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Imigrație și COVID-19: Lucrătorii
temporari și familiile lor
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514.508.8880
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În ciuda dificultăților ac-
tuale, procedurale și
cele create de pan-
demie, lucrătorii tempo-
rari pot intra în Canada
și pot fi însoțiți de mem-
bri ai familiei, însă ei tre-
buie să îndeplinească
anumite cerințe. 
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Cum se va sfârși Universul? 
Teoria exploziilor *nale

O teorie recentă ne
spune că într-un viitor
foarte îndepărtat, Uni-
versul ar putea sfârși cu
explozii ale piticelor
albe, într-un Univers
extrem de rece și
neprimitor.
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
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muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 
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Gospodăriile cu venituri re-
duse sunt cele mai puțin opti-
miste în privința situației
financiare pentru următorul
an. Rezidenții din Quebec,
spre deosebire de cei din
Alberta, sunt printre cei mai
optimiști canadieni privind
evoluția situației lor economi-
ce în următoarele 12 luni.

Așa cum statisticile o indică - în luna
august economia canadiană a generat
250,000 de locuri de muncă, majoritatea la
timp plin - din ce în ce mai multe persoane
reintră pe piața muncii, recuperându-și din
veniturile diminuate sau pierdute de la în-
ceputul pandemiei. Totuși, impactul pe care
COVID-19 l-a avut asupra economiei și fi-
nanțelor personale ale populației i-a făcut
pe mulți canadieni să fie mai puțin încreză-
tori în viitorului lor financiar.

Un nou sondaj al firmei non-profit
Angus Reid a relevat că una din cele mai
persistente tendințe ale ultimilor trei ani,
anume optimismul canadienilor privind
situația lor financiară în următoarele 12
luni, a fost frânată de noul coronavirus.

Din 2018 încoace, numărul canadienilor
care spun că nivelul lor de viață se va îm-
bunătăți în următorul an aproape s-a dublat
- de la 16% la 30% la începutul lui 2020. În
ultimul trimestru însă proporția celor care
afirmă acest lucru a scăzut cu cinci puncte.

Unul din cinci canadieni (20%) antici-
pează acum că situația sa financiară se va
înrăutăți în anul ce va veni. Procentul crește
la 26% în cazul gospodăriilor cu venituri
sub 25,000$ pe an.

O treime spun că este mai
rău acum decât în 2019

COVID-19 pare să fi curmat o altă ten-
dință importantă. Începând cu 2016, pro-
porția canadienilor care afirmă că în prezent
sunt mai bine din punct de vedere financiar
comparativ cu 12 luni înainte a crescut con-
stant, de la 12% la 24% în prima parte a

acestui an.
În actualul trimestru însă doar 17% mai

afirmă acest lucru, în timp ce 35% spun că
situația lor economică s-a înrăutățit. Pentru
47% situația a rămas neschimbată.

Gospodăriile cu venituri mici
au fost afectate cel mai mult

Proporția celor afectați negativ crește la
47% printre cei ale căror venituri nu de-
pășesc 25,000$ pe an. Impactul economic
al pandemiei s-a făcut simțit în toate cate-
goriile de venituri, însă mult mai puțin în
cazul celor care câștigă peste 150,000$ pe
an. Așa cum se întâmplă mereu, cei mai
vulnerabili în fața vicisitudinilor econo-
mice sunt chiar cei mai puțin echipați să le
facă față.

Situația pe provincii
Procentul canadienilor care consideră că

nivelul de trai li s-a înrăutățit în ultimul an
este relativ constant la nivelul țării, cu ex-
cepția Albertei, unde jumătate dintre rezi-
denți (51%) afirmă că financiar sunt mai

rău acum decât acum un an. Cele mai
scăzute procente se înregistrează în Quebec
și Ontario, unde 30% și respectiv 33% din-
tre locuitori afirmă acest lucru.

Perspective pentru viitorul
apropiat

Cât timp coronavirusul va fi un factor
în ceea ce privește situația financiară a
canadienilor rămâne de văzut, însă cei care
spun că întrevăd o ameliorare în urmă-
toarele 12 luni nu sunt majoritari. Unul din
patru (25%) este de părere că va fi mai
bine la acest nivel în septembrie 2021;
20% afirmă contrariul, în vreme ce
aproape jumătate (45%) nu se așteaptă la
schimbări importante.

Printre cei care susțin că în prezent se
află într-o condiție financiară mai proastă
decât acum un an, doar 18% cred că situa-
ția li se va ameliora în cele 12 luni ce vor
urma.

Totuși, este important de subliniat că
optimismul privind anul ce va veni de-
pășește pesimismul (25% vs. 20%). Mai
mult, răspunsurile pozitive sunt mai nu-
meroase acum decât în 2019, în timp ce
răspunsurile negative sunt mai puține.

Rezidenții din Alberta, Saskatchewan
și Newfoundland & Labrador sunt cei mai
pesimiști în legătură cu viitorul apropiat,
în vreme ce locuitorii din British Colum-
bia, Quebec și Ontario sunt cei mai opti-
miști.

De menționat că 8,7 milioane de cana-
dieni au aplicat pentru a primi asistență fi-
nanciară din partea guvernului prin
intermediul programului Canadian Emer-
gency Response Benefit/ Prestation cana-
dienne d’urgence. Mai mult de doi din
cinci lucrători au recurs la acest ajutor a
cărui durată a fost prelungită de mai multe
ori, până pe 26 septembrie. La nivel de
provincii, numărul cererilor pentru CERB/
PCU este foarte similar, oscilând între
38% în Saskatchewan și 45% în New-
foundland & Labrador.

ACCENT MONTREAL

Perspective economice: COVID-19 a temperat
optimismul �nanciar al canadienilor
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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

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462
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Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele

* Cu comanda * 

Sistemul de alertă și inter-
venție regională (Système
d’alertes et d’interventions ré-
gionales), implementat de gu-
vernul provincial în data de 8
septembrie, se ajustează în
funcție de numărul de cazuri
de COVID-19 identificate în
cele 18 regiuni ale Quebecu-
lui. El presupune patru culori:
verde, galben, portocaliu și
roșu. Ce înseamnă fiecare din
aceste culori la nivel de acți-
uni întreprinse și măsuri ce
pot fi luate? Câteva explicații.

Verde
Verdele este nivelul de vigilență. Deși

este cel mai de dorit, el se aplică situației
în care coronavirusul este încă prezent, și
deci „garda nu trebuie lăsată jos”, așa cum
a avertizat Directorul național al sănătății
publice, dr. Horacio Arruda. Prin urmare,
spălarea mâinilor, purtarea unei măști și
distanțarea socială rămân esențiale.

Galben
Acesta este nivelul de avertizare tim-

purie sau pre-alertă. Când o regiune este
galbenă înseamnă că în respectiva regiune
a fost identificată o transmisie comunitară
a virusului. Cu alte cuvinte, există cazuri
de contaminare între prieteni și rude și de
aceea, când intervine acest nivel de alertă,
autoritățile avertizează asupra pericolului
de transmisie care există în cazul vizitelor
și petrecerilor private. Potrivit ministrului
Sănătății, Christian Dubé, în regiunile gal-
bene se efectuează mai multe intervenții
ale poliției, mai multe inspecții și un

screening direcționat, pentru o depistare
mai precisă.

Portocaliu
Acest nivel de alertă este moderat. El

implică punerea în aplicare a numeroase
măsuri restrictive, de la reducerea
numărului de persoane la evenimente pu-
blice, la limitarea invitațiilor la întruniri
private, cum ar fi nunțile. Numărul per-
soanelor care se pot întâlni în spații pri-
vate închise (locuințe) ar scădea de la zece
la șase, iar în cazul adunărilor publice de
la 250 la 50 de persoane. Barurile s-ar
putea închide, iar restaurantele ar putea
funcționa doar pentru „take-out”.

Roșu
Roșu este culoarea alertei maxime.

Acest nivel include „măsuri drastice” pen-

tru a reduce transmiterea virusului, după
cum a avertizat ministrul Sănătății. Ele ar
fi similare celor luate în primăvară, pre-
cum restricții privind călătoriile inter-
regionale și reducerea orelor de activitate
în anumite sectoare comerciale sau chiar
res-tricționarea unor activități.

Determinarea nivelului pentru fiecare
regiune este revizuită în fiecare săptămână
în baza a trei criterii: situația epidemio-
logică, controlul transmiterii și capacitatea
sistemului de sănătate. Ministrul Sănătății
a precizat însă că actualizările ar putea
avea loc mai frecvent, dacă situația o va
impune.

Există flexibilitate în aplicarea res-
tricțiilor asociate diverselor niveluri de
alertă, în funcție de situația concretă a
numărului de noi cazuri, focare de
COVID-19, locuri unde se observă o pre-

ponderență a transmiterii bolii etc. 
Mai multe regiuni din Quebec se află

la un  nivel moderat de alertă (portocaliu),
însă pentru moment barurile și restauran-
tele nu s-au închis, guvernul optând mai
degrabă pentru reducerea orelor de
funcționare și a servirii alcoolului, precum
și a numărului maxim de persoane care
pot sta la aceeași masă: ora închiderii este
12 noaptea, alcoolul nu mai este servit
după ora 11, iar la o masă pot fi așezate
maxim 6 persoane, de la 10 cât era înainte. 

Pe același principiu al aplicării mă-
surilor restrictive doar în cazul în care
realitatea evoluției epidemiei o justifică,
pentru sălile de cinema și spectacole
numărul de persoane care pot intra a
rămas, deocamdată, la 250. Motivul: dis-
tanțarea fizică este mai ușor posibilă în
aceste spații.

ACCENT MONTREAL

Quebec: Câteva explicații privind sistemul 
de culori introdus de guvern pentru a urmări
evoluția pandemiei în provincie
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În străinătate alegerile se
vor desfășura în zilele de 5
și 6 decembrie 2020.

Campania electorală pentru alegerile
parlamentare de anul acesta începe pe 6
noiembrie şi se încheie pe 5 decembrie.
În România votarea are loc pe 6 decem-
brie, între orele 7,00 şi 21,00. În străină-
tate alegerile se vor desfășura timp de
două zilele, pe 5 și 6 decembrie 2020.
Dreptul de vot poate fi exercitat în afara
țării doar de cetățenii români cu domi-
ciliul sau reședința în străinătate. Ei pot
vota la o secție sau prin corespondență.

Deoarece există riscul ca votul la
secție să fie limitat datorită pandemiei de
coronavirus, termenul de înscriere pen-
tru votul prin corespondență a fost pre-
lungit până la 22 octombrie 2020. Inițial
data limită stabilită a fost 21 septembrie.

Prin înregistrarea ca alegător prin
corespondență, cetățeanul român cu
drept de vot care locuiește în străinătate
și deține documente valabile de ședere
din partea statului respectiv, solicită
transmiterea prin poștă a documentelor
de vot la adresa sa de corespondență.

Acest demers atrage după sine radierea
alegătorului, pentru acest scrutin, din
lista electorală permanentă din România
și înscrierea sa în lista electorală perma-
nentă pentru votul prin corespondență.

Procedura de înscriere ca alegător
prin corespondență se realizează ex-
clusiv online și nu presupune deplasarea
sau prezența la sediul misiunii diplomati-
ce sau oficiului consular. Ea se face prin
completarea unui formular aflat pe pa-
gina de internet a Autorității Electorale
Permanente, la www.votstrainatate.ro.

Sunt necesare următoarele acte:
● Copia scanată a actului de identitate,
valabil în ziua completării formularului;
● Copia scanată sau o fotografie a docu-

mentului care dovedește dreptul de
ședere în străinătate, eliberat de au-
toritățile străine.

Iată lista documentelor care atestă
reședința în Canada, potrivit OMAE nr.
1627 din 26.08.2019:
● Titlu de călătorie
● Titlu de călătorie pentru refugiaţi
● Certificat de identitate
● Card de rezident permanent
● Fişă privind dreptul de şedere IMM
1000
● Permis de şedere temporară
● Permis de muncă
● Permis de studii
● Permis pentru refugiaţi
● Permis de conducere AM

ROMÂNIA | ALEGERI PENTRU SENAT ȘI CAMERA DEPUTA�ILOR

Alegeri parlamentare: Informații
pentru alegătorii români din
Canada

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

România are a doua cea mai mare rată de ine-
galitate a veniturilor dintre țările Uniunii Eu-
ropene (7,1), apropiată de cea din Bulgaria
(8,1). Această rată de inegalitate reprezintă ra-
portul veniturilor între cei mai bogați 20% și
cei mai săraci 20% dintre oameni, după cum
arată MonitorulSocial.ro.
În alte țări cum ar fi Suedia, inegalitatea e de
aproape două ori mai mică decât în România
(4,3). Chiar și în regiunea din care face parte
România inegalitatea nu se află la cote înalte
în toate statele - astfel, inegalitatea de venituri
e de doar 4,3 în Polonia, la un nivel compara-
bil cu cel din Suedia.

Dacă comparăm situația din România din pe-
rioada 2016-2019 cu cea din perioada 2010-
2013, observăm că inegalitatea a crescut
constant, de la maxim 6,6 în anul 2013 la 7,2
în 2018. Prin comparație, în Polonia inegali-
tatea a scăzut de la 4,9 în 2013 la 4.3 în 2020.
În schimb, în Bulgaria, ca și în România, ine-
galitatea a crescut, ba chiar într-un ritm mai
accelerat decât în cazul românesc - de la 6,6 în
2013 la 8,1 în 2019.

Raportul dintre media celor mai mari 20% și
cele mai mici 20% venituri s-a menținut la
niveluri similare în ultimii ani, atât în rândul
femeilor, cât și al bărbaților: 7,2 în 2016, 6,4
în 2017, 7,2 în 2018, 7,1 în 2019.

ACCENT MONTREAL
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În Uniunea Europeană se nasc anual
în jur de 2,000 de copii a căror mame
sunt tot copii - nu au împlinit vârsta de
15 ani. O parte substanțială dintre aceste
maternități precoce o reprezintă cele care
se petrec în România, după cum indică
MonitorulSocial.ro. Astfel, în 2016, din
cei 1.954 de copii mame cu vârsta sub 15
ani din UE, 724 s-au născut în România;
în 2017, din totalul de 1,910 copii cu
mame copii, 742 s-au născut în Româ-
nia; în 2018, cifrele au fost de 1,794 la
nivelul Uniunii, dintre care 725 în Româ-
nia.

Incidența maternității precoce a cres-
cut substanțial în România mai ales după
anul 2008, aici având loc mai mult de
40% din totalul naşterilor cu mame sub
15 ani din Uniunea Europeană, ponderea

fiind în creștere (35% în 2015). 
Rata fertilităţii precoce (la grupa de

vârstă 10-14 ani) este în România de
1,41 la mie (a doua după Bulgaria, unde
este de 1,57 la mie), în timp ce media UE
este de 0,14 la mie.

Dacă celor 725 de copii cu mame sub
15 ani de născuți vii în anul 2018 le
adăugăm cele 289 de avorturi provocate,
ajungem la un total de peste 1,000 sarcini
sub 15. Față de anul 2015, în 2018 s-a în-
registrat o creștere a numărului nașterilor
și o scădere la jumătate a numărului
avorturilor la grupa de vârstă sub 15 ani.

Cele mai multe sarcini sunt rezul-
tatul unor abuzuri sexuale. În două
treimi din cazuri, tatăl este necunoscut
sau are vârsta de 20 de ani și peste,

potrivit datelor de la Institutul Național
de Statistică. 32% dintre tați sunt băieți
cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani.

În 2015 au fost raportate 456 de
abuzuri sexuale asupra unor minore, con-
form Autorității Naționale pentru Pro-
tecția Drepturilor Copilului și Adopție.
Numărul este foarte mic, dacă avem în
vedere că majoritatea abuzurilor nu se
soldează cu o sarcină a victimei.

În țările în care educația sexuală
este prezentă în școli de la cele mai
fragede vârste (Olanda, Danemarca, Sue-
dia etc.) fenomenul fertilității precoce
este aproape inexistent. În 2015,
numărul de nașteri cu mame în vârstă de
până la 14 ani a fost de 0 în Olanda, una
în Danemarca și 4 în Suedia.

ACCENT MONTREAL

Peste 40% din maternitățile 
precoce înregistrate în UE sunt 
în România

ROMÂNIA | ECONOMIE

ROMÂNIA | SOCIAL

Sursă infografic: monitorsocial.ro. Principala
sursă a datelor folosite în infografic este baza de
date Eurostat.
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ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Ieri m-a criti-
cat şefa (cea de
la job, căci am
una şi acasă!).
Potrivit ei, am

un handicap, o
problemă. Această problemă s-ar
manifesta în modul în care
reacţionez ori de câte ori se iveşte
o chestiune care are nevoie de o
rezolvare iar eu de fiecare dată, se
pare, propun ca situaţia să fie ana-
lizată, discutată, dacă nu avem o
soluţie imediată cu care toată
lumea să fie de acord, iar apoi să
ne reîntâlnim şi să luăm o decizie.
În plus, se mai pare că am şi o
preferinţă pentru desemnarea unui
responsabil pentru documentarea
variantelor care ar urma să fie dis-
cutate. Motivul pentru care ea
consideră acest mod de a reacţiona
defectuos este că „nu e timp”.

Am stat şi m-am gândit destul
de mult la aceste remarci în ul-
timele ore şi m-am întrebat dacă
nu ar fi cazul să mă schimb, mai
ales că de această persoană de-
pinde nu atât promovarea mea (nu
prea mai am unde să mai pro-

movez faţă de funcţia mea actuală
în această companie) cât, la limită,
păstrarea jobului. Şi totuşi nu cred
că am să mă schimb, din mai
multe motive.

Primul este acela că în cel
puţin o jumătate din cazurile în
care în şedinţe se discută despre
probleme pe care nu le cunoaşte
toată lumea, cei care nu le cunosc
simt nevoia să exprime şi ei o
opinie, după ureche, ca să nu pară
că sunt pe dinafară. Cum se pot
lua decizii bune în aceste condiţii?
Răspunsul este simplu: nu se pot
lua decizii bune iar dacă un parti-
cipant la discuţie este onest, nu
poate propune decât să se facă
temele înainte de deschiderea
gurii.

Al doilea motiv este că nu văd
rostul grabei. Recunosc nevoia de
a fi competitiv şi de a avea întâi-
etate pe o piaţă cu un produs sau
serviciu pentru a atrage atenţia, a
avea clienţi plătitori şi a dezvolta
ceea ce vinzi, păstrându-ţi avanta-
jul competitiv practic din profit.
Totuşi, ceea ce mi se pare intole-
rabil este recunoaşterea unei opor-
tunităţi şi irosirea ei, din
insuficient calcul sau răbdare. Am
scăpat mulţi peşti din cârlig până

să ajung la acest mod de a privi lu-
crurile şi ştiu despre ce vorbesc.

În fine, dezavuez din ce în ce
mai mult organizarea în jurul
toanelor unui lider unic. Am trăit
această paradigmă la nivel social
iar soluția de a o pune în discuţie
m-a dus, în contextul acelor ani, la
închisoare. Astăzi o trăiesc destul
de des în mediul imediat (a nu se
înţelege că şi acasă, unde situaţia
este incomparabil superioară) şi
sunt din ce în ce mai dezamăgit de
rezultatele acţiunilor care se iniţi-
ază având în minte mai degrabă
preferinţele unui lider decât un set
independent da valori (la care nu
văd nici o problemă să adere şi li-
derul respectiv). În esenţă, organi-
zaţiile care sunt lider-centrice sunt
sortite unor vieţi mai scurte, mai
anoste, mai lipsite de satisfacţii şi
cred că trebuie căutate alternative
apartenenţei la ele.

Așadar, nu gândiţi ca cel pe
care îl considerați lider, gândiţi ca
voi. Nu ascultaţi de lider, ascultaţi
de glasul bun al propriei voastre
conştiinţe. Nu vorbiţi ca el, vorbiţi
ca voi. Nu aşteptaţi soluţii de la
acel lider, propuneţi-le singuri,
făcând mereu efortul de a fi mereu
în cunoştinţă de cauză.

Nu în ultimul rând, adresez
aceeaşi chemare cititorilor: nu
luaţi de bun tot ce vă spunem noi
aici: contraziceţi-ne, dovediţi-ne
că greşim. Ori contribuiţi cu com-
pletări la adevărurile pe care, din
dorinţa de a le pune în discuţie, s-
ar putea să vi le prezentăm uneori
incomplet dar, îndrăznesc să
afirm, niciodată din rea-voinţă ori
din plăcerea de a ne auzi vorbind
după ureche!

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

Chemarea liderului

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: 548.000$.

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!

REFLEC�II CANADEZE

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Unora din-
tre politi-
cienii
români le
tremură fun-
dul când

votăm, altora când nu votăm.
Cert e că măcar la 4-5 ani,
noi, diaspornicii, băgam frica
în politicienii români ade-
vărați și curați la suflet și la
inimă - nu ca noi ăștia, trădă-
torii, cum ne-a dezmierdat un
mare patriot actor și cobzar.
Unii încă se întreabă ce naiba
căutăm la vot, când nu știm
cum e să suferi pentru relele
unuia sau altuia dintre
președinți sau prim-miniștri.
Alții susțin că noi cei de-aici,
mai ales de peste ocean,
putem înțelege mai bine, mai
obiectiv și mai realist de ce
ar avea nevoie țara încă și a
noastră.  
Exersând democrația sănă-
toasă și funcțională, putem
vedea de aici mai clar abera-
țiile și anomaliile din Româ-
nia care, pentru cei de acolo,
s-au integrat în normalul co-
tidian. Televiziunile nu mai
au bariere morale, politicienii
au zeci de priorități până la
cea numită România, țăranul
pupă mâna boierului care îl
fură și câinele linge mâna
hingherului.  
Să vă dau un exemplu: orice
țară normală are nevoie de un
partid social-democrat, sau
socialist, sau laburist, nu are
importanță denumirea, de
stânga să fie. Și România are
nevoie de unul. Un partid al
poporului, pentru popor, par-

tid ai cărui membri să fie un
exemplu în sine pentru
susținători. Așa cum Jack
Layton, fostul lider al social-
democraților canadieni,
mergea la Parlament cu bici-
cleta sau cu autobuzul când
ningea, așa ar trebui să
meargă la serviciu și liderii
sociali-democrației
românești. Și tot așa cum
Layton locuia într-un aparta-
ment, central e drept, și mai
apoi în modesta casă a
soacrei, tot așa își liderii so-
cial-democrați dâmbovițeni
ar trebui să fie exemple în-
carnate pentru înflăcărații
susținători.  

M-am luat de social-
democrația românească pen-
tru că mi se pare de aici, de
peste ocean, a fi anomalia
cea mai vizibilă. 
Cu ce drept, veți spune, mi-
am permis să mă iau de
politicienii români? Pentru că
aici în Canada trăim într-o
mică Românie - așa e comu-
nitatea noastră, cu bune, și
mai puțin bune, o Românie în
miniatură. Canadienii ne văd,
pe noi românii comunitari,
drept oameni cinstiți, munci-
tori, buni păstrători de tradiții
și bine integrați în societatea
de adopție. Așa încât, pe ici,
pe acolo, putem să mai dăm
câte un sfat sau câte un vot.  

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.

CCââttee--uunn  ssffaatt  șșii  ccââttee--uunn
vvoott
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E greu să fii adult și să nu ai motive să
te exprimi din când în când de genul: „Ce
prost!” sau „Ce imbecil!”. Sigur, sunt și
alte variante, precum: „Ce idiot!”, „Ce
cretin!” ori, poate, „Ce dobitoc!”. Câteo-
dată, singuri fiind, ne putem referi la noi
înșine cu astfel de aprecieri, dar de regulă
suntem mai blânzi, mai înțelegători când
ne judecăm pentru fapte de care nu suntem
mândri, care ne surprind până și pe noi.

Carlo M. Cipolla, italian, specializat în
istoria economiei, sigur a avut o problemă
cu prostia, pentru că a scris o carte despre
asta în 1976, mai precis despre legile fun-
damentale ale prostiei umane; de aici titlul
articolului. Iată despre ce este vorba...

Cartea lui Cipolla este tradusă de edi-
tura Humanitas, cu titlul „Legile funda-
mentale ale imbecilității umane”. Probabil
că alegerea cuvântului „imbecilitate” pen-
tru termenul italian „stupidità” (sau en-
glezescul „stupidity”) nu este cea mai
potrivită. În limba română „imbecil” se
referă la o persoană cu capacități mintale
foarte reduse. Prost are alte conotații, iar
despre proști și prostie vorbește autorul
italian; e drept, într-o interpretare proprie
în ce privește prostia.

Înainte de trece la prima lege, iată o
serie de aprecieri preliminare ale autoru-
lui:
- omenirea se află într-o stare deplorabilă,
dar mereu a fost astfel;
- starea lumii are la bază modul prostesc în
care viața oamenilor este structurată;
- un grup mai influent decât Mafia, grupul
proștilor, operează în armonie la nivel
global, chiar fără un șef și fără coordonare,
cu efecte devastatoare.

Prima lege a prostiei: „Numărul
proștilor în viață este în mod inevitabil
întotdeauna subestimat de toți”.

În principiu, o asemenea afirmație
stârnește zâmbete, mai ales dacă ne exclu-
dem automat din grupul, oricât de larg ar
fi, al proștilor. Autorul înțelege că e o
problemă faptul că este imprecis, că nu ne
spune cât de mulți sunt totuși proștii, dar
ne asigură că sunt mulți. Pe măsură ce
avansăm în lectura cărții, ajungem să ne
obișnuim cu ideea.

A doua lege a prostiei: „Probabilitatea
ca cineva să fie prost este independentă
de orice altă caracteristică a acestei per-
soane”.

Natura are modul ei straniu de
funcționare, în special în domeniul nu-
merelor mari. De exemplu, numărul băr-
baților și femeilor este aproape egal, în
mod misterios, dacă ne raportăm la grupuri
mari de oameni (țări, de exemplu, ori la
nivel global). Cumva, crede autorul, și pro-
centul proștilor rămâne același, indiferent
de mărimea grupului evaluat.

Oricât ne-ar plăcea aserțiunea din cea
de-a doua lege, ar fi interesant de știu cum
stabilim că acest al procent al proștilor e
constant. Dificil, nu? Autorul spune, în
sprijinul legii sale, că a analizat clasa
muncitorilor, funcționarilor, studenților,
administratorilor și a profesorilor (ba chiar
și cea a câștigătorilor Premiului Nobel!) -
și legea sa este fără cusur. Să-i dăm credit

A treia lege a prostiei: „Un prost este o
persoană care provoacă pierderi altei
persoane ori unui grup de persoane,
fără a obține foloase pentru sine și, posi-
bil, având propriile pierderi”.

Având o minte scrutătoare, probabil

v-ați întrebat încă de la începutul articolu-
lui: dar ce este prostul? A treia lege vrea să
clarifice acest aspect. Dacă vi se pare prea
ermetică definiția, iată câteva elemente
clarificatoare:
- oamenii își evaluează consecințele acțiu-
nilor lor;
- evaluarea acestor consecințe se referă la
efectele asupra lor înșile, dar și asupra
celorlalți, care pot fi afectați de propriile
acțiuni;
- prostul este cel care acționează, fără a
aduce beneficii nimănui, ci doar pierderi.

Probabil că nu la asta v-ați gândit când
ați început să citiți acest articol, dar vă
reamintesc că autorul a fost specializat în
istoria economiei, deci folosește o abor-
dare economică și politică în analiza
subiectului prostiei umane, în termeni de
„pierderi” și „câștiguri”.

Autorul introduce și patru categorii de
oameni, pornind de la acest „joc” al câș-
tigului și pierderii, astfel:
• răufăcătorul este cel care acționează în
propriul avantaj, aducând pierderi celor-
lalți;
• neajutoratul este cel care-și aduce singur
pierderi, dar beneficii celuilalt;
• inteligentul este cel care acționează astfel
încât beneficiază ambele părți;
• prostul este cel care generează pierderi
atât celuilalt, cât și lui însuși.

Cum am putea evalua, de exemplu,
cazul unui general care provoacă distrugeri
enorme și nenumărate victime pentru o
medalie? Intră în categoria proștilor. Deși
pare că obține un avantaj, medalia, dispro-
porția dintre ce generează și ce câștigă este
enormă.

Cipolla crede că prostul poate fi astfel

ca urmare a genelor; nu e nimic de făcut.
Întrebarea pe care și-o pune orice om
rațional este: „cum ajung proștii în poziții
de putere?”. Sigur, la această întrebare sunt
multiple răspunsuri, dar probabil că au-
torul nu caută răspunsuri, ci își exprimă
perplexitatea că proștii ajung în poziții ce
le permit să ia decizii care afectează viața
altora.

De ce sunt proștii în poziție de putere
periculoși?

Pentru că celor raționali le vine greu să
înțeleagă un comportament irațional. Un
răufăcător e ușor de înțeles, că vrea ceva
pentru el, în dauna altuia. Dar prostul oferă
lumii alternativa „loose-loose”.

Pe de altă parte, prostul te poate afecta
în cele mai neașteptate situații; nu știi
când, cum, unde sau de ce te va ataca. Vei
fi luat aproape mereu pe nepregătite, și
chiar dacă nu va fi așa, nu vei ști cum să
reacționezi, pentru că totul este ilogic. Ast-
fel, ești întru totul în voia prostului...

A patra lege a prostiei: „Cei care nu
sunt proști întotdeauna subestimează
puterea proștilor de a provoca daune.
Cei care nu sunt proști uită mereu că,
indiferent de timp, loc și circumstanțe,
să ai de-a face ori să te asociezi cu proști
se dovedește în mod sigur a fi o greșeală
costisitoare”.

Prostul este impredictibil, iar acest ca-
racter îl va face imposibil de controlat.
Schiller îl sprijină pe autor aici: „împotriva
prostiei zeii înșiși sunt neputincioși”.

A cincea lege a prostiei: „Prostul este cel
mai periculos tip de om”. Corolarul:
„Prostul este mai periculos decât un
răufăcător”.

Această lege se explică astfel: răufăcă-
torul generează un transfer de la cel asupra
căruia acționează (îi fură bicicleta) asupra
sa; societatea, în ansamblu, nu se schimbă
fundamental. Dar proștii provoacă pierderi
tuturor, secătuind resursele societății.

Deși numărul de proști este același într-
o societate stabilă și într-o societate în de-
clin, prostul prosperă în ultimul caz, pentru
că într-o societate în declin proștilor li se
permite mai ușor să acceadă la putere. Iar
când numărul răufăcătorilor cu tendințe
spre prostie și cel al proștilor care ocupă
poziții privilegiate crește - țara se duce de
râpă...

www.scientia.ro

Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic
articole și știri, are o secțiune de bloguri și
una destinată întrebărilor din partea citito-
rilor. Cei care doresc să sprijine acest de-
mers de transmitere a informației științifice
pot dona la: www.scientia.ro.

Legile fundamentale ale prostiei umane
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Tendința Canadei pentru a
răspunde nevoilor sale în ma-
terie de imigrație este de a se
baza din ce în ce mai mult pe
lucrătorii străini temporari
deja prezenți pe teritoriul său.
În ciuda dificultăților proce-
durale în domeniul imigrației,
la care se adaugă și difi-
cultățile create de pandemie,
lucrătorii temporari pot intra
în Canada și pot fi însoțiți de
membri ai familiei, însă ei tre-
buie să îndeplinească anu-
mite cerințe.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Într-un articol precedent
(„Imigrație și impactul
COVID-19: Noutăți la
nivel federal”, Accent
Montreal nr. 257, 14 au-
gust 2020 - n.r.) amin-
team faptul că economia

canadiană va avea în continuare mare

nevoie de lucrători străini temporari și că
aceștia vor putea veni în Canada în ciuda
dificultăților procedurale în domeniul imi-
grației și în ciuda dificultăților de a călă-
tori spre Canada.

Am primit din partea unui cititor o în-
trebare legată de o situație ce se prezintă
din ce în ce mai des în ultima vreme. Res-
pectivul cititor este șofer de camion,
cetățean român, are contract de muncă
pentru doi ani în Canada, are avizul pozi-
tiv pentru permisul de muncă și vrea să
vină aici cu soția. Este posibil? Să vedem,
pe scurt, ce prevăd cele mai recente in-
strucțiuni ministeriale în acest sens.

Ministerul Imigrației (IRCC) dă exem-
ple de situaţii în care lucrătorii temporari
sunt consideraţi non-opționali sau nedis-
creționari, putând astfel călători spre
Canada:
● Este un cetățean străin care are un per-
mis de lucru valid și trăieşte deja în
Canada, dar a fost plecat în exteriorul țării
și vrea să revină. Agenții de imigrație nu
vor verifica dacă locul său de muncă
există încă sau dacă lucrătorul a fost con-
cediat în urma pandemiei, căci elementul
important în această situație est faptul că
lucrătorul străin are domiciliul principal în
Canada - de aici concluzia că scopul călă-
toriei nu este opțional.

● Este un cetățean străin care are
scrisoarea de aprobare în principiu, pentru

un permis de lucru general (nu este spe-
cific pentru un anumit post sau pentru un
anumit angajator. i.e. open work permit),
are o ofertă de lucru validă și va putea
lucra odată ce a ajuns în Canada.
● Este un cetățean străin care are
scrisoarea de aprobare pentru un permis de
lucru specific, pentru o anumită meserie și
un anumit angajator, are o oferta de lucru
validă și va putea lucra odată ajuns în
Canada.

Cititorul nostru intră în cea de-a treia
categorie. El va putea intra în Canada cu
condiția să respecte obligația de a se con-
forma cerințelor de verificare a sănătăţii și
de a avea un plan de carantină pregătit pen-
tru a-l prezenta la sosire.

El ar fi fost însă considerat în categoria
călătorilor opționali dacă ar fi avut
scrisoarea de aprobare pentru un permis de
lucru specific pentru un anumit angajator,
dar respectiva companie ar fi fost închisă
din cauza pandemiei. Sau dacă ar fi avut
aprobarea pentru un permis de lucru de-
schis, însă fără un contract de muncă, și ar
fi venit în Canada în ideea că își va căuta
de lucru ulterior.

Cerințele pentru ca un
lucrător temporar să poate
fi însoțit de unul sau mai
mulți membri ai familiei

De la început trebuie precizat că este

vorba de membrii familiei imediate:
soț/soție sau partener/parteneră (con-
joint/common-law partner), copil depen-
dent, copilul unui copil dependent,
părinte, părinte vitreg sau adoptiv.

În situația prezentată este vorba de
soție, deci este vorba de un membru al
familiei imediate.

Călătorii care vin din alte țări decât
SUA, cum este cazul cititorului nostru
român și al soției sale, trebuie să aibă au-
torizația scrisă de la IRCC de a veni în
Canada ca să poată fi admiși la bordul
avionului.

Pentru a cere această autorizație
trebuie trimis un e-mail la adresa:
IRCC.COVID-Trave lExempt i ons -
E x e m p t i o n s d e v o y a g e -
COVID.IRCC@cic.gc.ca în care se vor da
următoarele informații: numele, data naș-
terii, număr de pașaport, proba legăturii de
familie (certificat de căsătorie în acest caz,
iar dacă este vorba de partener conjugal,
dovezi ale vieții comune), copii ale docu-
mentelor care dovedesc statutul în Canada
al soțului/ei (partenerului/ei), adică per-
misul de muncă, contract de muncă, copie
a vizei (nu se aplică românilor, căci nu au
nevoie de viză) și a eTA (Electronic
Travel Autorisation).

Cererea trebuie însoțită de o scrisoare
detaliată despre situația familială, despre
motivele pentru care soția vrea să-și
urmeze soţul. Pentru a avea șanse de suc-
ces, trebuie furnizate motive întemeiate și
documente ce susţin afirmațiile făcute.

În principiu, răspunsul va fi dat în
cinci zile lucrătoare. Dacă este pozitiv, tre-
buie anunțată compania aeriană că a fost
acordată o excepție la restricțiile de călă-
torie. Compania aeriana poate cere o ve-
rificare a stării de sănătate, căci oricine
prezintă simptome de COVID-19 nu va fi
admis în avion.

În concluzie, cititorul nostru ar putea
veni în Canada împreună cu soția, cu
condiția să obțină autorizația IRCC.

Anca Tismănariu este consultantă în imi-
grație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. In-
formații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Imigrație și impactul COVID-19: Lucrătorii
temporari în Canada și familiile lor
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SOS INFIRMIÈRE
Agenție de plasament în domeniul sănătății pentru profesioniștii români și
pentru cei de toate naționalitățile din Quebec
• SALARII foarte avantajoase
• ORARE DE LUCRU flexibile, fiecare

persoană lucrează cât și unde vrea
• ANGAJĂM: INFIRMIERS(ÈRES);

INFIRMIÈRS(ÈRES) AUXILIAIRES;
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES
(PAB); INHALOTHÉRAPEUTES;
TRAVAILLEURS(EUSES) SOCIAUX(LES)

• CLIENȚII noștri: toate instituțiile publice de

sănătate din provincia Quebec
• SPITAL, CHSLD, CLSC, GMF, RI, RPA,

SÀD, Transport medical etc.
• În curând: PLAN de pensie și de asigurare

colectivă
• SUPORT clinic acordat angajaților pentru
dezvoltare profesională

• Puteți lucra ca salariat sau ca partener INC
al companiei noastre

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com

Administratori români

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 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052
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DAN GEORGESCU
dan.g@accentmontreal.com

În tumultul acestor zile
dominate de știri și contro-
verse legate de pandemie,
alegeri locale în România,
prezidențiale în SUA, sau
redeschiderea sesiunii parla-
mentare la Ottawa, este

posibil să nu fi remarcat o știre despre
mediul înconjurător. Este însă ceva ce ar
trebui să ne preocupe și să ne capteze

atenția mai mult: potrivit World Wildlife
Fund (Fundația Mondială a Naturii), Terra
a pierdut peste două treimi din fauna sa săl-
batică în mai puțin de o jumătate de secol,
cauza principală fiind activitățile umane.
Pericolele acestei împuținări a regnului
animal sunt multiple pentru viitorul uma-
nității.

La fiecare doi ani, organizația non-gu-
vernamentală World Wildlife Fund publică
un Raport al Planetei Vii, care include așa-
numitul Indice al Planetei Vii, un instru-

ment de referință pentru sănătatea planetei
în ansamblu și viitorul nostru ca specie.
Acest indice oferă o imagine a tendințelor
biodiversității globale, analizând evoluția
numărului a aproape 21.000 de populații de
vertebrate din lume (mamifere, păsări,
pești, reptile și amfibieni), distribuite în
4.392 de specii.

Publicat pe 10 septembrie, Indicele
Planetei Vii 2020 arată că între 1970 și
2016, 68% din fauna sălbatică a planetei a
dispărut. El semnalează totodată o accele-
rare a scăderii biodiversității, care în rapor-
tul precedent (perioada 1970 - 2014) se
situa la 60%. Pentru speciile de apă dulce
(pești, păsări, amfibieni, mamifere),
pierderile sunt și mai drastice, de 84%. Iar
unele regiuni, precum cele tropicale ale
Americii centrale și latine, sunt în mod spe-
cial afectate, cu un colaps al biodiversității
de 94%.

Principala cauză este distrugerea habi-
tatelor naturale, în special pentru agricul-
tură. Ultimii 50 de ani, o perioadă infimă de
timp în raport cu milioanele de ani de când
numeroase specii există, au transformat
drastic Pământul, prin explozia comerțului
mondial, a consumului și mai ales a popu-
lației. Defrișările făcute pentru a crește
suprafața terenurilor agricole au un cost
enorm asupra naturii. An de an, umanitatea
își depășește din ce în ce mai devreme
„bugetul biologic”, consumând mai mult

decât capacitatea de regenerare a planetei.
În plus, distrugerea habitatelor naturale

pentru a crea pământ agricol și a hrăni o
populație din ce în ce mai numeroasă, mai
lacomă și mai risipitoare, se conturează ca
o tendință ce riscă să ducă la apariția unor
noi pandemii de tip COVID-19, prin
sporirea contactelor dintre oameni și ani-
male sălbatice, lucru ce favorizează trans-
miterea virușilor de la specie la specie.

Un eșec colectiv și câteva
speranțe

Acum zece ani, 192 de țări s-au întâlnit
și și-au fixat o serie de obiective în-
drăznețe pentru deceniul 2011-2020, cu
scopul protejării biodiversității. Astfel, la
reuniunea COP10 care a avut loc în 2010
în Japonia, comunitatea internațională a
adoptat cele 20 de Obiective mondiale
privind biodiversitatea pentru 2020.

Un deceniu mai târziu, când toate
aceste angajamente trebuiau să fie deja
concretizate, Organizația Națiunilor Unite
a publicat un bilanț al promisiunilor de
atunci în cel de-al cincilea raport al său
asupra Perspectivelor mondiale privind di-
versitatea biologică. Rezultatele nu sunt
foarte încurajatoare, căci niciunul din cele
20 de obiective nu a fost atins pe deplin și
doar șase sunt pe cale de a fi realizate.

Concluzia este cea a unui eșec colec-
tiv.

Două treimi din fauna planetei a dispărut
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Unul din obiective, de exemplu, era de
a încetini semnificativ pierderea habitatelor
naturale. Din păcate, omenirea nu numai că
nu s-a apropiat de acest obiectiv, ea s-a în-
depărtat, defrișările continuând să crească
pe durata ultimilor 10 ani. Deși recent rata
defrișărilor a scăzut cu o treime față de
deceniul precedent, distrugerea pădurilor și
fragmentarea habitatelor naturale continuă.

La fel și în cazul pescuitului: o treime
din stocurile de pești sunt în continuare
supraexploatate. 

Îngrijorează, de asemenea, și lipsa pro-
gresului în reducerea utilizării pesticidelor
în agricultură, mai cu seamă în rândul
țărilor care au mijloace să recurgă la metode
ecologice. Pesticidele sunt foarte nocive
pentru biodiversitate, poluează cursurile de
apă, inclusiv zonele marine, otrăvesc con-
sumatorii și distrug microflora și micro-
fauna solului.

Alternativele agroecologice există de
câțiva ani deja. Ce se manifestă prea puțin
este voința politică de schimbare, curajul
guvernanților de a face pași concreți pentru
reducerea sau chiar eliminarea pesticidelor,
cum ar fi de exemplu categoria neonicoti-
noizilor, care dăunează populației de po-
lenizatori.

Raportul ONU arată că atunci când
politici adecvate sunt formulate și puse în
practică, situația biodiversității se poate îm-
bunătăți rapid. Șase din cele douăzeci de

obiective fixate în 2010 au fost parțial în-
deplinite, unul dintre acestea referindu-se la
ariile protejate. Pentru oceane, ținta fost ca
până anul acesta 10% din ariile marine să
fie protejate iar pentru zonele terestre
suprafața să fie de 17%. Procentajele au fost
atinse însă problema este că există încă
variații foarte mari de la o țară la alta. În
cele în curs de dezvoltare, deși există teri-
torii protejate, lipsesc resursele necesare
pentru ca această protecție să fie reală și efi-
cace.

O legătură directă între 
calitatea vieții noastre și
protecția diversității

Un lucru pozitiv ce merită subliniat este
faptul că cetățenii sunt din ce în ce mai bine
informați și dispuși să tragă la răspundere
guvernele și companiile private. Există o
creștere observabilă a gradului de conștien-
tizare a problemelor de mediu, a faptului că
există o legătură directă între calitatea vieții
și protecția biodiversității.

Pandemia de COVID-19 a provocat
multe pierderi - umane și la nivel economic
- însă ea a scos în evidență un lucru impor-
tant: legătura dintre sănătatea noastră și
starea mediului și a biodiversității, o pro-
blematică care până acum a fost prea puțin
înțeleasă, atât de guvernanți, cât și de pu-
blic. Originea bolilor infecțioase, cum apar

acestea în natură și cum ajung la om sunt
subiecte ce fac acum parte din conversație,
oamenii înțelegând că există și un răspuns
ecologic la astfel de întrebări de sănătate
publică.

În aprilie a. c., un raport publicat de In-
tergovernmental Science-Policy Platform
on Biodiversity and Ecosystem Services
(IBPES) - o platformă internațională care
informează la nivel științific factorii politici
- avertizează că dacă vom continua să dis-
trugem mediul, ne vom confrunta cu pan-
demii și mai înfricoșătoare. „Defrișările
agresive, extinderea necontrolată a agricul-
turii, agricultura intensivă, exploatarea
minieră și dezvoltarea infrastructurii, pre-
cum și exploatarea speciilor sălbatice au
creat o «furtună perfectă» pentru propa-
garea bolilor”, se menționează în acest ra-
port intitulat „COVID-19 Stimulus
Measures Must Save Lives, Protect Liveli-
hoods, and Safeguard Nature to Reduce the
Risk of Future Pandemics”. Astfel de ac-
tivități umane provoacă pandemii prin fap-
tul că un număr din ce în ce mai mare de
oameni intră în contact direct cu animale
care transportă agenți patogeni - de unde
provin 70% din bolile emergente.

„Pandemiile se vor produce mai
frecvent, se vor răspândi mai rapid, vor
avea un impact economic mai mare și vor
ucide mai mulți oameni dacă nu suntem ex-
trem de atenți la posibilele efecte ale

alegerilor pe care le facem astăzi”, se
afirmă în acest raport care concluzionează
că: „pandemiile recente sunt o consecință a
activităților umane, în mod special a sis-
temelor financiare și economice care valo-
rizează cu orice preț creșterea economică.”

Întrebările care se pun sunt multiple:
cum putem hrăni o populație din ce în ce
mai numeroasă, cum putem asigura accesul
la apă de calitate, cum putem regla pro-
blema schimbărilor climatice sau face față
problemelor de sănătate publică? La baza
răspunsurilor la aceste întrebări stă felul în
care tratăm natura și biodiversitatea și cum
vom reuși să reducem amprenta producției
agricole și a consumului, în special a pro-
duselor de origine animală.

Din păcate, există un real pericol acum,
cu pandemia, ca reglementările de mediu să
fie relaxate în numele relansării economiei.
Or, distrugerea naturii cu care omenirea se
confruntă necesită acțiuni urgente. Orice în-
târziere se poate solda cu pierderi ire-
versibile, căci ecosistemele au un așa-numit
punct de la care nu mai există întoarcere.
Iar o specie care dispare, e dispărută pentru
totdeauna. 

Pe lângă datoria morală de a coexista pe
această planetă suntem obligați să luăm în
considerare și impactul pe care felul în care
alterăm mediul îl are asupra societății noas-
tre, asupra sănătății și economiei. 

în mai puțin de 50 de ani
MEDIU
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ELENA NIGAI
Naturazone.net

Boala Lyme și-a luat nu-
mele de la orașul Old Lyme
din Connecticut, SUA, unde
a fost identificată pentru
prima oară în 1975. Din acel

moment, numărul cazurilor și al locurilor
unde acestea s-au înregistrat a continuat să
crească.

De regulă, boala este transmisă prin
mușcătura unei căpușe infectate cu o bac-

terie din genul Borrelia. Din nefericire,
aceste căpușe pot fi purtătoare și ale altor
bacterii, fungi și virusuri. Cel mai des,
boala Lyme este transmisă de căpușa cu pi-
cioare negre sau căpușa de căprioară.

Simptomele bolii Lyme sunt extrem de
variate, ele putând fi împărțite în trei cate-
gorii:
● Simptome timpurii, unde după mușcă-
tură se produce o iritație locală asemănă-
toare unei ținte de tir: roșie în mijloc,
înconjurată de un cerc alb, înconjurată de
un cerc roșu. Iritația mai poate fi însoțită de
simptome asemănătoare gripei: febră,
oboseală, ganglioni umflați, dureri locale și
mai ales dureri de cap.
● Simptome târzii, care apar după mai
multe săptămâni, luni sau chiar ani de la in-
fectarea cu Borrelia. În general, mușcăturile
de căpușă nu sunt dureroase. Perioada de
incubație este lungă iar simptomele sunt
variate, astfel încât boala poate trece neob-
servată. Boala Lyme „mimează” foarte bine
simptomele altor boli. Printre simptomele
târzii putem întâlni: inflamația articulațiilor,
asociată cu umflături și dureri severe, cel
mai frecvent ale genunchilor; tulburări neu-
rologice - pot apărea inflamații ale mem-
branelor ce înconjoară creierul, producând
dureri de cap, oboseală severă, paralizia

temporară a unei jumătăți ale feței,
amorțeală sau slăbiciune în membre. Mai
pot apărea și: aritmie, mărirea mușchiului
inimii, mărirea splinei și a glandelor lim-
fatice.
● Simptome cronice. Boala Lyme cronică
poate fi asociată cu peste 300 de alte boli
precum: tulburări neurologice, fibromial-
gie, artrită reumatoidă și scleroză multiplă,
alte boli autoimune ca Lupus.

Diagnosticul este ușor de pus în cazul
simptomelor timpurii. Boala Lyme este
tratabilă și aproape întotdeauna curabilă.
Boala se depistează printr-un test sangvin
care măsoară nivelul unor anticorpi ce de
obicei cresc la număr la câteva zile de la
contactul cu bacteria.

Pentru a asigura o refacere completă,
tratamentul trebuie să vizeze eliminarea
infecțiilor cu Borrelia, eliminarea toxinelor
acestei bacterii, repararea țesuturilor dis-
truse, îmbunătăţirea și întărirea sistemului
imunitar, precum și eliminarea simptomelor
adiacente. Este necesar avizul medicului de
familie, căci tratamentul de bază este cel
medicamentos cu antibiotice - de regulă
antibioticele cu spectru larg. Concomitent,
terapiile naturale pot ajuta organismul să
facă față tratamentului îndelungat cu an-
tibiotice.

Câteva exemple
● Lucerna, trifoiul rece, coada calului și
urzica pot furniza mineralele atât de nece-
sare organismului.
● Rădăcina de păpădie, ginsengul, pă-
ducelul și rădăcina de nalbă pot fi utile pen-
tru refacerea sângelui și a țesuturilor
afectate. Atenție însă, ginsengul nu trebuie
folosit în caz de hipertensiune arterială!
● Gențiana poate fi și ea utilă sub formă de
picături, însă trebuie administrată cu pauze
și nu mai mult de șapte zile.

Alte recomandări
Putem include în dietă usturoi sau su-

plimente cu usturoi care stimulează funcția
imună. Polenul, lăptișorul de matcă și
mierea sunt foarte utile datorită nutrienților
pe care îi conțin. Microalgele pot fi de
asemenea foarte utile datorită conținutului
ridicat de vitamine și minerale, contribuind
la curățarea organismului.

Pasionată de natură și plante medicinale,
Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut
fabricant de produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților Natu-
ropați din Quebec. Informații suplimentare
la: herboristelaval@gmail.com | 514-240-
4940.

Ce este boala Lyme, cum se transmite și cum
se tratează?

Coada calului este una din plantele ce pot
furniza mineralele atât de necesare orga-
nismului.
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Un nou studiu realizat de
cercetători de la Universitatea
din Illinois, SUA, sugerează
că majoritatea măștilor non-
medicale fac o treabă bună în
ceea ce privește stoparea
răspândirii picăturilor respira-
torii implicate în transmiterea
COVID-19.

Cercetătorii au studiat performanța a
11 țesături diferite pentru a determina efi-
cacitatea lor în blocarea picăturilor respi-
ratorii. Concluziile analizei au fost

publicate în revista științifică Extreme Me-
chanics Letters. Studiul se intitulează:
„Performance of fabrics for home-made
masks against the spread of COVID-19
through droplets: A quantitative mecha-
nistic study”.

Printre materiale testate s-au aflat tri-
couri, cuverturi, cearșafuri sau cârpe de
șters vasele. Studiul a implicat umplerea
duzei unui inhalator cu apă distilată și par-
ticule fluorescente de dimensiunea unei
particule de coronavirus. Cu ajutorul in-
halatorului astfel umplut, lichidul a fost
pulverizat pe diverse materiale.

Experimentul a dezvăluit că majori-
tatea țesăturilor sunt eficace în blocarea
picăturilor, în special cele din bumbac,

cum ar fi tricourile, care s-au dovedit a
avea niveluri de eficiență similare cu cele
ale măștilor medicale, fiind în același timp
de aproape două ori mai respirabile.

„Am constatat că toate textilele testate
sunt eficiente, în mod considerabil, în blo-
carea particulelor de 100 nanometri trans-
portate de picături similare cu cele care
pot fi eliberate prin vorbire, tuse și strănut,
chiar și de măști cu un singur strat”, a spus
profesorul Taher Saif, unul din autorii
studiului, citat de CTV News.

„Măștile cu strat dublu sau triplu, chiar
și cele din textile mai permeabile ca în
cazul tricourilor, au o capacitate de blo-
care a picăturilor similară cu cea a unei
măști medicale, menținând totodată o res-
pirabilitate comparabilă sau mai bună”, a

completat acesta.
Concluzia studiului este că măștile

non-medicale, în special cele cu mai multe
straturi, pot ajuta la reducerea transmiterii
infecțiilor respiratorii provocate de pică-
turi de salivă sau mucus.

În luna august, revista Science Ad-
vances a publicat rezultatele unui experi-
ment întreprins de cercetătorii de la
universitatea americană Duke, care au te-
stat 14 tipuri de măşti în ceea ce privește
capacitatea lor de a bloca particulele
emise în timpul vorbirii. Studiul se inti-
tulează: „Low-cost measurement of face
mask efficacy for filtering expelled
droplets during speech”. Concluziile sale
sunt similare cu cele ale studiului
menționat anterior.

Deloc surprinzător, cele mai eficiente
s-au dovedit a fi măştile chirurgicale N95
- echivalentul a FFP2 în Europa - care
reduc transmiterea particulelor cu peste
99,9% prin comparaţie cu o persoană care
vorbeşte fără mască.

Cele mai puțin eficiente sunt ban-
danele, care rețin particulele în proporţie
de 50%, şi fularele fine din polar,
asemănătoare cu cele pe care le utilizează
alergătorii. Țesătura de acest tip a sporit
de fapt numărul de particule expulzate,
probabil pentru că materialul desparte
picăturile mari în stropi mai mici.

Între aceste două categorii se situează
măştile medicale cu trei straturi, care
reduc cu peste 90% particulele emise, iar
apoi măştile din polipropilenă şi bumbac/
polipropilenă. Pentru măştile din bumbac
confecţionate manual, reducerea oscilează
între 70% şi 90%, în funcţie de numărul
de straturi şi de modalitatea de plisare.
Măştile medicale profesionale N95
echipate cu o valvă rotundă sunt mai ine-
ficiente decât cele fără; ele sunt compara-
bile cu măştile din bumbac.

ACCENT MONTREAL

Majoritatea măștilor non-medicale sunt
e.ciente în prevenirea răspândirii COVID-19

STUDIU



Vineri 25 septembrie 2020Vineri 25 septembrie 2020 ■ PAG. 15PAG. 151515 SĂNĂTATE

Mutațiile virusului SARS-CoV-2 sunt fără
consecințe notabile

Un virus care suferă mutații
este ceva obișnuit. Unele mu-
tații îl ajută să supra-
vieţuiască mai bine, altele îi
slăbesc puterea. Până în
prezent, mutaţiile SARS-CoV-
2 nu par să aibă consecinţe
notabile, scrie AFP, citată de
Agerpres.

Mecanismul mutațiilor
Un virus se multiplică invadând o

celulă. Astfel, el se propagă copiindu-se pe
sine. La fiecare replicare, în copia genomu-
lui virusului se produc erori, ce pot avea o
incidenţă mai mult sau mai puţin impor-
tantă asupra comportamentului virusului.

Unele mutații pot fi favorabile virusu-
lui, ajutându-l să supravieţuiască mai bine;
altele îi pot fi defavorabile, slăbind-i pu-
terea.

O particulă virală matură (virionul) este
formată din două componente esenţiale:

genomul viral care poartă informația gene-
tică necesară replicării şi capsida, care pro-
tejează materialul genetic, la care se adaugă
și un inveliş accesoriu (anvelopa). Genomul
viral este format în general dintr-o moleculă
de acid nucleic, ADN sau ARN, niciodată
ambele într-un singur virus, și de aceea
auzim despre clasificarea în viruși ADN şi
viruși ARN.

Virușii ARN, categorie din care face
parte SARS-CoV-2, suferă mai des mutaţii
decât cei ADN, întrucât erorile de codifi-
care sunt mai frecvente. Mutațiile corona-
virușilor sunt însă mai lente decât ale altor
viruși ARN: până în prezent, spre exemplu,
SARS-CoV-2 a suferit mutaţii de două ori
mai lent decât virusul gripal şi de patru ori
mai lent decât HIV, potrivit cercetătoarei
Emma Hodcroft, epidemiolog molecular la
Universitatea Basel (Elveţia), citată recent
de revista Nature. Oamenii de ştiinţă con-
sideră chiar că noul coronavirus este relativ
stabil din punct de vedere genetic.

Ceea ce contează însă este să ştim dacă
aceste mutaţii îl fac mai contagios, mai
patogen, mai virulent, mai puţin vulnerabil
în faţa unui vaccin sau mai rezistent la
mecanismele noastre de apărare imunitară.

Ce ştim despre efectele
mutaţiilor SARS-CoV-2?

Mutaţiile genetice ale coronavirusului
sunt monitorizate de cercetători din lumea
întreagă. Genomurile virușilor identificați
sunt secvenționate și distribuite într-o bază
de date internaţională, GISAID, plină de in-
formaţii preţioase în urma a zeci de mii de
secvenţieri.

Noul coronavirus nu face excepţie de la
regulă şi suferă mutaţii continue. Până în
prezent însă nimic nu indică în mod clar că
mutațiile suferite modifică semnificativ
efectele sale asupra oamenilor.

Într-un studiu apărut în iulie în revista
Cell (după o versiune preliminară publicată
în primăvară), oamenii de ştiinţă au afirmat
că o mutaţie permite celei mai răspândite
suşe a virusului să infecteze mai uşor
celulele graţie unei modificări a proteinei S,
„punctul” prin care pătrunde în celulă.
Potrivit ipotezei acestora, această mutaţie
ar putea face ca virusul să devină mai con-
tagios, ceea ce ar explica propagarea sa ex-
ponenţială.

Numeroşi oameni de ştiinţă au evi-
denţiat limitările acestei ipoteze, precizând

că cea mai mare infecţiozitate a fost obser-
vată doar în laborator şi că acest studiu nu
oferă dovada că o capacitate mai mare de a
infecta celulele îl face mai contagios.

Concluzia cea mai strictă este aşadar că,
dacă această celulă suşă este fără îndoială
mai „infecţioasă”, nu este obligatoriu mai
„transmisibilă” de la om la om.

Autorii au observat de asemenea, în
cazul bolnavilor spitalizaţi, că această suşă
nu a determinat forme mai grave ale bolii.

În ceea ce priveşte ipoteza formulată în
august de un cercetător din Singapore,
potrivit căreia virusul devine mai puţin vi-
rulent, ea nu a fost fundamentată în mod şti-
inţific. Din nou, o gravitate mai scăzută a
simptomelor poate fi explicată prin alţi fac-
tori: mai puţine comorbidităţi, un tratament
mai eficient etc.

Dacă virusul suferă mutaţii,
cum putem spera la un
vaccin?

Când mutaţiile modifică în mod sub-
stanţial antigenicitatea unui virus - capaci-
tatea sa de a provoca producţia de anticorpi
- vaccinurile îşi pot pierde din eficacitate.

Observațiile efectuate până acum arată
că SARS-CoV-2 suferă mutaţii relativ lent,
iar aceasta este o veste bună în ceea ce
priveşte dezvoltarea unui vaccin.

„Cea mai mare parte a vaccinurilor au
fost dezvoltate cu virusuri care corespund
primelor suşe din Wuhan, dar numeroşi
cercetători şi companii au încercat să
testeze dacă anticorpii pe care reuşesc să-i
producă prin intermediul vaccinului lor
candidat neutralizează de asemenea şi
virusurile noi, şi au văzut efectiv că
virusurile noi sunt neutralizate la fel de bine
ca şi cele mai vechi”, a precizat Marie-
Paule Kieny, virolog, directoare de cer-
cetare la INSERM (Institut national de la
santé et de la recherche médicale, Paris,
Franța).

„Aşadar, pentru moment, nu pare că
aceste mutaţii, deşi reale, ne duc la con-
cluzia că ar trebui să procedăm ca în cazul
gripei, la un vaccin diferit în fiecare an”, a
încheiat cercetătoarea.

ACCENT MONTREAL
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Hoinal Gergely
Membră OPQ

Ofer ședințe de psihoterapie pentru adulți și
adolescenți. Experiență de 15 ani în

autism și deficiență mintală.  
Chitanță pentru asigurări disponibilă.

438-498-3808 | hoinal.gergely@outlook.com

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.net
herboristelaval@gmail.com

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Cum se va sfârși Universul?
Un fizician de la Illinois State
University ne spune că într-un
viitor foarte îndepărtat, Uni-
versul ar putea sfârși cu
explozii ale piticelor albe, într-
un Univers extrem de rece și
neprimitor.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

La ora actuală, din
câte putem observa cu
telescoapele noastre,
vedem că Universul
este în expansiune.
Mai mult, expansiunea
este accelerată din
cauza unei așa-numite

misterioase energii întunecate. Dacă
această expansiune va continua, Univer-
sul se va răci din ce în ce mai mult, tem-
peratura radiației de fond devenind tot mai
mică. În multe miliarde de ani, nu se vor
mai naște stele, galaxiile se vor „stinge”,
și chiar și găurile negre se vor evapora
prin emisia radiației lui Hawking. Tem-
peratura Universului va tinde spre zero ab-
solut, adică 0 K - un fel de moarte termică
a Universului.

Un fizician teoretician de la Illinois
University, Matt Caplan, a încercat să își
imagineze pe baza fizicii cunoscute la ora

actuală ce s-ar putea întâmpla atunci când
Universul ar fi compus, în mare parte,
doar din rămășitele stelelor care nu s-au
transformat în găuri negre, adică din pitice
albe. Stele cu masa precum Soarele
sfârșesc prin a deveni pitice albe; cele cu
masa de zeci de ori cea a Soarelui lasă în
urmă, după explozii spectaculoase cunos-
cute ca supernove, găuri negre.

Ei bine, susţine Caplan, piticele albe la
început devin pitice negre. Adică pe mă-
sură ce trece timpul acestea se răcesc până
la o temperatură asemănătoare cu Univer-
sul înconjurător. Ele nu mai emit niciun
fel de radiaţie, devenind pitice negre.

În interiorul acestor rămășițe de stele
pot avea loc procese cuantice, efecte tunel,
care să ducă la fuziuni nucleare, cu o rată
extrem de mică. În aceste condiţii, nuclee
de siliciu și nuclee de nichel pot genera
nuclee de fier dar și pozitroni - adică
antiparticulele electronilor (electroni cu
sarcina electrică pozitivă). Acești po-
zitroni, întâlnind electronii din centrul
piticelor negre - electroni care o mențin de
fapt stabilă datorită presiunii de degene-
rare (principiul de excluziune a lui Pauli)
- generează anihilări care transformă masa
celor două particule în fotoni de energie
mare (raze gama).

Pe măsură ce trece timpul, tot mai
mulţi electroni dispar în acest fel, iar pre-
siunea de degenerare a electronilor nu se
mai poate opune gravitaţiei. Ce se întâm-
plă în acel moment? Ei bine, steaua va ex-
ploda, în mod asemănător cu ceea ce se
petrece cu o supernovă la ora actuală.

Când se va întâmpla acest lucru con-
form teoriei lui Caplan? Țineți-vă bine:

exploziile vor începe în circa 10 la puterea
1100 de ani și vor lua sfârșit după 10 la
puterea 32000 de ani! Practic, un timp in-
finit din punctul nostru de vedere. Ba mai
mult, în momentul respectiv, datorită ex-
pansiunii Universului, în jurul oricărei
pitice negre nu se va mai afla nimic vi-
zibil. Toate piticele vor fi așa de departe
una de alta, că ar fi imposibil de văzut.
Cam înfricoșător scenariul!

Evident, este doar o ipoteză, bazată pe
ceea ce ştim la ora actuală despre Univers.
Rămâne însă faptul că încă nu ştim foarte
multe lucruri, de la materia și energia în-
tunecate, la eventuala teorie a gravitaţiei
cuantice. Universul la un moment dat ar
putea să se oprească din expansiune și să
sfârșească în așa-numitul Big Crunch,
adică opusul Big Bang-ului, în care toată
materia s-ar readuna într-un punct.

Teoria lui Caplan prezintă totuşi un
scenariu interesant, întrucât realizează o
extrapolare la extrem a legilor de bază ale
fizicii pe care le cunoaştem la ora actuală,
precum mecanica cuantică, fuziunea nu-
cleară și chiar și radiaţia lui Hawking.

Mie personal îmi aminteşte de restau-
rantul de la sfârşitul Universului, din mi-
nunata carte Ghidul autostopistului
galactic (The Hitchhiker's Guide to the
Galaxy) de Douglas Adams.

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 portalului
Scientia.ro.

Cum se va sfârși Universul? Teoria exploziilor
�nale
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Big Bang și Big
Crunch
Cum va fi Universul în viitorul îndepăr-
tat? Acesta va continua să se extindă şi
să se răcească? Sau expansiunea sa, în
cele din urmă, se va opri? Sau, poate, el
va colapsa (Big Crunch), în acelaşi fel în
care o minge ce este aruncată în aer
încetineşte, se opreşte şi apoi cade din
nou pe Pământ.
Dacă acest lucru s-ar întâmpla, atunci
universul se va contracta, încet la în-
ceput şi apoi din ce în ce mai repede, iar
toate galaxiile se vor apropia unele de al-
tele. În cele din urmă, universul nu ar
mai fi suficient de mare pentru ca galaxi-
ile şi stelele să poată exista separat şi
totul se va uni, similar modului prin care
fulgii de zăpadă formează un bulgăre de
zăpadă solid, dacă sunt comprimaţi îm-
preună. Pe măsură ce universul se
micşorează ca mărime, temperatura lui
va creşte enorm. În cele din urmă, la
sfârşitul acestui proces, universul va
arăta aşa cum a fost la început: sub
forma unui punct infinit de mic, infinit
de dens şi infinit de fierbinte.
Acest punct ar putea exploda sub forma
unui alt Big Bang ce ar crea un nou
univers? Au existat alte evenimente Big
Bang şi alte universuri înainte de pro-
priul nostru univers? Există un astfel de
ciclu de viaţă al universului ce continuă
la infinit? Nimeni nu ştie.
Cei mai mulţi dintre astronomi cred că
universul se va extinde veşnic. Ce se va
întâmpla în acest caz? Distanţele dintre
galaxii vor creşte din ce în ce mai mult.
Toate galaxiile, în afară de cele ce fac
parte din grupul local de galaxii, vor dis-
părea vederii noastre, în cele din urmă,
deoarece ele se vor afla la distanţe de
neimaginat. În propria noastră galaxie,
stelele vor dispărea treptat, deoarece nu
vor mai exista condiţiile ce determină
apariţia stelelor noi. Universul din jurul
nostru îşi va reduce treptat, într-un mod
lent, luminozitatea.
Câţiva astronomi cred că Big Bang-ul nu
ar fi un eveniment unic. Ei sugerează că
universuri de tip mamă pot da naştere la
noi universuri de tip copil. Acest lucru s-
ar întâmpla în mod constant. Dacă este
adevărat, acest lucru înseamnă că în timp
ce universul nostru poate ajunge la fi-
nalul vieţii, există un alt univers care nu
se află într-o fază finală de evoluţie. Tot
ceea ce trebuie să facem este să încer-
cam să ne dăm seama cum poate avea
loc o călătorie dintr-un univers în altul.

Sursa: „Putem supravieţui sfârşitului
Universului?”, Scientia.ro.

Pitică albă atrăgând materie (atracție gravitațională) dintr-o stea companion (reprezentare grafică). Credit: NASA.
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Caut ajutor în construcții, în special pen-
tru dulapuri de bucătărie. Experiența un
atu. Detalii la: 514-743-8509.

Căutăm o femeie pentru curățenie, ones-
tă și cu experiență, pentru o familie care
locuiește într-un apartament în zona Côte-
des-Neiges, de două sau trei ori pe săp-
tămână. Un nivel minim de franceză sau
engleză este acceptabil. Sunați la 514-731-
2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Cali-
ficări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fi-
zică, spirit de echipă, muncă la exterior,
permis de conducere valid (posibilitate de
a face parte din echipele noastre de
deszăpezire în timpul iernii). Postul este la
timp plin, permanent, cu salariu competitiv
și asigurare colectivă. Loc: Montreal și îm-
prejurimi (punct de întâlnire la Laval).
Data de început: imediat. Scrieți-ne la
info@genexinc.ca sau contactați-ne la
450-963-2990 (lăsați un mesaj).

Căutăm doi lucrători pentru transport și
cărat diverse (manutention), ajutor la in-
stalare de pavaj și alte materia-le, plantare,
punerea plăcilor de gazon și alte sarcini
conexe. Calificări: experiența în amenajare
peisagistică un atu, harnic și disponibil, în
bună formă fizică, spirit de echipă, muncă
la exterior, permis de conducere valid
(posibilitate de a face parte din echipele
noastre de deszăpezire în timpul iernii).
Postul este la timp plin, permanent, cu
salariu competitiv și asigurare colectivă.
Loc: Montreal și împrejurimi (punct de în-
tâlnire la Laval). Data începerii: imediat.
info@genexinc.ca sau 450-963-2990.
(lăsați un mesaj).

Compania Bordic Expert Ménage caută să
angajeze bărbați (vârsta 30-45 ani) pentru
a face curat în birouri. Plata oficial, cu cec,
15$/oră.Contactați Eugen prin email la
expertmenage@bordic.com sau prin tele-
fon la 514-799–6864.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, menajere
și îngrijitoare, caută candidați/candidate
pentru familii în regiunea Montreal și
Laval. Candidatul ideal are cel puțin 6 luni
de experiență, este responsabil și posedă
referințe verificabile. Familiile cu care lu-
crăm au nevoi diferite, astfel că Regency
Nannies poate oferi frecvent posturi la
timp parțial și plin. Persoanele care doresc
să lucreze în acest domeniu într-un mediu
plăcut și stimulant sunt rugate să sune la
514-344-0099, Elsa.

Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul
construcțiilor și renovărilor caută munci-

tori. Plata este negociabilă, în funcție de
experiență. Info: www.renoroca.ca. Con-
tact: renoroca_inc@yahoo.com sau 514-
575-2939.

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.

Vând loc de veci, Rideau Memorial Gar-
den (Garden of Peace), Dollard-des-
Ormeaux. Tel: 514-262-5826.

Vând Istoria Literaturii Române de G. Că-
linescu, ediția originală din 1941, preț
100$ și vitrină retro din lemn de nuc și
mahon, cu cheie pentru uși, preț 250$. Tel:
514-502-7315.

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. Info: 514-575-
9377, Ina.

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, autostrada 440 la 2 minute. 514-550-
2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală,
autobuz, metrou. Căutăm persoane li-
niștite, 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 stația de metrou Place des
Arts, complet renovate, totul inclus.
Spălătorie și ascensor în imobil.
Concierge român. Chirii de la 650$/lună,
bail de 12 luni. Tel: 450-465-9360.

Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Tel: 514-344-5153.

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
la mesaje text sau tel: 438-876- 0543.

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn ne-
fumător, până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. 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 du-
minică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église,
Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântu-
lui 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-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org.

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. Saint-
Joseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Con-
stantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-
714-2762. Adresă: Paroisse Saint-Raphaël-
Archange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. 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

IMOBILIARE

MATRIMONIALE

VÂNZĂRI
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Delegaţia României a câştigat
29 medalii, din care opt de aur,
la Campionatele Balcanice de
atletism de la Cluj-Napoca, des-
fășurate în zilele de 19-20
septembre, potrivit News.ro.

Medaliile obţinute de atleţii tricolori:
Aur: Rareş Toader (aruncarea greutăţii),
Claudia Bobocea (800 m), ştafeta feminină
4x100 m, Alin Firfirică (aruncarea discu-
lui), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanu-
lui), Andreea Apachiţei (aruncarea
greutăţii), Claudia Bobocea (1.500 m),
Daniela Stanciu (săritura în înălţime);

Argint: Roxana Rotaru (3.000 m), Andreea
Iuliana Lungu (aruncarea discului), Mihai
Cristian Pîslaru (400 m), Elena Adelina
Panaet (3.000 m obstacole), Nicolae Soare
(5.000 m), Florentina Iuşco (triplusalt),
Anamaria Nesteriuc (100 m garduri),
Camelia Gal (200 m), Ioana Diana Ţigă-
naşu (aruncarea greutăţii), Răzvan Roman
(decatlon), Florentina Budică (heptatlon),
Florin Alexandru Vişan (triplusalt), ştafeta
feminină 4x400 m, ştafeta masculină 4x400
metri.

Bronz: Sanda Belgyan (400 m garduri),
Ioana Plăvan (aruncarea suliţei), Andreea
Marina Baboi (100 m), de ştafeta masculină
de 4x100 m, Sergiu Ursu (aruncarea discu-
lui), Florentina Iuşco (săritură în lungime),

Alexandru Tache (triplusalt).
În clasamentul pe medalii, prima po-

ziţie a revenit Ucrainei (32 medalii, dintre
care 12 aur, 13 argint, 7 bronz), urmată de
Turcia (24 medalii, dintre care 10 aur, 3
argint, 11 bronz) şi de România (29 medalii,

dintre care 8 aur, 14 argint, 7 bronz).
La competiţie au participat circa 300 de

sportivi din 12 ţări, iar România a avut 64
de atleţi în delegaţie.

În 2021, Cluj Arena va găzdui Cam-
pioanatele Europene pe echipe.

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

ATLETISM

JOCURI OLIMPICE

JO de la Tokyo: Sportivii care vor
participa ar putea ! supuşi unui
protocol foarte strict
Sportivii ar putea fi supuşi la
teste Covid-19 în mod repetat,
iar deplasările lor vor fi strict
controlate în timpul Jocurilor
Olimpice de la Tokyo amânate
pentru vara anului viitor din
cauza pandemiei de coro-
navirus, informează Hot-
News.ro, citând dintr-un
proiect al Grupului de lucru
pentru securitatea sanitară a
JO de vară de la Tokyo.

Cu mai puţin de un an înainte de
eveniment, Grupul de lucru şi organi-
zatorii Jocurilor Olimpice s-a întâlnit
pentru a doua oară pentru a discuta o
listă de posibile reguli ce vor fi impuse.

Astfel, participanţii la Olimpiadă ar
putea fi obligaţi să efectueze un test cu
trei zile înainte de sosirea lor în
Japonia, apoi un altul la sosire şi mai
multe în timpul şederii lor. Antrenorul
şi persoanele care vor veni în contact
cu sportivii ar putea fi, de asemenea,
supuşi unui regim de testare riguros.

În plus, sportivii ar putea fi nevoiţi
să prezinte un plan detaliat al acti-
vităţilor lor sau să anunţe dacă se vor

deplasa în diferite locuri şi traseul pe
care-l vor urma.

De asemenea, ei vor trebui să res-
pecte distanţarea socială, iar spaţiile
comune, cum ar fi sălile, saloanele sau
băile termale tradiţionale ar putea fi în-
chise.

Cu puțin timp în urmă, preşedintele
Comitetului Internaţional Olimpic
(CIO), Thomas Bach, afirma că este
„prea devreme” pentru a risipi incerti-
tudinile cu privire la modul de organi-
zare a Jocurilor de la Tokyo, a căror
desfăşurare va depinde în special de

progresele înregistrate în depistarea
Covid-19 şi a posibilelor vaccinuri.

„Nu ştim cum va arăta lumea
mâine. Cum putem spera că vom şti
cum va arăta lumea peste 316 zile?”, a
rezumat şeful CIO.

După amânarea istorică a JO de la
Tokyo până în vara anului 2021, din
cauza pandemiei, organizatorii au
promis Jocuri „simplificate”, cu peste
200 de măsuri studiate, dar nu s-a luat
încă nicio decizie concretă, cea mai
vizată fiind reducerea numărului de
spectatori.

SSiimmoonnaa  HHaalleepp,,  
ffaavvoorriittăă  llaa  RRoollaanndd
GGaarrrrooss

Câștigătoare a trofeului la Roma (Premier 5),
Simona Halep a schimbat zgura de la Foro Italico
pe cea de la Roland Garros. Ultimul Grand Slam al
anului va avea loc între 27 septembrie și 11 oc-
tombrie.

Finalistă în 2014, 2017 și câștigătoare în 2018,
Simona este favorita numărul unu la câștigarea
Grand Slam-ului. Formei de moment i se adaugă și
rezultatele foarte bune pe care Halep le are pe
zgură de ani buni.

Cu o perioadă de desfășurare modificată din
cauza pandemiei de coronavirus, turneul parizian
îi primește pe jucători cu o serie de măsuri sanitare
dure, dar și cu schimbări importante la nivel de
condiții. Astfel, Parisul își va primi oaspeții cu o
arenă Philippe Chatrier la cele mai ridicate stan-
darde, care va putea găzdui, în premieră, partide
la adăpost de ploaie și luminate artificial.

Organizatorii au promis că pentru edițiile vi-
itoare vor mai fi schimbări importante: instalații
de nocturnă și pe alte arene importante, prima
vizată fiind Suzanne Lenglen.

TENIS

Simona Halep. FOTO: Instagram.

Jocurile Olimpice. FOTO: Twitter.

România a câştigat 29 medalii la Campionatele
Balcanice de la Cluj

Rareș Toader și Claudia Bobocea. Foto: fra.ro.
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BBAANNCCUURRII

☺De la o vreme, șotul se întoarce tot mai
târziu acasă, uneori lipsind chiar toată
noaptea. Într-o zi soția îi spune furioasă:
- Ești atât de infidel încât mă îndoiesc că ai
fi tatăl copiilor noștri!

☺Nevastă-mea a dat astăzi examenul de
conducere. A luat opt din zece. Ceilalți doi
au reușit să sară din fața mașinii și să se
salveze.

☺Soțul îi spune soției:
- Draga  mea, vino până la baie să vezi cum
spăl a treia cămașă!
- Vai dragul meu, ce harnic ești! Ai spălat
deja celelalte două?
- Nu, am început direct cu a treia...

☺O blondă pe un mal şi una pe celălalt
mal. Una dintre ele strigă către cealaltă:
- Fatăăăăăăă! Cum ajung pe celălalt mal?
Cealaltă blondă îi răspunde: 
- Fată, da’ proastă mai ești! Păi nu vezi că
ești deja pe celălalt mal?

☺O barză zboară cu un moș în cioc. La un
moment dat moșneagu zice: 
- Hai, recunoaște că ne-am rătăcit!

☺Azi trebuia să bat covoarele, dar cum
eram prea obosit, doar le-am certat.

☺Bine că am crescut și nu trebuie să mă
mai trezesc la 7 ca să merg la școală. Acum

mă trezesc la 5 ca să merg la serviciu.

☺La interviu:
- De ce vă doriți acest post?
- Deoarece întotdeauna am avut o mare pa-
siune pentru posibilitatea de a avea ce
mânca!

☺La bibliotecă:
- Unde găsesc cartea cu bărbatul ideal?
- În spate, la raionul cu povești.

☺- Bulă, pe care raft din bibliotecă ai pus
cărțile de matematică?
- La raftul de cărți horror!

☺Apogeul beției e când vine tortul la
nuntă și tu întrebi a cui e ziua.

☺- Ce au spus oltenii când au văzut prima
oară un păun?
- Că au înflorit găinile!

☺Mai mulți imigranți la angajare în New
York. Cu un translator, patronul întreabă:
- Face cineva finisări?
- Fac io!, răspunde românul.
- Face cineva confecții metalice?
- Fac io!, răspunde din nou românul.
- Face cineva faianțări?
- Fac io!, se aude iarăși românul.
Patronul către translator:
- Spune-i ăluia că-l angajez, da’ dacă mă
mai înjură o dată, zboară!

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Supă antiinflamatoare cu turmeric și ghimbir
Vă prezentăm încă o rețetă cu potențiale
efecte antiinflamatorii, bazată pe turmeric
și ghimbir, recunoscute ca puternice anti-
inflamatoare naturale. Nu uitați că în orice
rețetă cu turmeric trebuie incorporat și pipe-
rul negru (măcinat), deoarece acesta ajută
la îmbunătățirea biodisponibilității turme-
ricului. Bok choy-ul este cunoscut ca varză
chinezească și este foarte bogat în vita-
minele A și C.

INGREDIENTE
O ceapă mare 
O căpățână de usturoi, tocat mărunt
Două sau trei linguri de ghimbir, după gust,
tocat mărunt
6 morcovi, nu foarte mari

O linguriță jumătate de turmeric uscat
(pudră)
3 sau 4 bok choy (cât sunt într-o „cutie”)
O mână de coriandru tocat
12 căni de bulion de legume/pui/apă
Ulei, sare, piper
Suc de lămâie (opțional)

MOD DE PREPARE
1. Pregătiți mai întâi legumele: tocați
ceapa, usturoiul, turmericul, tăiați morcovii,
spălați bine bok choyul și tăiați frunzele în
fâșii iar tulpinile pe lung.
2. Căliți ceapa circa 2 minute, adăugaţi
apoi ghimbirul și după încă un minut, două
și usturoiul. Căliți totul încă maxim un
minut. Atenție, usturoiul se arde foarte

repede!
3. Turnați bulionul (broth) sau apa și când
începe să fiarbă, adăugați morcovii și
turmericul. Lăsați să mijoteze cca 10
minute.
4. Adăugați bok choyul și lăsați supa să fi-
arbă încă 5-7 minute.
5. Dregeți de sare dacă e nevoie (în funcție
de bulionul de legume sau pui folosit),
puneți piper negru și la sfârșit, după ce
stingeți focul, adăugați coriandrul tocat.
6. Dacă vă place ghimbirul și vreți un gust
și mai pronunțat, când puneți coriandrul
puneți și o linguriță extra de ghimbir tocat
mărunt.
7. În farfurie adăugați câteva picături de
suc de lămâie.

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Pot
apărea probleme de natură

fizică sau de la un stres pronunțat, care îți
alterează starea generală. Dragoste: Este
un moment ideal pentru împăcări şi iertări,
deci fiți deschiși la dialog. Financiar: Banii
sunt la un nivel promițător.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: La nivel
fizic vei avea probleme

cauzate de funcţionarea defectuoasă a sis-
temului digestiv. Dragoste: Nu apare nimic
special, însă nu confunda confortul cu mo-
notonia. Financiar: Succesul depinde mult
de imaginea pe care o laşi lumii.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Posibile
probleme datorate oboselii
mintale. Dragoste: Un

potențial impas datorat lipsei de comunicare
pe care doar o discuție onestă îl poate re-
zolva. Financiar: Doreşti să te implici în ac-
tivităţi noi, dar nu uita de cele deja începute.
Afacerile merg bine, dar nu trebuie să te
arunci în cheltuieli prea mari.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ar trebui să îți
menajezi aparatul digestiv.

Dragoste: Trece un aer de nesiguranță prin
viaţă ta sentimentală, ca şi cum l-ai bănui pe
cel drag de tot felul de acțiuni incorecte.
Financiar: Rezumă-te la strictul necesar şi
la datoriile urgente, ca să nu rămâi prea
repede fără bani.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Menajează-te,
îngrijește-te şi nu risca o ex-

punere în locuri aglomerate. Dragoste: Dacă
partenerul tău uită să te sune, sună-l tu, iar
dacă soțul nu vrea să ia decizii, ia-le tu pen-
tru amândoi. Financiar: Situația se prezintă
destul de bine. Vei reuși să-ţi echilibrezi ba-
lanța financiară. 

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Ai luat mai
demult unele decizii care
acum îşi arată urmările

benefice. Dragoste: Te simți iubit așa cum
doreai şi ai impresia că dragostea este planul
cel mai valoros al vieții tale. Financiar:
Va trebui să acţionezi cu mare prudenţă
pentru a reuşi să te stabilizezi financiar.

BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Problemele
de sănătate cad în cele mai
nepotrivite momente. Dra-

goste: Totul merge bine în cuplu, dar nu sen-
timentele sunt cele care va ghidează acum
relația, ci anumite interese comune pe care
vreți să le atingeți împreună. Financiar:
Bani vin, chiar din mai multe surse.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Se poate
vorbi de echilibrarea să-
nătății, de revenirea la nor-

mal după o perioadă de incertitudine.
Dragoste: Întrebări, frământări, îndoieli. Ai
nevoie de curaj și onestitate. Nicio relație nu
poate supraviețui fără. Financiar: Întreabă-
te serios cât de mult risc poți tolera.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21
dec.) Sănătate: Sănătatea e
ca o grădină: înflorește dacă
o îngrijești. Lasă dulciurile!

Dragoste: Poate fi una din cele mai provo-
catoare perioade ale acestui an în plan senti-
mental. Gândește pe termen lung.
Financiar: Liniștea care se lasă peste banii
tăi este binefăcătoare.  

CAPRICORN (22 dec. - 19
ian.) Sănătate: Scapi cu
succes de unele probleme de
sănătate, dar nu ignora totuși

simptomele care se mai fac simțite.
Dragoste: Nu vrei să ții cont de nimic din
ceea ce ar putea influenţa negativ relația de
cuplu. Financiar: La nivel financiar situația
se prezintă destul de bine.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Nu te pripi,
evită locurile aglomerate şi

nu risca fără rost. Dragoste: Dacă nu ai încă
pe cineva alături, deschide bine ochii, pentru
că se poate ivi o șansă excelentă de iubire.
Financiar: Nu poți realiza ce vrei dacă nu
începi de pe acum să-ți schimbi strategia
financiară. Ban cu ban se  va aduna suma de
care ai nevoie!

PEŞTI (19 feb. - 20 martie)
Sănătate: Cu precauțiile de
rigoare şi chiar cu excesive
masuri de igienă, problemele

pot fi evitate. Dragoste: Nu prea știi să te bu-
curi de ocaziile bune care ţi se oferă, de parcă
te-ai îndoi că sunt pentru tine. Financiar:
Banii sunt la un nivel promițător.

HHOORROOSSCCOOPP
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Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact.

Orar modificatOrar modificat
datorita situatiei actualedatorita situatiei actuale
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