, NE-
FUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
cu plăcere la mesaj text sau cel: 438-876-
0543.

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.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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

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

MATRIMONIALE

IMOBILIARE
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MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

A fost odată ca nicio-
dată, că de n-ar fi, nu
s-ar mai povesti. A
fost odată o țară de
pitici care avea legi

făcute să susțină sportul. Sportivii
erau scoși din producție și primeau
aceleași salarii ca ceilalți pitici
care lucrau în fabrici și uzine. Lu-
crurile nu erau perfecte, dar piticii
se organizaseră destul de binișor.
Orice mic pitic avea habar să facă
sport.

Se auzeau povești la gura sobei
despre cum uriașul Kempes a
schimbat partea terenului fiindcă
un pitic cu nasul roșu i-a strecurat-
o ștrengărește de vreo două ori

printre picioare, cum piticul
Cămătaru alerga pe Wembley cu
doi uriași britanici în spate de la
mijlocul terenului până în poartă.
Unii se adunau câte 10-12 într-o
casă cu televizor și sobă pe lemne
ca să urmărească meciurile
naționalelor de pitici.

Ce să mai zic? Aveau eroi
piticii în toate domeniile sportului,
deși lucrurile nu mergeau cum tre-
buie. Practicau orice sport în afară
de cel național, oina. Handbal, fot-
bal, gimnastică, box, tenis. Concu-
rau cu toți și, în general, țările de
uriași care astăzi îi măcelăresc, pe
vremuri veneau în țara piticilor și
plecau cu desaga.

Astăzi n-au mai rămas în țară
decât vreo doi-trei pitici, Shrec,

Alibec, Burleanu, Varză, Brusture
și încă vreo câteva cuvinte dacice.
Infrastructura este aceeași de pe
vremea romanilor, în schimb
câțiva Orci și-au ridicat cu mân-
drie niște vile. Despre sport nu mai
putem să afirmăm decât că lipsește
cu desăvârșire.

Degeaba se plimbă Oricii prin
țara piticilor cu gândul că poate,
poate or să găsească vreun pitic
mai înstărit sau mai vânos. Nu mai
ai pe cine. Sunt plecați cu toții, ori
prin țările calde, ori prin cele de
gheață. La ora actuală, sportul în
țara piticilor - și mai ales fotbalul -
este la pământ. Ultimul să stingă
lumina!

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

Țara piticilor - Mic tratat de
istorie și fotbal

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Bourret, Fruiterie 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
opiniile redacţiei. Ele implică
direct răspunderea 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 LUCA; Reflecții
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

FOTBAL

RReezzuullttaatteellee  eecchhiippeeii  
JJoottaaiikkiiddoo  llaa  KKIIXXXX  
MMoonnttrreeaall  OOppeenn  22001199

În data de 23 noiembrie
2019, în Laval, a avut loc cea
de-a 23-a ediție a Turneului
de arte marțiale KIXX Mon-
treal Open. La această com-
petiție a participat și echipa
Jotaikido cu trei dintre mem-
brii săi: Oana Maria K. Opruț,
Benoît Rodier și Ioan Opruț.
Iată rezultatele obținute:
● Oana Maria K. Opruț,
categoria centuri negre, copii
11-12 ani: locul II Kata
Tradițional, Kata Tradițional
Arme și Kata Creativ Arme;
locul III Kata Creativ. 
● Benoît Rodier, categoria
centuri avansate, adulți 35+
ani: locul I Kata Tradițional și
Kata Arme. 
● Ioan Opruț, categoria cen-

turi negre, adulți 35+ ani:
locul I Kata Creativ Arme;
locul II Kata Tradițional și
Kata Tradițional Arme.  

Reamintim că la Campio-
natele Mondiale WKU
(World Kickboxing and
Karate Union), organizate
anul acesta în Austria, în
orașul Bregenz, între 15 și 21
octombrie, Ioan Opruț a
reprezentat Canada și echipa
Jotaikido pentru a cincea oară
consecutiv, cucerind patru
medalii, una de argint și trei
de bronz.

Echipa Jotaikido este
antrenată de Shihan Ioan
Opruț și Renshi Liliana Ma-
rina Opruț.

ACCENT MONTREAL

ARTE MAR�IALE

De la stânga la dreapta: Liliana Marina Opruț, Oana Maria K.
Opruț, Ioan Opruț, Benoît Rodier.

În 1933, naţionala României obţinea unul dintre cele mai bune rezultate ale sale de până atunci câștigând Cupa Bal-
canică, la care au mai participat echipele Bulgariei, Greciei și Yugoslaviei.
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie). 
Sănătate: Nu urma tratamente după
ureche, încearcă mai degrabă să

apelezi la păreri avizate. Dragoste: Relația voas-
tră a ajuns într-un punct care necesită de urgență o
direcție nouă. Financiar: Vei fi bine remunerat
pentru ceea ce faci, iar banii care îți intră în cont
sunt folosiți pentru bucuria întregii familiei.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Grija de tine şi de ceilalți
e cuvântul cheie în această pe-

rioadă. Dragoste: Ar fi păcat să prefațați noul an cu
tensiuni şi nemulțumiri unul faţă de altul, așa că
profită de această lună pentru a repara ceea ce nu te
mai satisface. Financiar: Nici tu, nici partenerul
tău nu dispuneți de un surplus financiar în această
perioadă.  

GEMENI (21 mai - 21 iunie). 
Sănătate: Starea de sănătate este
pe teren sigur, nu se petrece nimic
nou care să te ia prin surprindere.

Dragoste: Depui mari eforturi pentru a ameliora
atmosfera de cuplu, dar de multe ori simți că e o
luptă cu morile de vânt. Financiar: Poți încheia un
contract sau duce la bun sfârșit un proiect din care
să obții un profit, un bonus sau o mărire de salariu.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Primești multe sfaturi ce
merită puse în practică pentru a te

simți mai bine. Dragoste: Viața de cuplu nu pare să
fie în centrul atenției, ceea ce e ciudat pentru tine,
mereu preocupat de inima ta. Financiar: La nivel
financiar situația se prezintă destul de bine, în
perioada urmatoare nu se produc tranzite semni-
ficative care să influnțeze starea voastra materiala.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Știindu-te vulnerabil la
excese de orice fel, aici trebuie să

acorzi cea mai mare atenție. Dragoste: Nu te lăsa
amăgit de aparenţe pentru că cel mai mare dușman
al acestei perioade, în plan sentimental, este
minciuna. Financiar: Chiar dacă banii pentru
munca depusă vor veni, nu sunt la nivelul așteptat.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.) 
Sănătate: Mare atenție, trece un
risc major prin calea ta. Dragoste:
Trăieşti evenimente de vârf alături

de persoana dragă şi faci planuri măreţe pentru vi-
itor. Financiar: Ai acum banii necesari pentru a-ţi
achita o datorie sau a plăti o factură restantă pe care
o amâni deja de prea multă vreme.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea depinde oare-
cum de deciziile de moment, deci ce
faci într-o zi influențează starea de a

doua zi. Dragoste: Este, în general, o perioadă
lipsită de griji, mai ales în plan sentimental.
Financiar: Participi la o acţiune ce va avea şi
rezultate materiale.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Puţină mișcare, o igienă
de viață corectă, cu o dieta ușoară
dar cu mese regulate, şi cu suficiente

ore de somn ajută. Dragoste: Nevoia de afecţiune
este foarte mare, dar numai cu greu îşi află
împlinirea. Financiar: Atenţie, căci de la culmile
succesului la prăpastia eşecului adesea nu e decât
un pas!

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Las-o mai moale cu
cafelele, condimentele şi alte
excitante. Dragoste: Dacă trăieşti o

pasiune aprinsă, fereşte-te de situaţiile compro-
miţătoare. Financiar: Dacă partenerul pune banii
la un loc cu tine, atunci vă veţi descurca fără pro-
bleme amândoi. 

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte
multă energie, dar îţi cam lipseşte
moderaţia.Dragoste: Tinzi să exa-

gerezi şi să amplifici tot ce e legat de relaţii, atât
exprimarea afecţiunii cât şi pe cea a nemulțumi-
rilor. Financiar: Se poate produce ceva nu tocmai
favorabil pentru portofelul tău: o pierdere, plata
unei amenzi, un furt, o afacere proastă. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.) 
Sănătate: Ai motive de bucurie
când vine vorba de sănătate, ţi se

citesc pe chip starea excelentă, vitalitatea şi
energia. Dragoste: Dragostea este punctul nevral-
gic al acestei luni, pentru că îți poate oferi o sur-
priză neplăcută. Financiar: Perioada aceasta poate
fi mai agitată pe plan financiar, dar îți poate aduce
beneficii mai târziu. 

PEŞTI (19 februarie - 20  martie)
Sănătate: Condițiile meteo îți pot
influenţa major sănătatea. Dragoste:
Totul e să vă spuneți mai clar ce

așteptați unul de la celălalt, telepatia nu e o soluție
pentru comunicare. Financiar: Ești predispus la
erori sau excese financiare. Sărbătorile nu înseamnă
totuși carte blanche la cheltuieli.

BBAANNCCUURRII
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SSUUDDOOKKUU

☺Pentru că nu bate pe nimeni,
Naționala României va câștiga Pre-
miul Nobel pentru Pace.

☺Nimeni nu mă iubește așa de
tare ca frigiderul meu: când mă
vede luminează tot, din interior, din
suflet, din toată inima!

☺Bine că au scumpit ăștia mân-
carea și băutura! cu trei sacoșe ve-
neam mai greu, cu una e altceva!

☺O zi la cumpărături se încheie
întotdeauna cu: „Știi ce-am uitat să
luăm?”

☺Să n-ai niciodată încredere în
bucătarul slab, frizerul chel și den-
tistul știrb.

☺De fiecare dată când încerc să
mănânc sănătos ba vine Crăciunul,
ba vine Paștele, ba e vară, ba e
vineri, ba e marți...

☺Uneori este mai bine să fii sin-
gur. Mai ales când ai eclere...

☺Mental sunt gata pentru Crăciun.
Financiar sunt gata pentru postul
Paștelui.

☺Telefoanele din ziua de azi sunt
atât de scumpe încât dacă aluneci
pe gheață și auzi o pocnitură, te
rogi să fie piciorul.

☺Dialog între soțul ideal și soția
ideală:
- Dragul meu, du-te să bei berea
aia, că te așteaptă prietenii!
- Stai puțin, iubito, mai am de
spălat niște vase!

☺Soția: Dragă, ce-ți dorești de
Crăciun?
Soțul: Nimic, scumpo, doar să mă
iubești și să-mi fi credinciasă
mereu!
Soția: Prea târziu dragule, ți-am
luat deja niște ciorapi!

☺Matrimoniale: Dacă nu ești prea
tânăr dar ești foarte bogat, o su-
perbă văduvă de 20 ani va deveni
cu plăcere și văduva ta!

☺- Gheorghiță, cum e dragă în ar-
mată?
- E bine...
- Nu te sfădește nimeni, nu te în-
jură nimeni?
- Pe mine nu, doar pe mama!

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




	pag 1 accent_Layout 1
	pag 2 accent_Layout 1
	pag 3 accent - comunitate_Layout 1
	NEWpag 4 accent - stiri & analize_Layout 1
	pag 5 accent - stiri & analize_Layout 1
	pag 6 accent - stiri & analize_Layout 1
	pag 7 accent - utile_Layout 1
	pag 8 accent - utile_Layout 1
	pag 9 accent_Layout 1
	pag 10 accent_Layout 1
	pag 11 accent_Layout 1
	pag 12 accent_Layout 1
	pag 13 accent - stiinta_Layout 1
	pag 14 accent - nutritie & sanatate_Layout 1
	pag 15 accent - nutritie & sanatate_Layout 1
	pag 16 accent - granitele gandirii_Layout 1
	pag 17 accent - mica pub_Layout 1
	pag 18 accent - sport_Layout 1
	pag 19 accent - divertisment_Layout 1
	pag 20 accent_Layout 1

