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O nouă teorie despre călătoria
printr-o gaură de vierme

Gaura de vierme este o
deformare extremă a
spaţiului și timpului ce
ne-ar permite călătorii
dintr-o parte în alta a
galaxiei și chiar și a Uni-
versului, folosind teoria
relativităţii generale a lui
Einstein.
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Într-un interviu pentru
Global News Radio, pre-
mierul Trudeau a afirmat că
guvernul federal va menține
granița închisă până când
Statele Unite vor prelua con-
trolul asupra epidemiei de
COVID-19.

Așa cum a fost anunțat recent, re-
stricțiile de călătorie la frontiera terestră
dintre Canada și SUA au fost prelungite
până pe 21 noiembrie. Turismul și vizitele
transfrontaliere rămân interzise, însă
schimburile comerciale sunt scutite, la fel
ca și deplasările pe motive umanitare.

Acordul privind închiderea graniței
dintre cele două țări pentru călătorii
neesențiale a fost adoptat în martie și de
atunci a fost reînnoit în fiecare lună.
Șansele ca frontiera canado-americană să
se redeschidă atunci când acest acord va

expira luna viitoare sunt însă destul de
mici.

Într-un interviu pentru Global News
Radio, premierul Trudeau a afirmat că gu-
vernul federal va menține granița închisă
până când Statele Unite vor prelua con-
trolul asupra epidemiei de COVID-19.

„Controlul epidemiei în Statale Unite
nu se află la un nivel la care am fi con-
fortabili să redeschidem granița. (…)
Vedem cazurile din Statele Unite și din
alte părți ale lumii și vedem că trebuie să
menținem în continuare aceste controale
la frontieră”, a declarat el.

În ultimele săptămâni, 13 state ame-
ricane, dintre care patru aflate în vecină-
tatea Canadei - Alaska, North Dakota,
Montana și Minnesota - au doborât recor-
duri privind noile cazuri raportate pe o
perioadă de șapte zile.

Potrivit statisticilor de la Johns Hop-
kins University, SUA este țara cu cele mai
multe cazuri detectate de COVID-19 din
lume - peste 8,100,000 (la o populație de
328.2 milioane de locuitori). Din păcate,
SUA deține recordul și la numărul de de-

cese, circa 220,000, aproape una din cinci
victime ale coronavirusului de pe planetă
fiind americană.

Canada, cu o populație de 37,59 mi-
lioane, numără peste 200,000 de cazuri de
COVID-19 și în jur de 9,800 de decese.

În același interviu, primul ministru a
lansat un avertisment către canadienii
care, odată cu venirea timpului rece, merg
în diverse destinații însorite ale Americii,
să se gândească de două ori anul acesta
înainte de a pleca la drum. Trudeau a su-
bliniat însă că nu există un embargo de
călătorie în acest sens: „Dacă cineva
alege să călătorească, poate să o facă, nu
este închis în Canada. Există libertate de
mișcare în această țară. Totuși, oamenii
trebuie să înțeleagă că se expun riscului
de a se îmbolnăvi și că îi expun totodată
și pe cei dragi din jurul lor. Și s-ar putea
să nu aibă o asigurare de sănătate potri-
vită și nici să beneficieze de vreun zbor
de repatriere, așa cum s-a întâmplat în
primul val, dacă aleg să plece din
Canada.”

ACCENT MONTREAL

Granița Canada-SUA va rămâne
închisă până când America va
controla epidemia de COVID-19

Economia canadiană a generat 378,000 de
noi locuri de muncă în septembrie, o cifră
ce depășește cu mult previziunile
economiștilor. Estimarea mediană a aces-
tora era de 150,000.
Potrivit Statistique Canada, rata șomajului
a scăzut la 9%, de la 10,2% cât era în au-
gust. Cu aceste câștiguri înregistrate pe
piața muncii, circa 76% din cele trei mi-
lioane de locuri de muncă pierdute din
cauza pandemiei de coronavirus au fost
recuperate. Pentru a atinge nivelul din
februarie, economia canadiană trebuie să
mai creeze încă alte 630,000 de locuri de
muncă.

ACCENT MONTREAL
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Alegerile prezidențiale ameri-
cane sunt, de fiecare dată, un
eveniment ce captează aten-
ția lumii întregi, căci există o
vorbă care spune „as Ame-
rica goes, so goes the world”.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Canadienii sunt - sau ar
trebui să fie - în mod spe-
cial interesați de aceste
alegeri, căci ocupantul
Casei Albe are o influență
majoră asupra politicilor din

domenii cheie pentru Canada: comerț,
energie și mediu, și imigrație. În urmă-
toarele rânduri, câteva aspecte pe care o
victorie Trump sau o victorie Biden le-ar
avea asupra complexelor relații dintre
Canada și SUA în aceste privințe.

Schimburile comerciale
Canada este foarte dependentă de piața

americană, unde se duc circa trei sferturi

din exporturile sale. Este clar deci că de-
ciziile privind politica comercială ameri-
cană au consecințe considerabile în
Canada.

Indiferent cine va câștiga pe 3 noiem-
brie, cele două țări vor avea în continuare
subiecte de dispute comerciale, precum
cel privind cheresteaua. De asemenea, in-
diferent de rezultatul alegerilor, politica
Buy American va rămâne.

Trump promite o continuare a politicii
comerciale dure, care include o mulțime de
tarife și taxe și care a paralizat practic sis-
temul de dispute al Organizației Mondiale
a Comerțului (OMC). Doctrina privind
comerțul internațional a administrației
Trump s-ar putea rezuma astfel: tarife re-
duse în țările în curs de dezvoltare, li-
mitări privind acordurile comerciale între
țări care nu au o frontieră comună, măsuri
aspre împotriva capitalismului chinez fi-
nanțat de stat și mecanisme de dispută mai
puțin puternice la OMC. Scopul: prezer-
varea locurilor de muncă în sectorul ma-
nufacturier intern, pentru care merită
sacrificată o parte din eficiența impor-
turilor internaționale, chiar dacă ocazional
costul bunurilor și mărfurilor crește. Pro-
blema e că după patru ani, nu există dovezi

că sectorul manufacturier american a
cunoscut vreun boom sub Trump.

Canada este însă direct afectată de fap-
tul că OMC nu-si poate îndeplini una din
funcțiile sale, anume rezoluția disputelor
comericale. Acesta deoarece SUA,
nemulțumită de această organizație inter-
națională, blochează numirea judecătorilor
la organul de apel al OMC. Or, Canada a
câștigat recent la OMC un proces legat de
taxele pe cherestea. Victoria este lipsită de
semnificație în acest moment, căci SUA a
făcut apel, mecanismul de audiere în apel
fiind paralizat tot de SUA!

Deși va continua naționalismul eco-
nomic la același nivel ca Trump dacă nu
și mai și (Buy American), Biden propune
totuși o abordare mai diplomatică,
promițând să renunțe la deciziile agresive
pe care administrația Trump le-a luat față
de aliați, cum ar fi tarifele pe oțel și alu-
miniu impuse Canadei, bazate pe pretinse
motive de securitate națională.

Disputele comerciale între cele două
țări, inclusiv cele privind cheresteaua, nu
vor dispărea cu Biden la Casa Albă, însă
în platforma acestuia se vorbește de o co-
operare cu aliații, nu de o antagonizare a

lor, inclusiv pentru a contracara China, în
ceea ce privește supraproducția sa de oțel,
aluminiu, fibră optică și construcție
navală.

Energie și mediu
Și în acest domeniu contrastul dintre

cei doi candidați la președinția americană
este foarte marcant.

Biden vorbește de investiții masive în
energie curată, de alăturarea la Acordul de
la Paris și de penalizarea țărilor care nu-și
respectă obligațiile climatice și de mediu -
Canada preconizează o scădere a emisiilor,
dar nu suficient de mare pentru a-și în-
deplini angajamentul de la Paris.

De asemenea, candidatul democrat
propune și interzicerea, la nivel mondial, a
subvențiilor guvernamentale pentru com-
bustibilii fosili - nici aici Canada nu stă
prea bine, căci anual circa 6,3 miliarde de
dolari se duc în subvenții directe către in-
dustria combustibililor fosili (estimarea
aparține organismului Overseas Develop-
ment Institute, un think tank independent
axat pe dezvoltare internațională și
chestiuni umanitare, într-un raport din
2018 intitulat „G7 fossil fuel subsidy
Scorecard”).

Biden vorbește și de un plan masiv de
infrastructură verde, de 2 trilioane de
dolari, ce va fi realizat până în 2035 de
firme americane în conformitate cu
normele Buy American. Și desigur, de
restabilirea măsurilor adoptate în timpul
președinției Obama, la care și Canada a
aderat, de la reglementări privind metanul
și industria auto, la interzicerea forajului
în Arctica.

Pe scurt, politicile climatice anvizajate
de Biden depășesc cu mult planurile lui
Obama și reflectă o importantă re-
cunoaștere a amenințărilor care planează
asupra mediului înconjurător.

Candidatul democrat a suscitat însă in-
teres în Canada atunci când a promis că va
stopa construcția conductei Keystone XL
din Alberta. Trump, pe de altă parte, o va
continua, căci politica sa este de a reduce
cât mai mult reglementările de mediu și de
a promova dezvoltarea combustibililor fo-
sili. Actualul președinte nu intenționează să
schimbe această politică într-un eventual al
doilea mandat.

Canada, se știe, are o relație ambiva-
lentă cu industria sa petrolieră și gaziferă,
de dragoste și ură. Petrolul este principalul

Alegerile prezidențiale americane
ALEGERI PREZIDEN�IALE AMERICANE | RELA�II BILETERALE CANADA-SUA
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Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462
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Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele

* Cu comanda * 

Donald Trump și Joseph Biden.
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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
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produs de export al Canadei către SUA (în
dolari), iar petrolul canadian reprezintă
circa jumătate din totalul importurilor
americane în acest domeniu. Dacă Key-
stone XL ar fi construită, ea ar putea trans-
porta aproape o cincime din petrolul
exportat de Canada în SUA în fiecare zi.

Dar chiar dacă ar avea acordul preșe-
dintelui american, construirea acestei con-
ducte întâmpină dificultăți legale în
obținerea de permise, iar finalizarea sa nu
se întrevede prea curând. Pe de altă parte,
rămâne de văzut dacă Biden chiar va anula
acest proiect, mai ales ținând cont de cos-
tul în termeni de pierdere a unor locuri de
muncă în aceste vremuri de precaritate eco-
nomică și de o previzibilă ostilitate din
partea sindicatelor din construcții în acest
climat politic extrem de polarizant.

Keystone XL ar ajuta industria
petrolieră canadiană, însă aceasta nu va
intra în faliment dacă construirea conductei
nu se va materializa. Pentru a evita bloca-
jele de transport care anterior au influențat
negativ prețurile petrolului canadian,
nisipurile petroliere vor avea nevoie, cel
mai probabil, ca două din cele trei proiecte
majore în desfășurare să fie finalizate în ur-
mătorii câțiva ani: Trans Mountain către
coasta Pacificului, extinderea Liniei 3 către
Marile Lacuri și Keystone XL către Golful
Mexic.

Alți factori, mult mai importanți ca
acestă conductă, sunt însă de considerat
privind prețul petrolului canadian - și im-
plicit și economia Albertei. Ei sunt legați de
tendințele ce se manifestă pe piețele de
energie, indiferent de cine va fi ales preșe-
dinte al SUA în data de 3 noiembrie. Nu-
meroși experți, actori din industria
petrolului și agenții guvernamentale în
domeniu sunt de părere că cererea globală
de petrol a atins apogeul și că importurile
americane vor stagna sau chiar scădea în ur-
mătorii ani. Aceasta deoarece din ce în ce
mai mulți producători de automobile adoptă
standarde mai stricte de emisii, așa cum au
fost stabilite în California și adoptate și de
către Canada. California, care este cea mai

mare piață de vehicule din SUA, a anunțat
luna trecută că intenționează să interzică
vânzările de mașini pe benzină până în
2035.

Așadar, indiferent de cine este preșe-
dinte al Statelor Unite, producția canadiană
de petrol va cunoaște o ușoară creștere în
următorii câțiva ani, sunt de părere analiștii,
după care va atinge un platou la care se va
menține cel mai probabil timp de decenii.

Imigrație
În materie de imigrație, Donald Trump

a indicat că dacă va fi reales, va continua cu
politicile restrictive stabilite în primul său
mandat, mai cu seamă în ceea ce privește
vizele de lucru temporare. El propune, de
asemenea, încetarea protecției umanitare
pentru migranți, precum și reducerea
numărul de refugiați pe care SUA îi
primește. Protecția umanitară pentru mi-
granți (Temporary Protected Status) este un
program în virtutea căruia SUA acordă un
statul legal temporar persoanelor afectate
de dezastre naturale sau de conflicte or
războaie civile în țările lor de origine.

Toate aceste măsuri vor crea, în mod
cert, o presiune adițională la frontiera cana-
diană, sporind numărul celor care vor căuta
azil aici.

Canada este deja principala destinaţie

de relocare a refugiaților din lume. Politi-
cile guvernului Trudeau au de-a face cu
acest statut, însă principalul factor este re-
ducerea drastică a numărului de refugiați
din SUA.

Potrivit Migration Policy Institute,
numărul refugiaților admiși în Statele Unite
în 2018 a fost de 22,491, o scădere majoră
față de 84,994 în 2016. În 2020, plafonul a
fost stabilit la 18,000, iar pentru 2021, dacă
va fi reales, Trump preconizează un maxim
de 15,000. Acestea reprezintă cele mai
scăzute nivele înregistrate de la începutul
programului american modern de relocare
a refugiaților, în 1980.

De cealaltă parte a frontierei, în Canada,
o analiză întreprinsă la University of Cal-
gary School of Public Policy indică un
număr de circa 140,000 de cereri supli-
mentare de imigrare în Canada după im-
punerea de către Trump, în 2017, a
interdicțiilor de călătorie și imigrare, pe
care le-a extins anul acesta în februarie.

Dacă Biden câștigă, planul său este de a
inversa măsurile administrației Trump
privind imigrația. El promite să revizuiască
decizia de a pune capăt protecției umanitare
pentru migranți, să abroge interdicțiile de
călătorie, să mărească numărul de refugiați
primiți de SUA la 125,000 și să relaxeze
programul de vize pentru lucrătorii străini.

Acest lucru ar semnala lumii întregi că
SUA se redeschide pentru imigrație, lucru
ce va avea ramificații și în Canada.

Biden intenționează să organizeze o re-
uniune regională cu Canada și Mexic, care
să includă și țări de unde se migrează masiv
precum El Salvador, Guatemala sau Hon-
duras, pentru a analiza factorii care deter-
mină această migrație și pentru a propune
soluții regionale de relocare.

Biden este și cel cu care Canada ar
putea renegocia Acordul privind țările terțe
sigure, acel Safe Third Country Agreement
încheiat în 2002 cu SUA, pe care Curtea
Federală canadiană l-a invalidat în iulie a.c.
Acest acord elimină posibilitatea ca o per-
soană aflată în Statele Unite să poată cere
azil în Canada și viceversa. Cu alte cuvinte,
o persoană venind din SUA care se pre-
zintă la un punct de frontieră canadian pen-
tru a cere azil este trimisă imediat înapoi,
indiferent de motivele pentru care reven-
dică protecție. Aceasta deoarece SUA este
considerată o țară sigură pentru azilanți și
deci aceștia, odată aflați pe teritoriul ame-
rican, nu au de ce să se mai prezinte ca
refugiați în Canada.

Pe de altă parte, o solicitare de azil fă-
cută pe teritoriul canadian nu este supusă
acestei interdicții - odată ce pășești în
Canada, poți cere azil. Acesta este motivul
pentru care în ultimii ani, datorită politi-
cilor lui Trump, Canada a înregistrat o
creștere substanțială a numărului de per-
soane care au trecut granița neregulamen-
tar, prin câmpuri și păduri și renumitul
Chemin Roxham, pentru a cere protecție.

Acordul a fost invalidat deoarece în-
calcă Secțiunea 7 din Carta canadiană a
drepturilor și libertăților (dreptul la viață,
libertate și securitate), căci pe cei pe care
Canada îi trimite înapoi în Statele Unite îi
așteaptă detenția - o penalitate pentru fap-
tul de a cere azil pe care curtea a consi-
derat-o non-conformă spirtului acestui
acord. Decizia Curții Federale va intra în
vigoare în ianuarie 2021. Ocupantul de la
Casa Albă va avea deci un impact decisiv
asupra cursului pe care acest acord îl va
avea în viitor.

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!

și impactul lor în Canada
ALEGERI PREZIDEN�IALE AMERICANE | RELA�II BILETERALE CANADA-SUA

Podul „Ambassador” dintre  Windsor și Detroit, una dintre cele mai importante artere
comerciale dintre Canada și Statele Unite.
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Comisia Europeană a pena-
lizat România pentru Planul
Național privind Energia și
Schimbările Climatice 2021-
2030 (PNIESC) și consideră
acest plan este incomplet, lip-
sit de ambiție și lacunar în
puncte critice, potrivit Green-
peace România. Planul arată
ce va face România în urmă-
torii ani ca să reducă emisiile
de gaze cu efect de seră și ca
să se alinieze obiectivelor
Uniunii Europene.

Ce reproșează Comisia
Europeană României

Comisia sesizează lipsa de ambiție a
României în ceea ce privește ținta pe ener-
gie regenerabilă. România continuă să
susțină o țintă scăzută, de 30.7%, deși
potențialul de energie regenerabilă este
mult mai mare. Potrivit reprezentanților

Greenpeace, România ar fi putut atinge
până în 2030 o țintă pentru energie rege-
nerabilă de 34%.

În plus, analiza remarcă faptul că
lipsesc strategiile de dezvoltare, calendarul
de lucru, impactul așteptat și resursele fi-
nanciare pentru a susține politici publice și
măsuri concrete în vederea tranziției către
o economie neutră din punct de vedere al
emisiilor.

„Nu avem așteptări foarte mari de la
acest plan, care este îmbibat cu nuclear, gaz
și cărbune, deși schimbările climatice ne bat

la ușă. Analiza realizată de Comisia Euro-
peană ne demonstrează că autoritățile
române sunt total nepregătite în vederea
elaborării unui plan eficient. Comisia Eu-
ropeană ne-a pus în fața realității, ca în
povestea faimoasă cu « Hainele cele noi ale
împăratului ». Planul propus de România
este neconvingător spre slab, iar reco-
mandările de până acum ale forului euro-
pean au fost aproape ignorate. Partea bună
este că lucrurile nu vor rămâne sub această
formă, pentru că noua Lege Europeană a
Climei va aduce ținte mult mai ambițioase.

Odată implementată, va obliga autoritățile
române să grăbească tranziția energetică, să
renunțe la cărbune și gaze și să investească
în energie verde”, a declarat Vlad Cătună,
coordonator de campanii Greenpeace.

Poluarea, veșnica problemă
România nu are un program național de

control al poluării atmosferice, atrage
atenția Comisia. Planul PNIESC nu oferă
suficiente informații privind calitatea
aerului sau despre interacțiunile dintre ca-
litatea aerului și politicile privind emisiile
de poluanți în atmosferă. Creșterea proiec-
tată a bioenergiei ar impacta negativ cali-
tatea aerului, iar impactul trebuie analizat.
De asemenea, România nu a stabilit un
obiectiv specific pentru reducerea emisiilor
în sectorul transporturilor. Comisia Eu-
ropeană estimează că emisiile din transport
vor crește în scenariul propus de România,
mai arată cei de la Greenpeace.

www.naturetalks.ro

NatureTalks.ro este site-ul asociației de
mediu cu același nume. Nature Talks pre-
zintă zilnic cele mai importante informații
despre mediul înconjurător, date, statistici,
analize și interviuri. Acest articol a fost pre-
luat cu permisiunea fondatoarei și preșe-
dintei acestei asociații, Teodora Iacob.

Comisia Europeană: Planul României în lupta
cu schimbările climatice este incomplet și
lipsit de ambiție

ROMÂNIA | MEDIU | SCHIMBĂRI CLIMATICE | UNIUNEA EUROPEANĂ

La 1 noiembrie 2020, cetățenii Repu-
blicii Moldova aleg un nou președinte.
Acesta este al doilea scrutin când președin-
tele țării este ales prin vot direct de către
cetățeni.

Pentru validarea primului tur de scrutin
este necesară participarea a cel puțin 1/3 din
numărul cetățenilor înscriși în listele elec-
torale, iar în cazul în care niciunul dintre
candidați nu obține mai mult de 50% din
voturi se organizează un al doilea tur.

Șase candidați luptă deja pentru fotoliul
de președinte al Republicii Moldova: Maia
Sandu (Partidul Acțiune și Solidaritate),
Igor Dodon (oficial candidat independent,
dar sprijinit de Partidul Socialiștilor), Tudor
Deliu (Partidul Liberal-Democrat), Violeta
Ivanov (din partea Partidului „Șor”), Re-
nato Usatîi (lider al formațiunii „Partidul
Nostru”), Andrei Năstase (liderul Plat-

formei Demnitate și Adevăr).
Campania electorală a demarat oficial

vineri, 2 octombrie.

Potrivit Ambasadei Republicii Moldova
în Canada, la acest scrutin, în premieră, vor
fi deschise patru secţii de votare în
Canada. Acestea vor fi constituite în sediul
Ambasadei de la Ottawa şi în orașele
Toronto, Montreal şi Calgary. Cetățenii Re-
publicii Moldova aflați în Canada se pot
prezenta la alegeri la cea mai apropiată
secţie de votare, indiferent de locul de
domiciliu sau reșe-dință. Iată adresele
secțiilor de votare:
Montreal
Hotel Terrasse Royale, 5225 Côte-des-
Neiges, QC H3S 2T6
Toronto
1170 Sheppard Avenue West, Unit 15, ON

M3K 2A3
Ottawa
Sediul Ambasadei: 275 Slater Street, Suite
801, ON K1P 5H9
Calgary
North Glenmore Park Community Associa-
tion, 2231 Longridge Drive SW, AB T3E
5N5

Scrutinul se va desfășura între orele
07:00 şi 21:00 (ore locale).

Dreptul de vot poate fi exercitat în
străinătate pe baza unuia dintre următoarele
acte de identitate:
● Pașaportul cetățeanului Republicii
Moldova, inclusiv cu termen de valabilitate
expirat;
● Buletinul de identitate împreună cu fișa
de însoțire - valabil;
● Livretul de Marinar - valabil.

În actele de identitate urmează a fi apli-
cată ștampila: „Alegeri 01.11.2020”.

La votare, fiecare alegător se va
prezenta cu mască de protecţie şi un stilou
personal. Atenție, accesul se va permite
doar cu mască de protecție! Funcționarii
electorali, operatorii, observatorii și cele-
lalte persoane implicate în procesul elec-
toral vor avea, la rândul lor, echipamente de
protecție: măști, mănuși și viziere.

La intrarea în secția de votare se va
efectua termometria obligatorie a
fiecărui alegător. De asemenea, la intrare
vor fi plasate dozatoare cu soluție pe bază
de alcool, în locuri vizibile și accesibile
pentru toți.

În incinta secției de votare se pot afla în
același timp un număr de alegători egal cu
cel al cabinelor de vot.

ACCENT MONTREAL

AAlleeggeerrii  pprreezziiddeennțțiiaallee  îînn  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa::  UUnnddee  ssee  vvootteeaazzăă  îînn
CCaannaaddaa,,  ccuu  ccee  aaccttee  șșii  ccaarree  ssuunntt  mmăăssuurriillee  ddee  pprrootteeccțțiiee  îîmmppoottrriivvaa
CCOOVVIIDD--1199

REPUBLICA MOLDOVA | ALEGERI PREZIDEN�IALE | VOT ÎN CANADA
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Cu ce acte pot vota cetățenii
români cu domiciliul în
străinătate?

Conform prevederilor art. 83 alin. (3)
din Legea nr. 208/2015, Ambasada
României la Ottawa informează că
cetățenii români cu domiciliul în străină-
tate își pot exercita dreptul de vot la secți-
ile de votare organizate în străinătate, în
baza unuia dintre următoarele acte de iden-
titate, valabile în ziua votării: pașaportul
simplu, cu menționarea țării de domiciliu;
pașaportul simplu temporar, cu men-
ționarea țării de domiciliu; pașaportul sim-
plu electronic, cu menționarea țării de
domiciliu.

Cu ce acte pot vota cetățenii
românii cu reședința în
străinătate?

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) din
Legea nr. 208/2015, cetățenii români cu
domiciliul în România, care au fost înscriși

în Registrul electoral cu adresa de reșe-
dință în străinătate, își pot exercita drep-
tul de vot la secțiile de votare organizate în

străinătate în baza unuia dintre următoarele
acte de identitate, valabile în ziua votării,
însoțite de un document oficial emis de

statul străin privind stabilirea reședinței:
cartea de identitate; cartea electronică de
identitate; cartea de identitate provizorie;
buletinul de identitate; pașaportul diplo-
matic; pașaportul diplomatic electronic;
pașaportul de serviciu; pașaportul de ser-
viciu electronic; pașaportul simplu; pașa-
portul simplu electronic; pașaportul
simplu temporar.

Potrivit art.1 din Decizia nr 35 a
Biroului Electoral Central, alegătorul
care deține un act de identitate din cele
prevăzute la art. 83 alin. (1)-(3) din
Legea nr. 208/2015, al cărui termen de
valabilitate a expirat în perioada 1 mar-
tie - 6 decembrie 2020, își poate exercita
dreptul de vot la alegerile pentru Senat și
Camera Deputaților din data de 6 decem-
brie 2020 în baza acestuia.

Reamintim că în străinătate scrutinul
privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților se va desfășura în zilele de 5 și
6 decembrie 2020.

ACCENT MONTREAL

ROMÂNIA | ALEGERI PENTRU SENAT ȘI CAMERA DEPUTA�ILOR

Alegeri parlamentare în România: Votul în
străinătate și pașaportul expirat

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

Viitorul Parlament va avea o
configurație radical diferită
față de cel ales în 2016, când
PSD a câștigat un scor zdro-
bitor, potrivit unei simulări
electorale realizate de Agenția
de rating politic bazate pe
rezultatele alegerilor locale
din 27 septembrie, citată de
G4Media.ro.

Potrivit analizei, liberalii ar urma să
câștige cele mai multe mandate de senatori
și deputați, dar, pentru a forma o majoritate
guvernamentală, vor avea nevoie de aliați.

Cel mai probabil, potrivit proiecției, vi-
itorul guvern va fi susținut de o coaliție ce
va fi formată din trei, maximum patru par-
tide, din care nu vor lipsi PNL și USR Plus.

Simularea arată că liberalii și cei de la
USR Plus ar putea face, la limită, guvernul
sau cu PMP sau cu UDMR, fără a avea

nevoie de ambele formațiuni, dar în acest
caz majoritatea va fi una destul de fragilă.

Pe de altă parte, un număr mai mare de
partide în coaliție aduce, pe lângă stabili-
tate, mai puțină putere pentru cei care se vor
instala la Palatul Victoria, putere care va
trebui astfel împărțită.

Însă, într-o perioadă influențată grav de
criza din sănătate, liberalii ar putea opta mai
degrabă pentru stabilitate în detrimentul

concentrării puterii. Mai ales după expe-
riența ultimului an la guvernare, în care
multe dintre deciziile majore ale Execu-
tivului au fost torpilate în Parlament de ma-
jorități de conjunctură construite punctual
în jurul PSD, în continuare cel mai numeros
partid din Legislativ.

Mai există o variantă, cea mai puțin
probabilă dacă nu vor apărea variații sem-

nificative în preferințele electorale, ca PNL
să lase USR Plus în opoziție, alături de
PSD. Majoritatea ar fi în acest caz extrem
de fragilă. Totodată, instabilitatea ar putea fi
accentuată din cauza compoziției mult mai
eterogene a coaliției, liberalii fiind nevoiți
să-i coopteze în guvern atât pe cei de la
PMP, cât și pe cei de la UDMR și să obțină
sprijinul parlamentar al minorităților
naționale. Plus că ar mai avea nevoie și de
voturile parlamentarilor lui Victor Ponta
pentru a-și instala guvernul.

Potrivit simulării electorale, însă, libe-
ralii vor obține cu aproximativ 50% mai
mulți senatori și deputați decât în 2016. În
schimb, social-democrații ar urma să piardă
aproximativ un sfert dintre parlamentarii
din actuala legislatură. UDMR și-ar
menține relativ neschimbată poziția, în
vreme ce PMP și Pro România vor intra în
forul legislativ cu un număr de 30 - 40 de
parlamentari fiecare.

Agenția de Rating Politic este o com-
panie de consultanță, strategie politică și
cercetare de piață.

ACCENT MONTREAL

Cum ar putea arăta con�gurația viitorului
Parlament pe baza rezultatelor de la
alegerile locale
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Cele mai importante infor-
mații privind procesul de
parenare a părinților și buni-
cilor, condițiile care trebuie
îndeplinite și diferențele din-
tre Quebec și restul provinci-
ilor canadiene.

La începutul lunii octombrie a fost
anunțată redeschiderea programului de
parenare a părinţilor/bunicilor - o veste
așteptată încă din primăvară.

Elementul nou în acest an este com-
pletarea unui formular în care garantul își
exprimă dorința de a începe demersurile
pentru sponsorizarea unui părinte/bunic.
Aceasta este prima etapă a procesului de
parenare. Formularul este disponibil deja
din data de 13 octombrie 2020, ora 12:00,
și va putea fi accesat până pe 3 noiembrie
2020, ora 12:00, pe site-ul guvernului
canadian, la www.canada.ca - Parrainer
vos parents et vos grands-parents: présen-
ter le formulaire Intérêt pour le par-
rainage.

Reamintim, în linii mari, condițiile
pentru a putea parena un părinte sau un
bunic:
● Semnatarul (garantul) trebuie să aibă cel
putin 18 ani, să trăiască în Canada și să fie
cetățean sau rezident permanent canadian;

● Semnatarul trebuie să facă dovada că
venitul de care dispune este suficient pen-
tru a asigura întreținerea familiei sale plus
a persoanelor parenate. Această capacitate
financiară se calculează după reguli
diferite în Quebec - detaliile se pot găsi pe
pagina ministerului provincial al Imigrației,
la www.immigration-quebec.gouv.qc.ca -
Évaluation de votre capacité financière.

Persoanele interesate să-și pareneze
părinții sau bunicii dar care locuiesc în alte
provincii decât Quebec pot să verifice dacă
respectă condițiile privind capacitatea fi-
nanciară la www.cic.gc.ca - How much in-
come do I need to sponsor my parents and
grandparents?

În afara Quebecului, responsabilitatea
financiară pentru persoanele parenate
(sponsorizate) trebuie asumată timp de 20
de ani începând din momentul în care cei
parenați devin rezidenți permanenți. În ace-
lași timp, garantul are și obligația de a ram-
bursa eventualele sume primite de cei
parenați ca ajutor social în Canada. Toate
aceste condiții figurează în documentele de
parenaj. În Quebec, durata responsabi-
lității financiare este de 10 ani.

După trimiterea formularului Intérêt
pour le parrainage, solicitantul va primi
un număr de confirmare pentru recepția
cererii. Acest număr trebuie păstrat, căci el
va fi necesar în cazul primirii unei invitații
de a continua demersurile.

În următoarea etapă, cea a pregătirii
dosarului (care probabil va fi în ianuarie-
februarie 2021), vor trebui anexate decla-
rațiile de venit pentru anii 2018, 2019,
2020.

În acest an, Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCIC) va alege la
întâmplare un număr de 10,000 de cereri,
trimițând apoi solicitanților invitații pen-
tru a continua procedurile. Aceste invitații
vor fi trimise după ce toate formularele vor
fi verificate iar cererile duble eliminate.

Cei ce primesc invitația de a continua
parenarea au 60 de zile pentru a completa
dosarul și pentru a-l trimite autorităților
din domeniul imigrației. Data limită va fi
indicată fiecărui candidat în parte în
scrisoarea de invitație. Dacă cererea și do-
cumentele aferente sunt trimise prin poștă
și sunt primite după data limita, ele vor fi
returnate. Așadar, nu se ia în considerare
data trimiterii, ci data primirii. Nu se
acordă termene suplimentare pentru
pregătirea/ trimiterea dosarului iar minis-
terul nu va trimite o altă invitație. Cererile
incomplete vor fi returnate

Cei care nu vor primi invitații în acest
an, își pot aduce părinții/bunicii în vizite
prelungite. Ei pot cere o super-viză care le
permite părinților să stea în Canada timp
de doi ani. Dacă sunt deja în Canada, se
poate cere o prelungire a statutului de vi-
zitator pentru un an.

Un element important de luat în con-
siderare este faptul că la începutul acestei
luni a fost anunțată o nouă politică în ma-
terie de parenare, care cuprinde măsuri
temporare menite să ajute garanții
(cetăţeni sau rezidenți permanenți canadi-
eni) ce au avut de suferit financiar în acest
an datorită pandemiei. Subliniem că aceste
măsuri sunt temporare, sunt destinate
garanților din alte provincii decât Que-
becul și oferă soluţii în calculul venitului
necesar pentru a putea asuma responsabi-
litatea financiară a persoanelor parenate.
Pentru mai multe detalii puteți consulta:
www.canada.ca - Temporary public policy
concerning applications for permanent
residence as a member of the family class
whose sponsor must meet a minimum in-
come requirement in 2020.

Redeschiderea programului de
parenare a părinţilor și bunicilor
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Pe 7 octombrie au fost publicate noi mă-
suri pentru a facilita călătoria spre
Canada a unor noi categorii de persoane.
A fost astfel introdusă noțiunea de mem-
bri ai familiei lărgite - extended family
member of a Canadian citizen or perma-
nent resident, ca de exemplu copii
adulți, frate/soră, nepoți, bunici sau per-
soane cu care întrețin o legătură senti-
mentală exclusivă de mai mult de un an
și copiii lor minori. Până la introducerea
acestei noi reguli, doar membrii familiei
apropiate (rudele de gradul întâi) ale
cetățenilor și rezidenților permanenți
puteau intra în Canada.
Pentru ca un membru al familiei lărgite
să poată veni aici trebuie aduse dovezi
privind relația de familie, statutul de
rezident/cetățean canadian al persoanei
care primește vizita, starea de sănătate,
planul de carantină al vizitatorului și va-
liditatea documentelor sale de călătorie
(pașaport și eTA).
De asemenea, pe lista categoriilor de
cetățeni străini care pot veni în Canada
se numără și cei care o fac din motive
umanitare, în situații precise (boală
gravă, deces etc.), precum și a stu-
denților străini, începând cu 20 oc-
tombrie, în anumite condiții.
Mai multe detalii despre cine se califică
drept membru al familiei extinse, despre
procesul și cerințele de eligibilitate pen-
tru a intra în Canada sunt disponibile pe
site-ul IRCC. Informațiile privind
admisibilitatea pe motive de ordin
umanitar pot fi consultate la
canada.ca/coronavirus (Agence de la
santé publique du Canada).

Rubrică realizată de
Anca Tismănariu,  con-
sultantă în imigrație,
membră ICCRC /
CRCIC, OIQ. Informații
suplimentare la 514-
489-2769 sau prin email

la agti_recrutement@sympatico.ca.

MMeemmbbrriiii  
ffaammiilliieeii  
eexxttiinnssee  ppoott
iinnttrraa  îînn  CCaannaaddaa
ccaa  vviizziittaattoorrii

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
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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

Companie situată în parcul industrial 440 x 15 în Laval
ANGAJEAZĂ:

LUCRĂTOR ÎN ATELIERLUCRĂTOR ÎN ATELIER
Fabricare piese din oțel, tăiere de piese metalice cu fierăstrăul, curățat
piese, clasat și pus în raft, întreținere mașini, lucrări conexe. Orar flexibil.

SUDOR-ASAMBLOR MIGSUDOR-ASAMBLOR MIG
Sudură table de oțel de la 2 mm până la 32 mm, curățat piese sudate.

Orar flexibil.
Pentru ambele posturi invităm persoane peste 55 ani să își depună

candidatura.
Contact: 450-688-8811 | oec@corniver.com | Olivian

corniver.com | 1900 Cunard, Laval, H7S 2B2

LLLLAAAA    PPPPAAAAVVVVEEEELLLL

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

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

444455550000----666688880000---- 1111666622226666
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O combinație fericită între vestimen-
tație și artă, compania montrealeză Le Ga-
leriste, Galerie d'Art-à-Porter, prezintă în
exclusivitate lucrările unora dintre cei mai
respectați artiști plastici din lume, repro-
duse pe obiecte de îmbrăcăminte și acce-
sorii.

Amatorii de modă, artă și lucruri unice
pot găsi la Le Galeriste o colecție de
obiecte inspirate de lucrarea „Text and
Time 112” a artistului român (aflat în
România) Constantin Severin. Originalul
este un tablou în ulei pe pânză realizat în
2015, cu dimensiunile 70x90 cm. Trans-

format în art-à-porter, el poate fi achi-
ziționat sub formă de eșarfă, sacoșă, tricou,
rochie, fustă, kimono, tunică, mască reuti-
lizabilă sau pernă fantezie. Toate acestea
sunt disponibile pe site-ul Le Galeriste, la:
www.art-a-porter.com/constantin.severin.

De menționat că produsele puse în vân-
zare de această companie sunt fabricate la
Montreal, în mod ecologic, uman și dura-
bil. Toate materialele utilizate sunt vegane
iar vopselele sunt ecologice, pe bază de
apă. Tehnica folosită garantează un echili-
bru optim al culorilor și că opera de artă
nu se va estompa în timp.

Constantin Severin este fondator și
reprezentant al expresionismului arhetipal,
un curent artistic extins și apreciat la scară
mondială, pe care l-a fondat în Bucovina,
în anul 2001. Expresionismul arhetipal se
situează între cele două paradigme majore
ale artei contemporane, figurativul și ab-
stractul (archetypalexpressionism.com).

Absolvent al International Writing Pro-
gram de la University of Iowa (2015),
Constantin Severin a publicat zece cărți de
poezie, eseuri și ficțiune. Una dintre poezi-
ile sale a fost inclusă în antologia „World
Literature Today 2014, After the Wall Fell:

Dispatches from Central Europe (1989-
2014)”, menită să popularizeze literatura
central-europeană post-Wende la cea de-a
25-a aniversare a căderii Zidului Berlinu-
lui.

Arta conceptuală și lucrările sale au
apărut în Artdaily, World Literature Today,
It's Liquid, Levure littéraire, Empireuma,
Contemporanul, Vatra, Arkitera, Glare
Magazine, Cuadernos del Ateneo, Dance,
Media Japan, precum și în alte reviste in-
ternaționale de litere și artă.

De asemenea, Constantin Severin a
avut numeroase expoziții personale și de
grup în România, Germania, SUA, Franța,
Finlanda, Norvegia, Spania, Portugalia și
Republica Moldova. El este și membru
fondator al grupului internațional de artă
3rd Paradigm.

Mai multe detalii despre biografia și
activitatea artistică a lui Constantin Se-
verin pot fi găsite pe site-ul său oficial, la:
www.constantinseverin.ro.

ACCENT MONTREAL

O creație a artistului Constantin Severin,
reprodusă pe haine și accesorii fabricate de
o companie montrealeză

Amatorii de modă, artă și lucruri unice pot găsi la Le Galeriste o colecție de obiecte inspirate de lucrarea
„Text and Time 112” a artistului român Constantin Severin. Acesta se bucură de o recunoaștere internațio-
nală prin crearea unui nou concept în arta plastică, expresionismul arhetipal.

►

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

Constantin Severin. FOTO: Facebook.
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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
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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Obligatoriu pentru persoanele 
cu vârsta de minim 10 ani, 
în mijloacele de transport 
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Un studiu internațional
la care au participat și
cercetători canadieni de
la Centrul universitar de
sănătate McGill (CUSM)
a ajuns la concluzia că
patru medicamente con-
siderate ca potențiale
tratamente împotriva
COVID-19 nu sunt efi-
ciente. Printre acestea
se află și antiviralul
remdesivir.

COVID-19 este o boală difi-
cilă, după cum afirmă unul din au-
torii studiului, Todd Campbell Lee,
de la Institutul de cercetare al Cen-
trului universitar de sănătate
McGill, potrivit La Presse. „O
mulțime de persoane care prezintă
simptome se vindecă fără trata-
ment, însă un grup semnificativ de
pacienți mor în ciuda tuturor trata-
mentelor pe care le putem oferi”, a

mai spus acesta.
Studiul în chestiune, intitulat

Solidarity și condus sub egida Or-
ganizației Mondiale a Sănătății
(OMS), a fost publicat recent pe
site-ul științific MedrXiv. El a in-
clus 11,000 de pacienți din 30 de
țări, dintre care 400 din Canada, și
a analizat medicamentele remde-
sivir, hidroxiclorochină, lopinavir
și interferon. Hidroxiclorochina și
interferonul nu au fost testate în
Canada.

Despre lopinavir, un antiviral
pentru combaterea HIV, dar mai
ales despre hidroxiclorochină,
existau deja studii care le-au arătat
ineficacitatea. Solidarity, efectuat
la o scară mult mai mare, a confir-
mat aceste rezultate anterioare.

Cititorii Accent Montreal își
amintesc poate că celelalte două
medicamente, remdesivirul și in-
terferonul, au fost incluse într-un
articol despre cele mai promiță-
toare tratamente împotriva
COVID-19, publicat în ediția nr.
259 din 11 septembrie 2020. Arti-
colul, intitulat „Cele mai promiță-
toare tratamente anti-COVID-19

de până acum”, poate fi citit online
la www.accentmontreal.com.

La începutul lunii octombrie, în
New England Journal of Medicine
a apărut un studiu realizat pe 1,000
de americani care arăta că remde-
sivirul reduce timpul de spitalizare
cu o treime și mortalitatea cu un
sfert.

Eșantionul pentru remdesivir
din studiul Solidarity a fost de
aproape cinci ori mai mare decât
cel din studiul american. „Singurul
punct despre care se poate discuta
este acela că studiul desfășurat în
SUA a fost dublu orb”, potrivit lui
Todd Campbell Lee. „Este așadar
posibil ca medicii implicați în So-
lidarity să fi ținut pacienții pe
remdesivir mai mult, deci în spital.
Dar, în realitate, este posibil ca
aceasta să reflecte bine situația”, a
continuat el.

Există totuși posibilitatea ca
remdesivirul - sau oricare din cele
patru medicamente testate în
cadrul studiului internațional - să
fie eficace în cazurile cele mai
grave de COVID-19? La pacienții
care au necesitat ventilație
mecanică, mortalitatea pare să fi
crescut în urma tratamentului cu
acest antiviral. Se poate însă ca un
alt tip de pacienți să poată benefi-
cia de el, este de părere cercetă-
torul canadian.

Este interesant de știut că la ora
actuală numărul studiilor clinice
multicentrice aflate în desfășurare
în întreaga lume pentru tratamente
anti-COVID-19 este de 52. În ceea
ce privește studiul Solidarity,
acesta continuă cu alte medica-
mente.

ACCENT MONTREAL

Patru medicamente care nu
funcționează împotriva
noului coronavirus ELENA NIGAI

Naturazone.net

Cataplasma este o pastă medicinală obținută din
substanțe moi și umede, care poate avea acțiune
emolientă, analgezică dar și revulsivă. Ea poate
fi făcută cu plante uscate sau proaspete, care se
amestecă până ajung la consistența unei paste.

Aceasta se aplică peste zona afectată direct sau se pune între
straturi de material (de obicei bumbac sau tifon).
Cataplasmele au rolul de a intensifica circulația sangvină, de
a relaxa țesutul, de a calma zonele dureroase sau de a ajuta la
eliminarea toxinelor dintr-o zonă afectată. Astfel, le putem
folosi în caz de abces, arsuri, luxații, furuncule, vânătăi, boli
fibrochistice, fracturi, inflamația nodulilor gâtului, a sânilor
sau a prostatei, ulcere de la picioare, arsuri solare, tumori și
pleoape ulcerate.
Cataplasmele se mai pot folosi și pentru a calma o anumită
congestie sau pentru eliminarea puroiului. Pentru aceste
afecțiuni este însă nevoie să se stabilească înainte gradul de
severitate.
În funcție de natura cataplasmei, aceasta poate fi ținută pe
zona afectată de la o oră până la 24 de ore.
Plantele cele mai folosite pentru cataplasme sunt:
Păpădia și ștevia galbenă. Ele pot fi folosite în tratamentul
acneei, al eczemelor, mâncărimilor pielii sau al pielii uscate,
al psoriazisului și iritațiilor.
Fructele de soc. Acestea calmează durerile asociate cu he-
moroizii.
Schinduful, varza, semințele de in și scoarța de ulm -
foarte folositoare în caz de inflamaţii.
Lobelia și ulmul, care pot fi combinate pentru reumatism.
Lumânărica - folosită pentru hemoroizii inflamați, pentru
problemele de plămâni, amigdalită și dureri de gât.
Florile de albăstrele, indicate în caz de afecțiuni oculare
sau cataractă în fază incipientă.
Armurariul, care se folosește în caz de psoriazis sau pentru
unele tipuri de cancer de piele, pentru care se recomandă
aplicarea unei cataplasme la două zile, pe zona afectată.
Cimbrul - frecvent utilizat în cataplasme fierbinți în afecţi-
uni neuropsihice (epuizare nervoasă, astenie, oboseală gene-
rală, afecţiuni locomotorii (reumatism articular și muscular,
tendinite, artroze).
Menta, sub formă de comprese sau cataplasme locale în caz
de migrene.
Salvia, care la fel ca rădăcina de cârmâz, ajută la atenuarea
inflamațiilor și durerilor de sâni.

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

CCaattaappllaassmmee  ddiinn  ppllaannttee
mmeeddiicciinnaallee
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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

Lilian Savin
fotograf

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT

514.942.0877

NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

photographe.lilian@gmail.com
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Vom încerca să analizăm în detaliu
erorile de tipul I sau „falsă confirmare”
(eng. false positive), erorile de tipul II sau
„infirmare eronată” (eng. false negative),
erorile de tipul III sau „răspunsul la între-
barea nerelevantă”, precum şi temutele
erori de tip IV sau „punerea întrebării
greşite”.

Pentru exemplificare vom analiza
aceste erori în cadrul a trei situaţii ipote-
tice, familiare scepticilor:
1. Paranormal: Se zice că o casă ar fi
bântuită de fantome. Ipoteza nulă afirmă
că nu se poate spune că există fantome
până când nu se găsesc evidenţe care să
susţină presupunerea.
2. Teoria conspiraţiei: guvernul constru-
ieşte lagăre de concentrare pentru exter-
minarea sistematică a cetăţenilor paşnici.
Ipoteza nulă afirmă că nu se poate pre-
supune că există lagăre de acest gen până
când nu se găsesc evidenţe în acest sens.
3. Medicina alternativă: vitaminele pot

vindeca cancerul. Ipoteza nulă afirmă că
vitaminele nu vindecă cancerul, cel puţin
până când acest lucru nu poate fi de-
monstrat prin teste controlate.

EROAREA DE TIP I: FALSA CONFIRMARE
Confirmarea falsă se referă la faptul că

nu accepţi adevărul sau că respingi o
ipoteză nulă - nu există nimic, dar se
trage concluzia cum că există ceva. În
cazul în care ipoteza nulă se dovedeşte a fi
adevărată, eroarea de judecată de tipul I
respinge în mod incorect ipoteza nulă în
favoarea unei concluzii care susţine că
presupunerea este adevărată. Eroarea de
tipul I apare atunci când concluzia la care
s-a ajuns este incorectă fie din cauza
dovezilor false, fie din cauza interpretării
greşite a dovezilor, fie din cauza erorilor
de analiză sau a oricărui alt tip de factor.

În scenariul casei bântuite eroarea de
judecată de tipul I apare atunci când in-

vestigatorii ajung în mod eronat la con-
cluzia existenţei fantomelor în casă. Drept
dovezi aceştia ar putea să prezinte înre-
gistrări ale unor sunete inexplicabile ori
mărturii ale martorilor oculari ce nu pot
constitui dovezi sau trăiri ciudate pentru
care să respingă în mod eronat orice altă
cauză.

În cazul teoriei conspiraţiei vorbim
despre eroarea cognitivă de tipul I atunci
când guvernul nu construieşte de fapt
lagăre de exterminare, dar susţinătorii
acestei teorii ajung să descopere ceva ce
îi fac să respingă ipoteza nulă şi să con-
cluzioneze că afirmaţia lor este totuşi o
realitate. Drept dovezi pot oferi maşini
fără număr de înmatriculare parcate lângă
un teren îngrădit ce nu par să aibă vreo
destinaţie precisă; drept urmare vor trage
eronat concluzia cum că aceasta este o
dovadă concludentă. Sau se poate ca aceş-
tia să urmărească o serie de materiale

video pe YouTube ce prezintă teorii ale
conspiraţiei şi să decidă că dacă numărul
lor este atât de mare înseamnă că nu pot fi
toate eronate. Dar totodată se poate ca
aceştia să dispreţuiască pur şi simplu gu-
vernul, motiv pentru care acceptă automat
orice sugestie privind rea-voinţa acestuia.

Referitor la a treia situaţie ipotetică -
medicina alternativă - se comite o eroare
de tipul I atunci când se argumentează că
vitaminele pot trata cu succes cancerul,
deşi nu este aşa. Probabil că susţinătorii
teoriei au ajuns în contact cu un număr
mare de mărturii sau istorisiri ori poate că
aceştia nu cred în ştiinţa medicală şi de
aceea concluzionează greşit că medicina
alternativă trebuie să funcţioneze sau orice
altceva; concluzia onestă că ipoteza nulă
este falsă este o eroare clasică de tip I.

EROAREA DE TIP II: INFIRMAREA
ERONATĂ

Cinicii sunt persoanele cele mai încli-
nate spre eroarea de tip II: acceptarea
ipotezei nule atunci când aceasta se
dovedeşte a fi de fapt falsă. Deşi ceva iese
la iveală se concluzionează că nu este
nimic relevant. Sătenii din povestirea cu
băiatul care striga „Lupul” comit eroarea
de tip II atunci când ignoră atenţionarea
acestuia pe motiv că este falsă şi drept ur-
mare îşi pierd oile. Oamenii preistorici
care auzeau un foşnet în iarbă şi con-
cluzionau că este doar vântul comiteau o
eroare de tip II atunci când din iarbă sărea
la atac o panteră.

Probabil că undeva anume există o
casă bântuită de fantome şi poate că vână-
torii de fantome o vor găsi. Dacă iau în
batjocură intenţia acestora şi resping noţi-
unea de fantomă comit o eroare logică de
tip II. Dacă ar fi să iasă la iveală cum că
guvernul are într-adevăr în plan exter-
minarea a milioane de cetăţeni în lagăre
de concentrare, atunci toţi cei care au
respins această ipoteză (inclusiv eu) au
comis o eroare logică de tipul II. Respin-
gerea fără nicio bază a consumului de vi-
tamine este tot o eroare de tipul II dacă se
dovedeşte că într-adevăr vitaminele vin-
decă cancerul.

Erorile de tipul I şi II nu se limitează
numai la domeniul pseudoştiinţei; ele îşi

Erorile de judecată şi
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SCEPTICUS

Vom investiga un tărâm mai puţin cunoscut al raţiunii şi gândirii critice. Există o serie de
erori analitice comune la care suntem predispuşi cu toţii; unii poate chiar mai mult decât alţii.
Erorile de judecată pot fi accidentale, dar şi deliberate (pentru acceptarea unei idei). 

►

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
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pseudoştiinţa

găsesc aplicare chiar şi în viaţa cotidiană,
în decizii de business sau în cercetare. Să
presupunem că intenţionez să vând o serie
de tricouri imprimate cu textul „Scientia”
în cadrul unei conferinţe. Dacă presupun
că oamenii vor cumpăra aceste tricouri, iar
acest lucru nu se întâmplă, comit o eroare
cognitivă de tipul I. Un vânzător face o
eroare de tipul II dacă decide că azi nu va
mai avea niciun client şi de aceea merge
acasă mai devreme, când de fapt se
dovedeşte că există încă cel puţin unul.

Ambele erori de tip I şi II pot fi sub-
tile şi complexe; concret însă erorile de tip
I sunt considerate idealism excesiv, adică
acceptarea prea multor idei noi, în timp ce
erorile de tip II reprezintă cinism exagerat,
adică respingerea prea multor idei noi.

Înainte de a trece la erorile de tip III şi
IV trebuie făcută observaţia că acestea nu
sunt universal acceptate. Tipul I şi II
reprezintă erori de judecată standard, re-
cunoscute de peste un secol; dar între timp
au apărut alte direcţii de gândire şi de
aceea nu există o convenţie generală pen-
tru erorile de tip III şi IV. Însă definiţiile
oferite mai jos sunt probabil cel mai larg
acceptate şi totodată sunt foarte bune în
scopul analizei sceptice.

EROAREA DE TIP III: RĂSPUNSUL LA
ÎNTREBAREA NERELEVANTĂ

Erorile de tip III şi IV sunt ceva mai
complicate, dar fiindcă sunt comune este
important să le înţelegem. Eroarea de tip
III apare atunci când răspunsul oferit este
pentru o altă întrebare decât cea relevantă;

acest lucru se întâmplă atunci când afirmi
ceva pe baza unei premise false sau
nedemonstrate şi sari rapid la concluzie
pentru a oferi soluţia la o problemă ce nu
are legătură cu chestiunea investigată.

Vânătorii de fantome comit o eroare
de tipul III atunci când pornesc de la afir-
maţia cum că o fantomă determină
scăderea temperaturii în locul în care
apare. De aceea ei cercetează casele pre-
supus bântuite folosind o serie de ter-
mometre complicate pentru a colecta
valori de temperatură din întreaga clădire.
Ceea ce este minunat, căci munca lor este
bine realizată şi documentată, iar datele de
temperatură corect măsurate. Cu toate
acestea este vorba despre o eroare de tipul
III deoarece chestiunea temperaturii nu
este relevantă, căci deocamdată nu s-a
dovedit că fantomele ar avea un asemenea
efect asupra temperaturii.

Fanii teoriei conspiraţiei comit o
eroare de tipul III atunci când publică o
listă detaliată a tuturor locaţiilor conside-
rate a fi lagăre de concentrare. Cu alte cu-
vinte ei caută răspunsul la întrebarea
„Unde sunt lagărele?” sărind peste
chestiunea relevantă şi anume „Există
asemenea lagăre de concentrare?”. Poţi
compila toată ziua liste, dar până ce nu
dovedeşti că fiecare element de pe listă
este ceea ce susţii că este, lista nu are nicio
valoare.

Un comerciant de vitamine comite o
eroare de tipul III de fiecare dată când

oferă un răspuns la întrebarea: care sunt
cele mai bune vitamine pentru tratarea sau
prevenirea cancerului? Fără îndoială că
acesta va recomanda un anumit supliment
alimentar şi probabil şi o anumită doză.
Aceasta este o eroare de tipul III pentru că
este ignorată chestiunea relevantă, şi
anume dacă vitaminele respective tratează
sau previn o formă particulară de cancer.

EROAREA DE TIP IV: PUNEREA
ÎNTREBĂRII GREȘITE

Dacă eroarea de tip III este de obicei
comisă cu candoare şi fără rea-credinţă,
eroarea de tip IV - întrebarea pusă greşit -
are deseori la bază o înşelătorie delibe-
rată. Prin selectarea unei chestiuni irele-
vante pentru investigaţia în sine este
posibil să controlezi mai bine rezultatele.
Selectarea întrebării greşite este o moda-
litate foarte bună de distragere a atenției
de la chestiunea relevantă.

Producătorii unui show de vânătoare
de fantome ştiu că trebuie să conceapă un
program în care să obţină rezultate pozi-
tive. Ei ştiu însă şi că nu vor da peste nicio
fantomă şi că nu vor captura imagini neo-
bişnuite. De aceea show-ul porneşte de la
o întrebare nejustificată: putem măsura
valori ciudate pentru temperatură şi curent
electric? Prin structurarea întregului pro-
gram în jurul acestei chestiuni irelevante
ei se folosesc în mod deliberat de eroarea
de tip IV în scopul de a obţine rezultatele
dorite.

Fanii teoriei conspiraţiei de orice gen

adoră erorile de tip IV, căci ele reprezintă
unul dintre mijloacele cele mai eficiente
pentru a argumenta în favoarea unui
fenomen inexistent. Dacă teoria conspi-
raţiei vrea să ne convingă că guvernul
construieşte lagăre de concentrare pentru
cetăţenii americani, atunci susţinătorii
teoriei nu vor pune în discuţie această
chestiune. În schimb se vor ocupa de o
serie de aspecte complementare, pentru
care vor găsi în mod garantat dovezi.
Există exemple de corupţie la nivel gu-
vernamental? Au existat în trecut iniţiative
ale guvernului de a închide oameni nevi-
novaţi? Există legi care permit guvernului
să îşi extindă puterea în situaţii de ur-
genţă? Există terenuri care nu au o desti-
naţie foarte clară? Toate aceste întrebări
sunt splendide erori de tipul IV pentru toţi
cei care apără o conspiraţie.

În mod similar, susţinătorii medicinii
alternative pot apela la erorile cognitive
de tipul IV pentru a susţine adevărul ar-
gumentului principal, chiar dacă de fapt
nu există dovezi. Există corupţie în marile
concerne farmaceutice? Are orice compus
natural valoare terapeutică? Depind oa-
menii de ştiinţă de acordarea de subvenţii?
Este medicina o afacere de proporţii? Încă
o dată, la toate aceste întrebări se va găsi
rapid un răspuns favorabil, ceea ce pare să
justifice uzul vitaminelor în tratarea can-
cerului; când de fapt niciuna dintre aceste
chestiuni nu are nicio relevanţă.

În concluzie: patru tipuri de erori de
judecată, trei situaţii ipotetice despre care
aţi auzit de mii de ori şi despre care veţi
mai auzi tot de atâtea ori. Analizaţi câteva
reclame ori urmăriţi nişte documentare
TV care includ pseudoştiinţă şi încercaţi
să vedeţi dacă puteţi identifica aceste
erori. Probabil că da. Iar dacă le veţi
stăpâni suficient de bine pentru a le de-
pista imediat, veţi reuşi mai uşor să evitaţi
să faceţi asemenea erori. Nimeni nu este
imun la erorile de judecată, dar cu cât le
înţelegem mai bine, cu atât mai sigur
putem evita să le cădem pradă.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „A Magical Journey
through the Land of Reasoning Errors” de
Brian Dunning, a apărut pe skeptoid.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zil-
nic articole și știri, are o secțiune de
bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să spri-
jine acest demers de transmitere a infor-
mației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS

Vitaminele pot vindeca cancerul. Ipoteza nulă afirmă că vitaminele nu vindecă cancerul, cel puţin până când acest lucru nu poate fi
demonstrat prin teste controlate.



Vineri 23 octombrie 2020Vineri 23 octombrie 2020 ■ PAG. 16PAG. 161616 ȘTIIN�Ă & TEHNOLOGIE

Sunt găurile de vierme o reali-
tate fizică? Încă nu ştim. Teo-
reticienii se întrec însă în a
găsi și propune soluţii în care
s-ar putea călători dintr-o
parte în alta a galaxiei
folosind aceste efecte ale
teoriei relativităţii generale,
dar și o nouă teorie despre
Univers ce ar permite reali-
zarea unor găuri de vierme pe
care le-am putea străbate fără
riscuri.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Gaura de vierme -
wormhole - ar fi o de-
formare extremă a
spaţiului și timpului
ce ne-ar permite călă-
torii dintr-o parte în
alta a galaxiei și chiar
și a Universului, fo-

losind teoria relativităţii generale a lui Ein-
stein. Este însă posibilă realizarea unor
astfel de găuri de vierme în care să intrăm
cu o navă spațială și să ieșim fără să fim în
pericol?

Un nou articol publicat recent per arXiv
de către doi oameni de ştiinţă, Juan Malda-

cena, de la Institute of Advanced Study
Princeton (institutul unde Einstein și-a pe-
trecut ultima parte a vieţii) și Alexey
Milekhin, de la Princeton University, arată
că ar fi posibilă existența unor găuri de
vierme care să permită călătorii inter-
galactice. Articolul se intitulează Humanly
traversable wormholes (Găuri de vierme ce
pot fi traversate de oameni).

Care este problema cu aceste găuri de
vierme? În primul rând, pentru a le realiza
este nevoie de energie negativă. Aceasta ar
fi uşor de obţinut dacă ar exista particule cu
masă negativă. Cum însă aşa ceva nu exis-
tă, trebuie găsită o soluţie alternativă. O ast-
fel de soluţie este permisă de mecanica
cuantică, un exemplu fiind efectul Casimir
- cel în care o presiune negativă între două
plăci, datorată fluctuațiilor vidului, se
generează.

Există însă și alte modalități de a pro-
duce energie negativă: folosind proprietăţi
speciale ale unor fermioni (particule cu spin
semi-întreg) fără masă. Se poate demonstra
cum că particule de acest gen care se mișcă
în cerc pot genera o energie negativă, și
deci, într-un final, da naștere unei găuri de
vierme care să rămână stabilă pentru o pe-
rioadă de timp. Ca un pod între două puncte
din spaţiu-timp îndepărtate. Dar dacă pentru
realizarea energiei negative se folosesc par-
ticule cunoscute, cele din Modelul Stan-
dard, rezultatul este o gaură de vierme cu
dimensiuni…. microscopice, pe care ni-
meni nu ar putea să o traverseze.

Ca să fie posibilă realizarea unor găuri

de vierme macroscopice este nevoie de o
teorie dincolo de Modelul Standard. Mal-
dacena și Milekhin au folosit în exemplul
lor teoria Randall-Sundrum, în care
spațiul-timpul are 5 dimensiuni, nu doar
4, cele pe care le cunoaştem. Acest model a
fost introdus pentru a rezolva o serie de
probleme din fizica particulelor, însă
folosirea lui ajută la generarea de găuri de
vierme în care se poate intra cu o navă
spațială!

Cine ar călători în acea navă spațială ar
ajunge, să zicem, într-o regiune a galaxiei
aflată la o distanță de 10,000 ani lumină
într-o secundă, însă pentru un observator
extern, adică cineva care nu este la bordul
navei, ar fi nevoie de… 10,000 de ani!
Deci, doar pentru cine se află în nava
spațială călătoria ar dura foarte puțin - mi-
nunățiile relativităţii generale!

Curajoșii care s-ar lansa într-o astfel de
aventură, dacă se va reuși vreodată produ-
cerea unor găuri de vierme, trebuie însă să
fie atenți, întrucât accelerațiile sunt extreme
și chiar și radiaţia cosmică de fond în
această situaţie poate fi periculoasă. Nava
spațială ar trebui așadar să fie izolată foarte
bine.

Evident, la ora actuală nu ştim dacă teo-
ria pe care se bazează găurile de vierme de
care v-am vorbit este o teorie care descrie o
lume reală sau dimpotrivă, nu are nimic de-
a face cu Universul în care trăim. Este totuşi
un exerciţiu extrem de interesant și dacă
într-o bună zi se va găsi modalitatea de a
genera o cantitate suficientă de energie

negativă, va fi poate posibil să deschidem
găuri de vierme și să călătorim prin
Univers, la fel cum în prezent luăm un
avion să mergem dintr-un continent în altul.

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.

O nouă teorie despre călătoria printr-o gaură
de vierme
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Călătorie printr-o gaură de vierme. Credit: NASA

Despre efectul
Casimir
Dacă punem două plăcuţe metalice neu-
tre dpdv electric una alături de cealaltă
în vid, se vor deplasa una spre alta,
aparent fără motiv. Atenţie, nu se vor de-
plasa mult. Două plăci având o suprafaţă
de un metru pătrat poziţionate la o
miime de milimetru una de cealaltă vor
resimţi o forţă echivalentă cu puţin peste
o zecime de gram.
Fizicianul olandez Hendrik Casimir a re-
marcat pentru prima dată această minus-
culă deplasare în 1948. „Efectul Casimir
este una dintre manifestările bizare de
natură cuantică din lumea microsco-
pică”, afirmă fizicianul Steve Lamore-
aux de la Universitatea Yale.
Efectul are de-a face cu una din normele
ciudate ale lumii cuantice cunoscută sub
numele de principiul de nedeterminare
al lui Heisenberg, care în esenţă afirmă
următoarele: cu cât ştim mai multe
despre unele lucruri aparţinând lumii
cuantice, cu atât mai puţin cunoaştem
despre alte lucruri. Nu putem deduce, de
exemplu, poziţia exactă şi impulsul unei
de particule în acelaşi timp. Cu cât sun-
tem mai siguri că ştim unde este parti-
cula, cu atât mai puţin siguri suntem de
locul spre care se îndreaptă.
O relaţie similară, de incertitudine,
există şi în ceea ce priveşte energia şi
timpul, cu o consecinţă dramatică. Dacă
vidul ar fi cu adevărat gol, ar conţine
zero energie la un moment precis definit
în timp, un lucru pe care principiul de in-
certitudine ne interzice să îl cunoaştem.
Rezultă că, de fapt, vidul cuantic nu
există. În conformitate cu teoria cuantică
a câmpului, în vid iau constant naştere
diverse „chestii” cu o durată foarte
scurtă de viaţă care apar, privesc pentru
foarte scurt timp în jur şi se decid că nu
le place ceea ce văd, dispărând în nean-
tul care le-a creat - toate acestea pentru
ca Universul să respecte regulile impuse
de principiul incertitudinii.
Sursa: „Minuni cuantice: efectul
Casimir”, www.scientia.ro
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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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UUEEFFAA  aa  aannuullaatt  ttuurrnneeuull
ffiinnaall  aall  CCEE  UUnnddeerr  1199  ddiinn
ccaauuzzaa  ppaannddeemmiieeii  ddee
ccoorroonnaavviirruuss
UEFA a anulat turneul
final al Campionatu-
lui European rezervat
jucătorilor sub 19 ani,
programat în Irlanda
de Nord.

Iniţial, turneul trebuia să
aibă loc între 19 iulie şi 1 au-
gust, dar a fost amânat din
cauza pandemiei de coro-
navirus.

UEFA plănuia, în iunie, ca
meciurile să se joace în două
etape, faza grupelor între 7 şi 14
octombrie şi faza finală, în pe-
rioada 11-14 noiembrie.

Forul european a mai amâ-
nat o dată competiţia, în august,
stabilind ca meciurile din grupe
să se joace în noiembrie şi semi-
finalele, finala şi play-off-ul
pentru CM, în martie 2021, iar

în septembrie a decis ca tot
turneul final să aibă loc în mar-
tie 2021, în sistem eliminatoriu.

Pentru că situaţia sanitară nu
numai că nu se îmbunătăţeşte, ci
se înrăutăţeşte, UEFA a anulat
competiţia.

Euro U19 era criteriu de ca-
lificare pentru Cupa Mondială
Under 20, de anul viitor, din In-
donezia. Din cauza anulării
turneului final, care urma să sta-
bilească echipele europene
prezente la CM, UEFA a hotărât
să trimită cele cinci echipe în
Indonezia pe baza coeficientu-
lui ţărilor.

Astfel, Anglia, Franţa,
Olanda, Italia şi Portugalia vor
merge la competiţia programată
între 20 mai şi 12 iunie 2021.

Ediţia 2021 a Campionatu-
lui European Under 19 ar urma
să aibă loc în România, între 30
iunie şi 13 iulie 2021, in-
formează HotNews.ro.

FOTBAL 

FIFA ar susţine un proiect
European Premier League

FOTBAL

Sky Sport afirmă că
FIFA ar susţine un
proiect European Pre-
mier League, o com-
petiţie care să
reunească 16-18 mari
cuburi europene, cu
premii totale de peste
cinci miliarde de euro.
Un astfel de proiect ar
putea pune capăt Ligii
Campionilor, organizată
de UEFA.

Potrivit sursei citate, Liverpool
şi Manchester United ar fi printre
iniţiatoarele proiectului, la care s-
ar putea alătura din Anglia Man-
chester City, Arsenal Londra,
Chelsea sau Tottenham, pentru
cele cinci locuri rezervate insula-
rilor. Alte cluburi din Spania,

Italia, Germania şi Franţa şi-ar fi
arătat interesul pentru această com-
petiţie şi pentru a deveni membri
fondatori, potrivit News.ro.

Competiţia ar urma să se des-
făşoare în sistem de grupe cu meci-
uri tur-retur, în timpul sezonului
fotbalistic european. Formaţiile
clasate cel mai bine ar urma să dis-
pute o fază finală, eliminatorie,
care să stabilească echipa cam-
pioană.

Fiecare club fondator ar urma
să primească premii de ordinul

sutelor de milioane de euro.
O mare parte a finanţării,

aproape patru miliarde de euro, ar
urma să vină de la banca americană
JP Morgan, dar şi alte bănci ar
putea fi atrase în cel mai important
proiect din fotbalul mondial în ul-
timele decenii.

Iniţiatorii ar dori ca prima
ediţie a noii competiţii să înceapă
în 2022. Sursa citată precizează că
acest proiect nu ar fi susţinut de
UEFA deoarece ar duce la dispa-
riţia Ligii Campionilor.
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BBAANNCCUURRII
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SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie) 
Sănătate: Dacă e să ai probleme,
acestea pot avea legătură cu dinţii sau

cu oasele. Dragoste: Deşi mai puţin intensă, viaţa
ta sentimentală poate fi mult mai veselă. Dar asta
numai dacă există încredere reciprocă. Financiar:
Te simți inspirat și există posibilitatea unor in-
vestiţii şi afaceri profitabile.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Inconvenienţele pot să
apară pe fondul stresului profe-

sional. Dragoste: Atracţia pe care o exerciţi asupra
potenţialelor cuceriri este uriaşă. Poți avea aventuri
memorabile, dar și multe complicații dacă ești deja
într-o relație. Financiar: Există probabilitatea unor
negocieri reuşite şi a încheierii unui contract sau a
unei colaborări care te avantajează.  

GEMENI (21 mai - 21 iunie) 
Sănătate: E nevoie să-ţi pui puţină
ordine în orarul de odihnă şi în
obiceiurile alimentare. Dragoste:

Ești ca un fluturaș care zboară din floare în floare,
pentru a se bucura de parfumul iubirii. Financiar:
Ești norocosul astrelor când vine vorba de bani,
pentru că te poți trezi cu un plocon la poartă exact
când aveai mai mare nevoie de o minune.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Schimbi ceva în stilul
tău de viață ce va avea urmări şi

asupra stării de sănătate. Dragoste: Scapi de o po-
vară care te apăsa pe inimă şi nu te lăsa să te ma-
nifești în voie în compania persoanei cu care ești
într-o relație sau a potențialelor cuceriri. Finan-
ciar: Banii ajung pe un nivel care te determină să
vezi partea bună a lucrurilor.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești protejat de boli şi te
simți bine în pielea ta. Dragoste: Ai

tendința de a fi nemulțumit şi de a critica acțiunile
partenerului de viață, ceea ce va genera conflicte.
Financiar: Climat avantajos privind investiţiile
imobiliare, redecorările, reamenajările şi achiziţia
obiectelor de folosinţă îndelungată.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.) 
Sănătate: Poate n-ar fi rău să-ți
ameliorezi obiceiurile alimentare  și
să iei un supliment cu vitamine şi

minerale. Dragoste: Posesivitatea, dorinţa de a fi
lângă tine permanent, de a răspunde numai la or-
dinele tale nu fac bine vieţii de cuplu. Financiar:
Pe acest plan te bucuri de o perioadă liniștită.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai nevoie să te regăsești.
Acordă-ți timpul necesar de odihnă
și rezervă-ți un pic și pentru medi-

tație și activitate fizică lejeră. Dragoste: Ai ceva
de lămurit în viața semntimentală, mai ales dacă te
afli într-o relație de lungă durată. Financiar: Nu
lua hotărâri în pripă, nu da răspunsuri pe loc.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te simți bine în corpul
tău, toate eforturile tale anterioare au
dat roade. Dragoste: Îți place jocul

seducției, pentru că îți pune în valoare frumusețea,
șarmul, senzualitatea cu care ești înzestrat.
Financiar: Este un moment decisiv pentru
veniturile tale, de parcă trebuie să alegi ce e de
făcut cu banii pe care i-ai acumulat.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Nimic nu-ţi strică starea
de confort fizic; te bucuri de o
sănătate bună. Dragoste: Ai o fan-

tezie erotică debordantă, în care freamătă cele mai
nemărturisite vise şi dorinţe. Dar nu se ştie dacă le
poţi pune şi în practică. Financiar: Această pe-
rioadă se anunţă a fi una dintre cele mai mănoase. 

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Ai o tendință spre excese,
ce ar putea să nu-ţi pice bine dacă ai
vreo sensibilitate anume. Dragoste:

Ești inclinat spre aventură și idealism. Ți se pot ivi
întâmplări amoroase neașteptate și poți confunda
prietenia cu iubirea. Financiar: Perioadă favora-
bilă carierei, cu precădere proiectelor colective şi
relaţiilor cu firme mari. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.) 
Sănătate: Oboseala are consecințe
asupra organismului, iar excesul de

zel îţi afectează starea de sănătate. Dragoste: Este
un interval favorabil mai ales cuplurilor mature sau
celor cu mari diferenţe de vârstă între parteneri. Fi-
nanciar: Nu te aștepta la vești prea bune legate de
veniturile tale. Banii reprezintă planul cel mai frus-
trant al acestei perioade. 

PEŞTI (19 februarie - 20  martie)
Sănătate: Veghează să-ţi menţii un
bun echilibru mineral. Atenţie mai
ales la calciu şi magneziu. Dragoste:

Chiar dacă ai greşit, recunoaşte; chiar dacă celălalt
a trădat, iartă. Este vremea judecăţii, dar și a com-
pasiunii și împăcării. Financiar: Ai cheltuieli mari,
dar poţi câştiga mai bine. 

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Pui cu sos pesto și măsline
O rețetă cu savori mediteraneene,
foarte ușor de preparat și deli-
cioasă, care se înscrie într-un
regim low carb, dar care poate fi
foarte ușor adaptată la unul vege-
tarian. Dieta low carb presupune
reducerea consumului de carbo-
hidrați proveniți din alimente
nesănătoase și este recomandată
pentru slăbit, reversarea diabetul
de tip 2 și o mai bună funcționare
a sistemului digestiv.

INGREDIENTE
Circa 600-700 g carne de pui -
pulpe dezosate sau piept
2 linguri de unt sau ulei de gătit

8 linguri de pesto verde sau roșu
400 ml smântână - crème à cuisson/
cooking cream
100 g de măsline, de preferat fără sâmburi
5-6 căței de usturoi tocați mărunt
O ceapă
Pătrunjel proaspăt, tocat
Sare și piper negru măcinat

MOD DE PREPARARE
1. Încălziți cuptorul la 400° F (200° C).
2. Tăiați puiul în bucățele și condimentați-
l cu sare și piper.
3. Adăugați unt sau ulei într-o tigaie mare
și prăjiți bucățile de pui, în mai multe
tranșe dacă e necesar, la foc mediu-înalt
până se rumenesc. La sfârșit, căliți și

ceapa tocată. Puiul poate fi făcut și la cup-
tor, pe grill sau la tavă, funcție de prefe-
rință.
4. Într-un castron, amestecați pesto și
smântâna ca să iasă un sos.
5. Într-un vas care merge la cuptor puneți
puiul, măslinele, usturoiul și ceapa și apoi
turnați amestecul de pesto și smântână.
6. Coaceți totul timp de 20-30 de minute,
până când începe să se rumenească pe
margini.
7. Garnisiți cu pătrunjel proaspăt, tocat.

Rețeta se poate adapta la un regim vege-
tarian înlocuind carnea de pui cu ciuperci
și/sau tofu. Cei care urmează un regim
keto mai strict pot scoate ceapa din rețetă.

☺Fetelor, dacă sunteți în căutarea
unei costumații de Halloween pen-
tru a speria bărbații, vă recomand
rochia de mireasă. 

☺Halloween 2020: Primul an în
care dacă nu porți mască bagi
groaza în oameni!

☺Un rus se școală dimineața și
vede tancuri cu steagul Americii în
fața casei. Iese urlând: „Freedom!
Freedom!”
Un soldat, apărând din tanc: „Niet
freedom. Halloween.”

☺Soția îl întreabă pe soț:
- L-ai văzut pe tipul care m-a salvat
când era să mă înec?
- Nu, dar pun eu mâna pe el!

☺Învăţătoarea: Bulişor, cum ai
reuşit ca în ultima săptămână să nu
mai ai nicio greşeală de ortografie
în temele de acasă? 
- Mama e plecată din localitate!

☺Eu nu zic că polițiștii sunt proști,
dar când am zis „uite o pasăre
moartă”, s-au uitat pe cer!

☺Doi poliţişti găsesc trei grenade

într-o groapă. 
- Ce facem cu ele? 
- Le ducem la secţie. 
- Şi dacă explodează una pe drum?
- Spunem c-am găsit doar două.

☺Ea: Plângeai după mine, dar te-
ai dus cu alta!
El: E adevărat, dar m-am dus trist!

☺- Domnule, vă recomand să vă
tundeți chel! 
- Și asta ajută la oprirea căderii
părului? 
- Nu, dar te ajută să te obișnuiești!

☺Doi olteni dormeau pe o bancă
dintr-un parc din Bucureşti. La un
moment dat se apropie de ei un
poliţist: 
- Ce faceţi voi aici? 
- Păi… eu n-am casă, nu am nici
serviciu, aşa că dorm aci. 
- Şi tu? 
- Sunt la el în vizită. 

☺Două blonde stau de vorbă: 
- Luna viitoare plec la Veneţia. 
- Păi la ce mai mergi, că doar ai
fost şi anul trecut?!
- Da, dar atunci străzile erau inun-
date.
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