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De la începutul anului
au fost anunțate mai
multe măsuri privind
călătoriile în Canada
prin care Ottawa ur-
mărește să protejeze
sănătatea populației, li-
mitând propagarea co-
ronavirusului. 
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Deoarece guvernele canadi-
ene au neglijat timp de
decenii producția locală de
vaccinuri, Canada este acum
total de dependentă de pro-
ducția externă, într-un mo-
ment de maximă competiție
pentru vaccinuri, dominat de
naționalism.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

La începutul lunii februarie,
Ottawa a anunțat încheierea
unui acord cu compania far-
maceutică americană No-
vavax pentru ca aceasta să-și
producă vaccinul său contra

COVID-19 în Canada. Conform rezul-
tatelor preliminare ale studiilor clinice, res-
pectivul vaccin este eficient în proporție de
89,3%, iar producția sa – dacă este aprobată
de Santé Canada – ar începe la sfârșitul
acestui an. Adică la câteva luni de zile după
termenul stabilit de prim-ministrul Justin
Trudeau de a procura suficiente vaccinuri
pentru toți canadienii.

Vaccinul ar urma să fie produs la Mon-
treal, la noua fabrică a Consiliului Național
de Cercetare al Canadei. Fabrica va fi gata
în iulie 2021 și a beneficiat, în august 2020,
de o investiție de 126$ milioane de dolari
din partea guvernului federal. Vor putea fi
produse aici aproximativ 24 de milioane de
doze pe an, depinzând de vaccin.

Chiar dacă vaccinurile Novavax ce for
fi fabricate la Montreal nu fac parte din
planul guvernului federal ca până la sfârși-
tul lunii septembrie toți canadienii care
doresc să poată fi vaccinați împotriva
COVID-19, experții sunt de acord că

această investiție oferă Canadei mai multe
opțiuni pe măsură ce ne apropiem de finalul
acestei pandemii încă imprevizibilă și îi
asigură o mai bună pregătire pentru urmă-
toarele astfel de situații. Există deja multi-
ple variante ale virusului SARS-CoV-2 iar
imunitatea nu ține o veșnicie, așa că un vac-
cin fabricat aici este extrem de important.

Între timp însă, în ianuarie și februarie,
Canada s-a confruntat cu întârzieri semni-
ficative privind livrările promise de Pfizer
și Moderna, lucru ce a forțat provinciile să-
și reorganizeze în mod fundamental cam-
pania de vaccinare.

Ottawa continuă să ne asigure că
înțelegerile vor fi onorate de către com-
paniile farmaceutice și că până la sfârșitul
primului trimestru vom avea totuși numărul
promis de doze de la Pfizer și Moderna. În
plus, prin intermediul programului
COVAX, până în iunie Canada va avea
acces și la cel puțin 1,9 milioane de doze
din vaccinul AstraZeneca. În ciuda acestui
început dificil al campaniei de imunizare,
guvernul federal menține sfârșitul lunii sep-
tembrie ca termen pentru vaccinarea tuturor
canadienilor care doresc să fie vaccinați.

Deși temporare, aceste întârzieri în
primirea vaccinurilor au semnificații mult
mai adânci. Marile puteri precum Statele
Unite, Uniunea Europeană sau China au
avantaje enorme la masa negocierilor.
Canada e un jucător mai mic pe scena in-
ternațională și oricât de trainice ar părea pri-
eteniile, de cordiale relațiile și de solide
parteneriatele, când vine vorba de situații
critice, interesul fiecăruia primează. Pentru
Canada acest lucru înseamnă că nu întot-
deauna se poate baza pe bunăvoința sau
lanțurile de aprovizionare care trec pe la
aceste mari puteri.

Naționalismul în materie de
vaccin

Pe 8 decembrie 2020, Donald Trump a

semnat un ordin executiv intitulat „Ame-
rica First”, menit să asigure americanilor un
acces prioritar la vaccinurile anti-COVID-
19. Ordinul stabilește un cadru pentru ca
agențiile guvernamentale americane să dea
o mână de ajutor altor națiuni în eforturile
lor de a-și procura vaccinuri, însă doar după
ce cererea internă a SUA este satisfăcută.

Ministrul canadian al Afacerilor Inter-
guvernamentale, Dominic LeBlanc, afirma
atunci că acest ordin executiv nu va afecta
dozele alocate cetățenilor canadieni de către
Pfizer și alți producători de vaccinuri
(Pfizer urma să livreze, în decurs de câteva
zile, primele sale doze în Canada). Oficialii
canadieni prevăzuseră deja acest tip de
naționalism, a explicat ministrul, iar con-
tractele nu au fost încheiate specificând un
site anume de fabricare a vaccinurilor,
Pfizer având unități de producție atât în
SUA, cât și în Europa.

Nu e nicio surpriză că programul de
vaccinare trasat de administrația Trump a
stat sub semnul sloganului „America First”.
Însă nici sub administrația Biden Canada nu
vede vreun vaccin produs de Pfizer în SUA,
la fabrica sa din Kalamazoo, Michigan,
aflată la doar două ore de frontieră. Națio-
nalismul în materie de vaccin își spune din
nou cuvântul, căci Biden și-a propus să
imunizeze 100 milioane de americani în
primele 100 de zile ale președinției sale.

Dozele care ajung în Canada de la
Pfizer și Moderna sunt, așadar, fabricate în
Europa. Or, Uniunea Europeană s-a con-
fruntat la rândul ei cu o reducere sub-
stanțială a vaccinurilor promise. Sub
presiunea cetățenilor săi și nemulțumită de
explicațiile oferite de AstraZeneca - pro-
bleme de producție la fabrica sa din Belgia
- similare celor invocate de Pfizer și Mo-
derna, UE a adoptat un mecanism temporar
pentru a controla transportul în afara Uniu-
nii a vaccinurilor împotriva COVID-19 care
sunt produse pe teritoriul său şi a interzice
exporturile considerate „nelegitime”. Drept
urmare, companiile farmaceutice trebuie să
obțină permisiunea Comisiei Europene
înainte de a exporta vaccinuri.

Deși Canada nu figurează pe lista țărilor
scutite de această politică a UE, Livrările
de vaccinuri de la Pfizer și Moderna către
Canada nu sunt afectate de măsurile luate
de Europa – cel puțin aceasta este promisi-
unea făcută de Ursula von der Leyen,
președinta Comisiei Europene, premierului
Trudeau. Dar chiar și așa, situația nu face
decât să sublinieze dependența Canadei
vizavi de producția externă de vaccinuri și
să accentueze nevoia dezvoltării capacității
sale interne de a le fabrica.

La ora actuală, în privința aprovizionării
cu vaccinuri anti-COVID-19, scena inter-
națională seamănă foarte mult cu o junglă.
Uniunea Europeană, cel mai mare bloc
comercial al lumii, și Statele Unite, cea mai

puternică economie a lumii, dețin atuurile.
Pe lângă ele, câteva alte țări dispun de
unelte de presiune mai puternice în arse-
nalul diplomatic: Israel, Marea Britanie și
puterile petroliere Bahrain și Emiratele
Arabe Unite. Alte țări bogate precum
Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua
Zeelandă se regăsesc în situația Canadei, cu
o campanie de vaccinare în masă încă în
fazele incipiente. În același timp, țările în
curs de dezvoltare se plâng de faptul că
națiuni bogate precum Canada au coman-
dat mai mult decât au nevoie.

De ce producția de vaccinuri
în Canada începe așa de
târziu?

Aceasta este întrebarea pe care mulți și-
au pus-o și ea fost adresată și în Parlament.

Potrivit ministrei Aprovizionării, Anita
Anand, guvernul federal a încercat să
convingă toți producătorii de vaccinuri cu
care Canada a încheiat contracte de achi-
ziționare să-și fabrice vaccinurile aici. Toți
au spus nu. Motivul: capacitatea de biofa-
bricare a Canadei la momentul semnării
contractelor (august-septembrie 2020) era
prea limitată pentru a justifica investiția de
capital și expertiză în vederea producerii
aici a vaccinurilor.

Declinul Canadei în ceea ce privește ca-
pacitatea de producție în domeniul farma-
ceutic nu este ceva nou, ci un fenomen ce se
întinde pe decenii. Dacă în anii ’70, Canada
importa doar circa 19% din vaccinurile și
medicamentele destinate uzului intern,
astăzi procentajul se ridică la 85%, conform
bilanțul prezentat la începutul acestei luni
de ministrul Inovației, François-Philippe
Champagne, în fața Comisiei pentru indus-
trie, știință și inovare a Camerei Co-
munelor. Ministrul a amintit, de asemenea,
și faptul că patru jucători majori din indus-
tria farmaceutică și-au închis fabricile din
Canada în ultimele două decenii.

Revitalizarea sectorului farmaceutic
canadian necesită timp și bani. Pe lângă in-
vestiția de 126 de milioane de dolari desti-
nată unității de producție de la Montreal a
Consiliului Național de Cercetare al
Canadei, alte două site-uri de fabricare a
vaccinurilor care au beneficiat de fonduri
de la guvernul federal sunt în curs de a fi
construite: în Saskatchewan, cel al Organi-
zației de Vaccinuri și Boli Infecțioase de pe
lângă Universitatea din Saskatchewan, care
va fi operațional de la sfârșitul lui 2021
putând produce 40 de milioane de doze pe
an, și în Vancouver, cel al companiei cana-
diene de biotehnologie Precision NanoSys-
tems, unde din martie 2023 vor putea fi
produse până la 240 de milioane de doze de
vaccin anti-COVID-19, precum și alte pro-
duse terapeutice pentru prevenirea și trata-
mentul bolilor infecțioase, bolilor rare și
cancerului.

Vaccinare anti-COVID-19: De ce Canada
întâmpină di�cultăţi?

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



Vineri 12 februarie 2021Vineri 12 februarie 2021 ■ PAG. 4PAG. 4ACTUALITATE44

Sunt un specialist al studiilor clinice.
Ascult oamenii vorbind despre cei șapte
până la zece ani necesari pentru a crea un
vaccin și cât de periculos este să grăbești lu-
crurile. Cuvântul care continuă să apară este
„grăbit” și asta-l face pe omul obișnuit să
fie speriat cu privire la siguranța vaccin-
urilor. Ca doctor specializat în studii cli-
nice vă pot spune ce fac în cea mai mare
parte a celor zece ani - nu foarte mult.

Nu sunt leneș. Trimit solicitări de fi-
nanțare care sunt respinse, le trimit din nou,
aștept analiza acestora, le trimit din nou în
altă parte. Când am norocul să primesc fi-
nanțarea studiilor clinice, îmi petrec luni în-
tregi în dialogul cu comisiile de etică.
Aștept autoritățile de reglementare, mă
ocup de schimbările de personal la compa-
nia de medicamente și de o depărtare a in-
teresului acesteia de la studiile mele și, în
cele din urmă, dacă sunt foarte norocos, îmi
petrec timpul pregătind studiile clinice:

găsirea de locații, locuri pentru instruire, mă
panichez pentru că recrutarea de personal
nu merge cum trebuie șamd. Apoi, de obi-
cei, am mai multe probleme de regle-
mentare și, în cele din urmă, dacă marele
meu ghinion nu se încheie, aș putea avea un
tratament disponibil sau... nu.

Apoi pot apărea întârzieri din cauza în-
trebărilor referitoare la rentabilitate sau alte
tipuri de obstacole. Nici măcar nu vreau să
menționez anii necesari în mod normal pen-
tru a finaliza studiile „preclinice”, cele di-
naintea studiilor pe oameni.

Zece ani pentru a crea un
vaccin nu este un lucru bun

Așadar, data viitoare când cineva își ex-
primă îngrijorarea cu privire la viteza uimi-
toare cu care s-au derulat studiile clinice
pentru vaccin (anti-COVID-19 - n.n.),
spuneți-le că zece ani nu înseamnă un lucru

bun. Crearea unui vaccin nu durează zece
ani pentru că este sigur; sunt zece ani grei
de luptă cu indiferența, imperativele co-
merciale și birocrația.

Dar am văzut că aceste bariere se pot
depăși ușor: ai nevoie de fonduri nelimitate,
de niște oameni deștepți și foarte motivați,
de toată infrastructura necesară, de un lot
aproape nelimitat de voluntari și de niște
autorități de reglementare raționale.

Când ai toate cele menționate mai sus și
mai ai și o pandemie care ucide oameni, se
dovedește că putem face lucruri uimitoare.
Modul în care s-au derulat studiile clinice
pot fi asemuite unui miracol. O revoluție a
modului în care facem studii clinice; dar
poate că nu este atât de surprinzător, având
în vedere capacitatea noastră de a inova
atunci când chiar trebuie. Și acum chiar tre-
buie - necesitatea fiind mama invenției.

Siguranța nu a fost ignorată
Toate studiile au trecut prin fazele stan-

dard ale oricărui medicament sau vaccin.
Sute de mii s-au oferit voluntari și au primit
un vaccin experimental. Lumea a putut ur-
mări evoluția, iar atunci când o singură per-
soană s-a îmbolnăvit, toți am dezbătut ce
s-a întâmplat.

Până în prezent, nu a existat nici
măcar un deces asociat cu vaccinurile
anti-COVID și doar câteva evenimente
posibil serioase. Dar imaginați-vă că ați ur-
mări toți locuitorii dintr-un oraș mic timp
de șase luni și ați raporta fiecare atac de
cord, accident vascular cerebral, afecțiune
neurologică sau orice altceva care ar putea
fi considerat grav... Cât de uimitor este
acest lucru (lipsa unor incidente grave pe
timpul studiilor clinice - n.n.)? A fost un

triumf al științei medicale.
În acest moment, trei vaccinuri au fost

deja aprobate, cu o eficacitate mai mare
decât am sperat vreodată. Standardul a fost
stabilit de autoritățile de reglementare la
aproximativ 50%. Atât Moderna, cât și
Pfizer au raportat 95% eficacitate, iar Uni-
versitatea Oxford a raportat 90% eficacitate
pentru un anumit regim de dozare. Datele
privind siguranța vaccinurilor vor fi
disponibile în curând, dar evoluția studiilor
clinice a vaccinurilor este excelentă și sunt
optimist.

Asta nu înseamnă că vreau să ignor
provocările care mai sunt în față. De aseme-
nea, nu înseamnă că nu există întrebări
privind siguranța vaccinurilor, întrebări care
așteaptă răspunsuri.

Dar sunt încrezător că după ce au-
toritățile de reglementare au analizat datele
privind siguranța vaccinurilor și eficacitatea
acestora, vaccinurile sunt utilizate numai
dacă beneficiile lor depășesc în mod clar
riscurile - și ar trebui să fiți și voi încreză-
tori.

www.scientia.ro

Autorul articolului, Mark Toshner, este di-
rector al Translational Biomedical Re-
search, University of Cambridge. Articolul
său, intitulat „Less than a year to develop a
COVID vaccine – here’s why you shouldn’t
be alarmed”, a apărut în The Conversation
la data de 25 noiembrie 2020. 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 cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

Mai puțin de un an pentru a dezvolta un
vaccin COVID - iată de ce nu trebuie să vă
alarmați
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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!

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Ce ar putea explica numărul
foarte scăzut de cazuri de
gripă și cel atât de mare al
cazurilor de COVID-19? Ar
putea fi adevărat că orice
răceală este consemnată ca o
infecție cu SARS-CoV-2?

Nu demult, dr. Horacio Aruda, direc-
torul Sănătății publice din Quebec, a
menționat într-o conferință de presă faptul
că la ora actuală, gripa nu circulă în provin-
cie și că, o persoană care prezintă simptome
asemănătoare gripei, are cel mai probabil
COIVD-19.

Afirmația sa a alimentat tot felul de
speculații și a dat apă la moară conspi-
raționiștilor. Ea este însă bazată pe date
reale atât de la Santé publique du Québec
cât și de la Public Health Agency of
Canada, căci absența gripei nu este un
fenomen observat doar în Quebec, ci este
unul prezent la nivelul întregii țări.

Nu este vorba despre o eradicare com-

pletă și absolută, evident. Există probabil
câteva cazuri de gripă, însă ele nu au fost
detectate până acum. Quebecul efectuează
acum mai puține teste de influenza decât în
anii precedenți, însă raporturile săptămâ-
nale publicate de Agenția canadiană de
sănătate publică arată că toți indicatorii
privind influenza rămân în mod excepțional
scăzuți în această perioadă a anului, care în
general corespunde cu apogeul sezonului
gripal. Mai mult, în primele trei săptămâni
din 2021, în Canada, nu a existat niciun caz
de influenza detectat în laborator.

Ce ar putea explica numărul foarte
scăzut de cazuri de gripă și cel atât de mare
al cazurilor de COVID-19? Ar putea fi ade-
vărat că orice răceală este consemnată ca o
infecție cu SARS-CoV-2?

Răspunsul la a doua întrebare este cate-
goric nu.

Situația de față are mai multe explicații.
Întâi, coronavirusul este mai răspândit
deoarece s-a implantat în rândul populației
înainte ca sezonul de gripă să se instaleze.

În al doilea rând, măsurile de sănătate
publică luate pentru a încetini răspândirea

COVID-19 - spălatul des pe mâini, purtarea
unei măști, distanțarea fizică - sunt foarte
eficiente și în a împiedica propagarea
gripei, mai cu seamă că virusul gripal se
transmite mai greu decât cel al COVID-19.

În al treilea rând, reducerea drastică a
călătoriilor internaționale înseamnă că
există mult mai puține șanse ca virusul
gripei să circule și să fie adus în Canada.

În al patrulea rând, foarte mulți canadi-
eni au ținut cont de recomandarea au-
torităților de sănătate publică și s-au
vaccinat împotriva gripei. Deși provinciile
canadiene au comandat cu aproape 25%
mai multe vaccinuri împotriva gripei decât
anul trecut, de multe ori abia au reușit să
țină pasul cu cererea, așa cum raportează
CBC.ca.

În același timp, în ceea ce privește de-
pistarea, testele PCR pentru COVID-19 de-
tectează materialul genetic al virusului
SARS-CoV-2, neputând să facă vreo con-
fuzie cu cel al gripei. Și invers este valabil:
un caz suspect de gripă devine un caz con-
firmat numai după ce personalul de labora-
tor testează un eșantion și confirmă că
virusul gripei este prezent.

De remarcat că o situație similară s-a
produs și în Australia. Cum este vorba de o
țară din emisfera sudică, sezonul gripal în
Australia este inversat față de al nostru,
atingând apogeul în august și septembrie.
Pe durata acestor luni, în general, între 200
și 300 de persoane sunt spitalizate, în „spi-
tale santinelă”, din cauza gripei. În 2020,
aceste spitale au primit un total de 15 bol-
navi de gripă - nu pe săptămână, ci pe du-
rata a opt luni! (martie-noiembrie).

Ideea că gripa este practic absentă în
Quebec la ora actuală este, prin urmare,
foarte compatibilă cu ceea ce se poate ob-
serva și în alte părți ale lumii.

ACCENT MONTREAL

Cum de nu există cazuri de in�uenza
în Quebec?

Cât de exacte sunt
testele PCR?
Potrivit Scientia.ro, testul PCR, bazat pe
acizi nucleici (cum este, de exemplu,
ARN-ul care alcătuiește SARS-CoV-2),
este folosit la scară largă în timpul ac-
tualei pandemii. Acest test se bazează pe
o tehnică cu zeci de ani vechime care
folosește transcrierea inversă a reacției
de polimerizare în lanț (RT-PCR). Testul
PCR reprezintă standardul în materie
de diagnostic viral.
Ați auzit probabil că un rezultat negativ
nu este o garanție că nu aveți virusul.
Testul cu tampon nazal este corect 99%
din timp într-un cadru de laborator, însă
într-un cadru clinic pot apărea erori la
prelevarea probei. Un rezultat negativ ar
putea însemna, de asemenea, că testul a
fost făcut prea devreme, înainte ca
nivelurile virale să fie suficient de ridi-
cate pentru a fi măsurate în mod fiabil.
Pe de altă parte, un rezultat pozitiv
înseamnă aproape sigur că persoana
respectivă are COVID-19. Rata fals po-
zitivă este foarte mică - mai puțin de un
procent din totalul testelor efectuate,
potrivit estimărilor specialiștilor.
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De la începutul anului și
până acum au fost anunțate
mai multe măsuri privind
călătoriile în Canada, prin
care guvernul federal ur-
mărește să protejeze sănă-
tatea populației, limitând
propagarea coronavirusului
și a noilor sale variante.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Începând din 31 ia-
nuarie, zborurilor către
Mexic și țările din
Caraibe au fost sus-
pendate până la 30
aprilie 2021. Din 7 ia-
nuarie, la îmbarcarea

spre Canada, prezentarea unui rezultat
negativ la testul PCR pentru COVID-19,
făcut cu maxim 72 de ore înainte, este
obligatorie pentru toți pasagerii, excep-
tând copii sub 5 ani. Din 15 februarie,
această măsură se va aplica și călătorilor
care intră în Canada pe la un punct de
frontieră terestră.

Zborurile internaționale aterizează
doar în patru aeroporturi canadiene:
Montreal, Toronto, Calgary și Vancou-
ver. Zborurile private, zborurile charter,
zborurile avioanelor de afaceri
provenind din străinătate trebuie de
asemenea să aterizeze la unul dintre cele
patru aeroporturi menționate.

Anunțată în data de 29 ianuarie, mă-
sura privind testarea la aeroport a tuturor
celor care sosesc în Canada va intra în
vigoare în curând (până la închiderea
ediției, data nu a fost precizată - n.r.).
Aceștia vor trebui să petreacă primele
trei zile ale carantinei la un hotel desem-
nat de guvernul federal, în apropierea
aeroportului unde sosesc, până când
primesc rezultatul la testul de COVID-
19. Cei cu un rezultat negativ își pot con-
tinua carantina obligatorie de 14 zile
acasă; cei pozitivi vor merge într-un cen-
tru gestionat de Santé publique. Călă-
torii vor trebui să asume cheltuielile
legate de testare, transport și hotel,
care pot depăși 2,000$.

Pentru a asigura protecţia populaţiei
și respectarea condițiilor de carantină,
Agence de la santé publique du Canada
(ASPC) lucrează acum cu diverse agenții
de securitate, în vederea verificării per-
soanelor aflate în carantină. Agenții de
securitate care vizitează călătorii ce so-
sesc în Canada au fost pregătiți ca agenți
de control în virtutea Legii privind
carantina (Loi sur la mise en quaran-
taine). Ei controlează persoanele sosite
în Canada - le verifica identitatea și dscă
respectă condițiile de carantină asumate.
Agenții de securitate călătoresc în 35 de
orașe ale țării, începând cu Montreal și
Toronto.

Reamintim că toți cei care intră în
Canada trebuie să efectueze o carantină
obligatorie de 14 zile. Ei trebuie de
asemenea să trimită, pe cale electronică,
informații privind starea lor de sănătate.
Nefurnizarea informațiilor cerute repre-

zintă o încălcare a legii, ca și faptul de a
nu respecta exigențele unui agent de con-
trol. Sancțiunile sunt severe, putând
ajunge și la șase luni de închisoare și/sau
amendă de 750,000$.

Agenția de sănătate publică din
Canada comunică zilnic cu aproximativ
6,500 de călători și până pe 26 ianuarie
2021, 99% dintre cei interpelați au res-
pectat condițiile cerute. S-au dat și
câteva avertismente și amenzi, dar fiind
vorba de interesul general, autorităţile
fac apel la responsabilizarea fiecărei per-
soane.

Reamintim și faptul că cei ce se
pregătesc să vină în Canada pe cale aeri-
ană trebuie să completeze formularul
ArriveCAN, disponibil pentru iOS și
Android, precum și online. Acesta poate
fi completat cu multe zile înainte de data
călătoriei. Trebuie furnizate următoarele:
coordonate, informații despre călătorie,
planul de carantină și o autoevaluare a
simptomelor asociate cu COVID-19.
Planul de carantină este o declarație care
menționează adresa unde se va petrece
perioada de izolare, modalitatea de trans-
port de la aeroport la aceasta adresă, cine
va asista călătorii pe perioada izolării
furnizându-le alimente, medicamente și
produse de primă necesitate etc.

Canadienii care călătoresc din mo-
tive esențiale pot găsi informații la zi
asupra condițiilor din țara de destinație
la: voyage.gc.ca/voyager/avertissements.

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

Canada: Scurtă trecere în
revistă a restricțiilor de
călătorie

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

Începând cu 12 februarie, persoanele care so-
sesc în România din țările/zonele/teritoriile cu
risc epidemiologic ridicat, inclusiv Canada,
trebuie să prezinte la sosire certificatul unui
test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2,
efectuat cu cel mult 72 ore înainte de data in-
trării în țară.
La intrarea în România, orice persoană care
sosește din Canada trebuie să se supună mă-
surii privind izolarea/carantina timp de 14
zile.

Sunt scutite de la măsurile privind testul
RT-PCR și izolarea/carantina persoanele
care au efectuat vaccinul împotriva virusului
SARS-CoV-2, inclusiv cea de-a doua doză, și
pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la ad-
ministrarea celei de-a doua doze până la data
contactului direct sau până la data intrării în
România. Dovada efectuării vaccinului, inclu-
siv data administrării celei de-a doua doze, se
realizează prin intermediul documentului
emis de unitatea sanitară care l-a administrat,
din România sau din afara țării.
Sunt de asemenea scutite persoanele care au
fost confirmate pozitiv pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile
anterioare intrării în România, fapt dovedit
prin documente medicale sau prin verificarea
bazei de date Corona-forms și pentru care au
trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării
până la intrarea în țară.

Intrarea în România nu este restricționată pen-
tru cetățenii români. Ea este însă interzisă
cetățenilor străini și apatrizilor, iar această in-
terdicție de intrare se aplică și cetățenilor
canadieni și persoanelor cu un statut de rezi-
dent în Canada.

Pentru a evita eventuale probleme la îmbar-
carea din Canada, Ambasada României în
Canada recomandă cetățenilor români care
călătoresc pe baza pașaportului canadian să se
informeze din timp la compania aeriană cu
care călătoresc asupra condițiilor cerute la îm-
barcare și să contacteze la nevoie oficiile con-
sulare ale României de la Montreal, Toronto
sau Vancouver sau secția consulară a Am-
basadei României la Ottawa. Este recoman-
dat, de asemenea, ca cetățenii români care
călătoresc cu pașaportul canadian să fie în
posesia documentelor românești de care
dispun, inclusiv documentele de stare civilă
sau pașaportul românesc expirat.

Cei care doresc să se informeze asupra mă-
surilor restrictive impuse de statele europene
pot consulta informațiile de la adresa:
www.mae.ro/node/51880.

NNooii  mmăăssuurrii
pprriivviinndd  iinnttrraarreeaa
îînn  RRoommâânniiaa  îînn
ccoonntteexxttuull  
ppaannddeemmiieeii  
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Aproape 30 de mii de
oameni mor anual în
România din cauza
poluării, o arată cel
mai recent raport al
Agenției Europene
de Mediu. Perioada
de referință este anul
2018. Tot atunci,
românii au pierdut în
total peste 300 de mii
de ani de viață.

Calculele făcute de Nature
Talks în baza raportului a-
mintit arată că, în medie, un
român moare mai devreme cu
11 ani din cauza afecțiunilor
asociate cu poluarea atmosfe-
rică.

Cauzele deceselor
din România

Poluanții responsabili de
decesele din Europa și Româ-
nia în anul 2018 sunt: parti-
culele în suspensie PM 2.5,
dioxidul de azot și ozonul.
25,000 de decese sunt cauzate
anual în România de parti-
culele PM2.5, 3,500 de dioxi-
dul de azot și 730 de ozon,
arată raportul AEM.

Alte date îngrijorătoare
vorbesc despre anii pierduți
din cauza poluării. În total, pe
parcursul unui singur an,
românii au pierdut 347,500 de
ani. Asta înseamnă că au murit
cu 11 ani mai devreme din
cauza poluării.

● 297.300 de ani au fost pier-
duți din cauza PM 2.5;
● 41.300 de ani au fost pier-
duți din cauza NO2.

● 9.200 de ani au fost pierduți
din cauza O3.

Cum arată situația
din Europa

Poluarea atmosferică este a
doua cea mai îngrijorătoare
problemă a Europei, după
schimbările climatice. Deși lu-
crurile stau ceva mai bine față
de acum 10 ani, numărul dece-
selor cauzate de poluare pe în-
treg continentul este alarmant:
peste 400,000!

„Numărul deceselor pre-
mature în Europa din cauza
poluării aerului este încă mult
prea mare. Prin Pactul verde
european ne-am stabilit un
obiectiv ambițios de a reduce
la zero toate tipurile de polu-
are. Pentru a atinge acest
obiectiv și a proteja pe deplin
sănătatea oamenilor și mediul,
trebuie să reducem și mai mult
poluarea aerului și să ne ali-
niem mai îndeaproape stan-
dardele de calitate a aerului la
recomandările Organizației
Mondiale a Sănătății” - Vir-
ginijus Sinkevičius, comisarul
pentru mediu, oceane și pes-
cuit.

Doar din cauza particulelor
PM 2.5, în anul 2018 au fost
înregistrate 417,000 de decese
premature în Europa, din care
379,000 în Uniunea Euro-
peană.

www.naturetalks.ro

NatureTalks.ro este site-ul
asociației de mediu cu același
nume. Nature Talks prezintă
zilnic cele mai importante in-
formații despre mediul încon-
jurător, date, statistici, analize
și interviuri. Acest articol a
fost preluat cu permisiunea
fondatoarei și președintei
acestei asociații, Teodora
Iacob.

RRaappoorrtt  ssuummbbrruu::  
RRoommâânniiii  mmoorr  ccuu  1111  aannii
mmaaii  ddeevvrreemmee  ddiinn  ccaauuzzaa
ppoolluuăărriiii
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Economia României înainte
și de la căderea 
comunismului încoace

Economia României a
trecut în ultimele cinci
decenii prin numeroase
turbulenţe, perioade
marcate de exuberanţe,
dar şi ani de regrese şi
scădere a nivelului de
trai.

În anii ’70, rata medie de
creştere a fost 9,4% din PIB pe an,
însă acest avânt a fost urmat de un
deceniu dificil, în care ambiţia de a
plăti datoria externă s-a tradus
printr-o strângere a curelei pentru
întreaga populaţie a României, aşa
încât în perioada 1981-1989, rata
medie de creştere a fost de doar
1,4%, reiese din datele colectate de
Ionuţ Dumitru, economist-şef al
Raiffeisen Bank, și publicate de
Cursdeguvernare.ro într-un articol
semnat de Răzvan Diaconu.

După Revoluţie a urmat ceea ce
economiştii numesc „deceniul pier-
dut”, în care economia a fluctuat de

la creştere la contracţie, ca urmare a
politicilor inacdevate de tranziţie
din acea perioadă.

Convergența a început să se pro-
ducă abia după 2000, când a apărut
perspectiva aderării la NATO și UE.
În termeni reali, PIB-ul României
este astăzi cu 90% mai mare decât
în 1989.

În ceea ce priveşte evoluţia PIB
per capita, indicator care reflectă
nivelul mediu de trai sau bunăstarea
economică, acesta a înregistrat o
scădere accentuată în perioada de
după Revoluţie, dar s-a corectat pu-
ternic după 2000, când economia a
consemnat cel mai rapid ritm de
creştere din Europa.

În comparaţie cu celelalte state
din regiune, România nu este pe ul-
timul loc în ceea ce priveşte PIB per
capita, ea fiind urmată de Bulgaria
şi Croaţia.

Economia României a consem-
nat în ultimele trei decenii o con-
vergenţă relativ rapidă cu statele
Occidentale. PIB-ul per capita faţă
de media Germaniei şi Franţei a

urcat de la 26% la începutul anilor
’90, la 60% la nivelul anului 2019,
nivel cu care România s-a apropiat
de cel din Ungaria sau Polonia:
rămâne, totuși, un ecart de 5 puncte
procentuale, care face diferența bine
știută. 

În termeni relativi însă, Româ-
nia a pierdut față de Polonia. „Poli-
tica de reformă pe care Polonia a
avut-o în anii respectivi a fost cea
câștigătoare. A noastră a fost una
perdantă, acea tranziție graduală pe
care noi am adaptat-o nu a dat
roade“, a explicat Ionuţ Dumitru, la
o conferinţă organizată de curs-
deguvernare.ro pe tema accelerării
dezvoltării locale.

Pe componentele PIB-ului,
România a avut diverse perioade în
care a cunoscut o creștere mai
rapidă sau mai puțin rapidă a con-
sumului, respectiv a investițiilor. 

După cum era de aşteptat,
„foamea de consum” de după Re-
voluţie a fost însemnată, dar ritmuri
semnificative de creştere s-au în-
registrat şi pe componenta investiți-
ilor în acea perioadă.

Sursă grafic: Cursdeguvernare.ro
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Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Ne-aţi trădat, emigranţilor! Ba v-am salvat,
nefericiţilor!

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Aşadar, ne-aţi trădat,
emigranţilor!

Aţi plecat din Româ-
nia în căutarea libertăţii,
a unui trai decent şi a
fericirii NUMAI PEN-

TRU VOI. Ne-aţi lăsat fără inteligenţa şi
fără priceperea voastră, fără forţa care s-ar
fi putut aduna AICI şi nu ACOLO pentru
construirea unei lumi mai bune. V-aţi con-
struit case, v-aţi găsit slujbe, v-aţi aciuiat la
sânul generos al unor societăţi care v-au dat
o pâine şi v-au ridicat.

Iar noi am rămas singuri cu comunis-
mul românesc, singuri cu anticomunismul
românesc, singuri cu politicianismul de ev
mediu al tuturor acestor partide, parti-
duleţe şi politicieni care nu urmăresc decât
interese strict legate de maţul lor personal.
Am rămas singuri cu proştii ăştia de colegi
de muncă fără altă preocupare decât de a
se mânca la nesfârşit între ei, într-o socie-
tate care ar fi trebuit să renască după

Decembrie 1989. Am rămas în blocurile
noastre insalubre, dintre care peste o jumă-
tate ar trebui dărâmate şi reconstruite din
cauza afecţiunilor cauzate de cutremure,
gândaci, ploşniţe, igrasie, manele, îm-
bătrânire naturală…

Am rămas marginali într-o lume mar-
ginală.

Ne-aţi trădat, emigranţilor, dar asta
n-ar fi nimic încă, dacă nu v-aţi fi trădat şi
pe voi înşivă!

V-aţi lăsat în urmă părinţi, copii, fraţi,
cei mai buni prieteni, profesori, oameni pe
care i-aţi iubit, locuri dragi, gusturi şi
mirosuri, imagini şi sunete. Aţi lăsat în
urmă morminte care au început să intre în
paragină sau au fost vandalizate. V-aţi lăsat
zecile, sutele, miile de cărţi care v-au for-
mat dar nu au mai avut loc în geaman-
tanele voastre mici de fugari. V-aţi găsit
scuze şi consolări pentru toate acestea.

Ne-aţi trădat şi continuaţi zilnic să ne
trădaţi dându-ne sfaturi sau îndemnându-
ne de la distanţa şi confortul mediului în
care trăiţi, criticându-ne des şi chiar bu-
curându-vă parcă de necazurile noastre,

care nu vin decât să justifice o dată în plus
faptul că, din punctul vostru egoist de
vedere, aţi luat cea mai bună decizie când
aţi decis să plecaţi.

Ba v-am salvat, nefericiţilor!
Ne-am construit case fără să fie nevoie

să furăm, muncind onest, ne-am găsit sluj-
be fără să fie nevoie să ne prostituăm, ne-
am integrat în societăţi care i-au apreciat
pe cei mai buni dintre noi şi ne-au făcut loc
în primele linii, urmându-ne, nu dându-ne
în cap, aşa cum eram obişnuiţi ori de câte
ori încercam să facem ceva bun in Româ-
nia.

Aţi rămas cu politicienii pe care-i me-
ritaţi, pentru că ei s-au ridicat dintre voi şi
cu sprijinul vostru, nu sunt extratereştri.
Colegii voştri de muncă sunteţi voi înşivă.
Blocurile în care locuiţi, paraziţii, margi-
nalitatea, vă aparţin. Le aveţi cum le în-
treţineţi.

N-am lăsat nimic în urmă care am fi
putut lua cu noi, iar pe cei dragi şi apropi-
aţi i-am ajutat cum nimeni n-ar fi îndrăznit
să viseze măcar că i-am fi putut ajuta,
rămânând în România. Banii trimişi de noi
şi cheltuiţi de ei pe produse şi servicii au
ţinut în viaţă o economie care ar fi fost
altfel în cădere liberă, echilibrând ani de
zile balanţa de plăţi a ţării. Medicamentele
plătite de noi au salvat nenumărate vieţi
omeneşti, cheltuielile noastre ca turişti în
ţara din care a trebuit să plecăm pentru a
ne trăi viaţa au reprezentat şi vor
reprezenta mulţi ani de acum încolo o
pâine pentru voi. Căci dacă nu venim noi
să revedem imagini, să reascultăm sunete,
să ne bucurăm de gusturile şi mirosurile
copilăriei, adolescenţei ori tinereţii noas-
tre, câţi turişti credeţi că ar prefera Româ-
nia unor destinaţii unde ospitalitatea nu e
doar o poveste pentru pionieri şi utecişti,
preţurile sunt suportabile şi veceurile uti-
lizabile?

Am plecat cu geamantane mici nu pen-
tru că n-am fi vrut să luăm cărţile dragi cu
noi, ci pentru că am plecat în necunoscut!

Dar ce bine vă pare când ne vedeţi
revenind cu geamantane mari, pline de
cadouri şi atenţii, prin care încercăm,
umili, să ne cerem iertare pentru
bunăstarea noastră îndepărtată şi pentru
anii în care nu ne-am văzut…

Continuăm să vă împărtăşim din expe-
rienţa noastră pentru ca şi voi să încercaţi
să faceţi ceva acolo unde sunteţi, pentru a
fi mai liberi şi pentru a vă realiza, desco-
torosindu-vă de minciună, comunicând di-
rect, cu răspundere şi onoare, renunțând la
individualismul anarhic atât de copios ex-
ploatat de găştile care vă conduc şi reuşesc
să vă fure, cum spunea cineva, şi banii pe
care nu-i aveţi.

Ascultaţi şi citiţi limba română vorbită
de noi, urmăriţi cum ţinem în viaţă tradiţi-
ile româneşti autentice, în mod neostenta-
tiv şi în armonie cu cele ale popoarelor
care ne-au primit cu braţele deschise şi veţi
înţelege că în timp ce cultura voastră
devine din ce în ce mai imitativă şi mai
subţire, noi suntem de fapt cei care o mai
ţinem în viaţă aşa cum am moştenit-o şi
aşa cum am crezut în calităţile ei univer-
sale.

Preocupaţi-vă de fericire NUMAI
PENTRU VOI, lăsând apa vieţii voastre să
învârtă roata morii voastre şi vă va fi mai
bine şi fiecăruia dar şi tuturor. Învăţaţi asta
de la noi şi salvaţi-vă, cum şi noi am în-
văţat pe unde am ajuns, şi suntem mult mai
bine decât dacă am fi rămas fiecare în ma-
halaua lui.

De ceva timp îmi umbla obsesiv în
minte titlul acestui articol. În fine m-am
decis să aştern şi ideile care veneau sub el.
Fireşte, subiectul e mult mai complex şi
mai nuanţat, de la caz la caz. Cititorul va
trage singur linia introspectivă.

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

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

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.
Consultaţii oferite și prin Zoom.

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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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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wwwwww..bbaallkkaannii..ccaa

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

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

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele

proaspete
•Produse fara gluten

•Produse afumate natural
cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

CCiioorrbbaa  
ddee  bbuurrttaa

CCoollaaccii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

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

445500..667766..66665544
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::

bbaallkkaannii..ccaa

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii MMOONNTTRREEAALL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::  

bbaallkkaannii..ccaa

llaa  ccoommaannddaa
llaa  ccoommaannddaa

CCiioollaann  
aaffuummaatt

MMiiccii
TTrraaddiittiioonnaallii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell
DDoommnneessttii

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

CCrreemmvvuurrssttii
vviieenneezzii
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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

Deși promit o sănătate mai
bună, aceste suplimente ar
putea să facă mai mult rău.

Pentru o sănătate cardiovasculară op-
timă este nevoie de o combinație de factori,
precum o dietă sănătoasă, o activitate fizică
regulată și o bună gestionare a stresului. In-
troducerea unui supliment alimentar poate
fi foarte tentantă, ca un mijloc de protecție
în plus.

Suplimentele trebuie însă luate întot-
deauna cu precauție. Iată trei exemple care
pot periclita sănătatea inimii, potrivit Har-
vard Health Publishing.

Drojdia de orez roșu (levure
de riz rouge)

Drojdia de orez roșu reprezintă o specie
fermentată de drojdie. Este denumită
Monascus purpureus și este utilizată în
medicina chinezească de secole. Această
drojdie conţine un număr de compuşi de-
numiți monacolini, printre care și mona-
colin K. Este vorba de o substanță identică
cu ingredientul activ din lovastatin (Meva-
cor), un medicament din categoria
statinelor, prescris pentru micșorarea coles-
terolului. Există câteva studii, de mici di-
mensiuni, care sugerează că suplimentele
cu cantități mari de monacolin K pot fi efi-

ciente în reducerea nivelului de colesterol
total și LDL, precum și al trigliceridelor.
Acest lucru poate atrage persoanele ce nu
pot tolera medicamentele cu statine.

Riscuri cardiace. Ca oricare alt supli-
ment, și cele pe bază de drojdie din orez
roșu sunt vândute fără rețetă și pe internet.
Cantitatea totală de monacolini și eficiența
acestora variază semnificativ în funcție de
produs. Chiar dacă respectați pozologia in-
dicată în prospect, cantitatea ingredientului
activ ar putea fi neadecvată situației dvs. -
prea mult dacă deja luați un medicament
pentru reducerea colesterolului, prea puțin
dacă nu luați niciunul și aveți nevoie de așa
ceva.

Este deci absolut necesar să consultați
un medic înainte de a lua acest supliment.
În plus, deoarece acționează ca o statină,
drojdia din orez roșu poate cauza efecte ad-
verse asupra ficatului și țesutului muscular.
Este deci important ca doctorul dvs. să
monitorizeze aceste efecte, precum și alte
posibile interacțiuni cu medicamentele pe
care le luați.

L-arginina
L-arginina este un aminoacid implicat

în procesul de sinteză al proteinelor în or-
ganism și un element constitutiv al oxidului
de azot, o moleculă care ajută la relaxarea și
deschiderea vaselor de sânge. Suplimentele
de L-arginină sunt comercializate ca o

modalitate de a ameliora circulația sangvi-
nă, de a reduce tensiunea arterială și dis-
funcția erectilă.

Riscuri cardiace. Persoanele cu boli de
inimă ar trebui să evite L-arginina. Un
studiu menit să investigheze efectului său
în cazul unor persoane ce au supraviețuit
unui infarct a trebuit să fie oprit după ce
șase persoane care luau acest supliment au
murit. L-arginina poate duce la o prea mare
scădere a tensiunii arteriale în cazul celor
care i-au deja medicamente pentru tratarea
acestei afecțiuni. Dacă luați medicamente
anticoagulante, L-arginina poate crește
riscul de sângerare. Iar dacă luați inhibitori
ai ECA (medicamente folosite în tratamen-
tul hipertensiunii arteriale și insuficienței
cardiace congestive), este posibil ca nivelul
de potasiu să crească în prezența L-
argininei.

Suplimentele de usturoi
Pastilele de usturoi promit scăderea

nivelului de colesterol și a tensiunii arteri-
ale. Rezultate studiilor disponibile până în
prezent sunt mixte în ceea ce privește efec-
tul asupra colesterolului, indiferent dacă
pilula conține usturoi proaspăt, usturoi
uscat, sub formă de pudră, sau extract de
usturoi îmbătrânit. În ceea ce privește ten-
siunea arterială, există studii, de dimensi-
uni mici, care sugerează că suplimentele de
usturoi ar putea avea o ușoară acțiune
asupra acesteia.

Riscuri cardiace. Suplimentele cu us-
turoi pot amplifica nivelurile și efectele
unor medicamente prescrise pentru sănă-
tatea inimii, cum ar fi anticoagulantele
(provocând sângerări), medicamentele care
scad colesterolul (provocând leziuni mus-
culare) și medicamentele pentru tensiunea
arterială (ducând la scăderi periculoase ale
tensiunii arteriale).

În ceea ce privește persoanele care nu
iau niciun medicament pentru inimă, este
bine de știut că nu există nicio dovadă că
suplimentele sunt mai bune decât consumul
de usturoi în mâncare.

Câteva cuvinte despre calciu
și sănătatea inimii

Calciul este crucial pentru sănătatea

inimii, a oaselor și dinților. El ajută nervii,
mușchii și alte sisteme din corp să
funcționeze corect. Deoarece organismul
nu poate produce calciu nou, este impor-
tant ca acest mineral să fie obținut din
alimente.

În Canada, doza recomandată pentru
adulții între 19 și 50 de ani, incluzând fe-
meile însărcinate și care alăptează, este de
1,000 mg zilnic. Cei peste 50 de ani au
nevoie de 1,200 de mg în fiecare zi
(osteoporosis.ca).

Cea mai bună modalitate de a obține
calciu este din alimente. Iată câteva din
cele mai bune surse: produse lactate,
legume cu frunze de culoare verde închis,
suc de portocale fortificat, sardine
proaspete și în conservă, somon în con-
servă, seminţe de susan, semințe de
cânepă şi de chia, migdale, edamame,
tofu, dovlecei de iarnă.

Majoritatea oamenilor își asigură cel
puțin 700 mg de calciu zilnic din alimen-
tație. Dacă optați pentru suplimente, o
doză scăzută, ca de exemplu 500 mg, este
suficient pentru cei mai mulți dintre noi.

Suplimentele de calciu au îngrijorat
însă în ultimii ani din cauza unei
potențiale legături cu bolile de inimă și
atacurile de cord. Examinarea datelor
disponibile de către instituții cu greutate
în domeniu, precum National Osteoporo-
sis Foundation și American Society for
Preventive Cardiology, a arătat că nu
există nicio legătură între suplimentele de
calciu și riscul de infarct, accident vascu-
lar cerebral sau moarte prematură.

Acest lucru nu înseamnă că putem lua
calciu cu nemiluita. Un aport prea mare
poate duce la hipercalcemie, adică la un
nivel mărit de calciu în sânge ce poate
provoca greață, vomă, confuzie și alte
simptome neurologice. Suplimentarea ex-
cesivă cu calciu a fost de asemenea asoci-
ată cu boli de rinichi și forme agresive ale
cancerului de prostată.

În concluzie, este foarte important să
discutați cu doctorul dvs. înainte de a lua
un supliment și de a întreba dacă respec-
tivul supliment poate interacționa cu vre-
unul din medicamentele pe care le luați.

ACCENT MONTREAL

Trei suplimente ce pot afecta inima
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ELENA NIGAI
Naturazone.net

„Dacă ești un om desăvâr-
șit, oferă parfumuri soției
tale, deoarece acestea sunt
cele mai bune metode de în-
grijire pentru corp” - Ptahho-

tep, vizirul regelui Isesi.
La fel ca machiajul, care servea pentru

a reflecta frumusețea divină, parfumul a
ocupat un loc esențial în civilizația
egipteană, reprezentând „sudoarea zeilor”.
Era compus din rășini, frunze, rădăcini și
flori, ale căror surse sunt pline de mister
chiar și astăzi. Într-adevăr, dacă rămășițele
arheologice dovedesc, dincolo de orice în-
doială, că egiptenii dețineau un know-how
incontestabil în fabricarea parfumurilor,
unguentelor și unguentelor aromatice, sursa
materiilor prime care le compuneau era
adesea secretă. Contrar momentului actual
modern, în care putem aplica parfumurile
doar pe anumite părți ale corpului, par-
fumurile egiptene erau pulverizate pe tot
corpul, inclusiv pe păr.

Printre plantele cele mai utilizate în
obținerea parfumurilor găsim, în „Istoria
naturală a lui Pliniu”, mărarul, anasonul,
tămâia, scorțișoara, smirna, trandafirul, cis-

tus, chimenul, feniculul, galbanum, nardul
și styraxul.

Aromaterapia, scurt istoric
Odată cu creșterea numărului de con-

tacte între semiți, asiatici și europeni, tehni-
cile de extragere a esențelor aromatice au
devenit mai rafinate și mai complexe. La
început, esențele aromatice erau obținute
prin fierberea și macerarea plantelor în
diferiți excipienți. În secolul al VI-lea,
Dioscoride, în lucrarea sa „De Materia
Medica”, a descris unul dintre primele pro-
cedee de extracție a uleiului esențial, care
consta în întinderea unei pânze peste un
cazan în care se fierbeau plante pentru a
colecta vaporii. Când materialul devenea
îmbibat până la saturație, era stors, iar
esența era colectată în vase mici din cera-
mică.

Mai târziu, Avicenna (980-1037), con-
siderat cel mai mare medic arab din Evul
Mediu, a descris peste 800 de plante medi-
cinale. Lui i se atribuie descoperirea dis-
tilării vaporilor de apă, ceea ce a dus la
dezvoltarea aromaterapiei moderne.

Odată cu dezvoltarea științei și a antibi-
oticelor din epoca modernă, uleiurile esen-
țiale au fost din ce în ce mai marginalizate

și în cele din urmă respinse de medicină. În
ciuda acestui fapt, cercetătorii au continuat
să fie interesați de proprietățile lor terapeu-
tice și medicinale.

În 1928, René-Maurice Gattefossé,
chimist francez, s-a ars în urma unei expe-
riențe și având alături un vas cu ulei esențial
de lavandă și-a pus mâna în el. Uimit de
viteza de recuperare, Gattefossé va dedica
multe decenii cercetării uleiurilor esențiale,
introducând termenul de „aromaterapie”. În
1937, el a publicat cartea „Aromathérapie -
les huiles essentielles hormones végétales”,
o lucrare majoră privind principiile active
și biochimice ale uleiurilor esențiale.

Jean Valnet, medic militar francez, a
publicat în anii ’60 numeroase articole și
cărți despre aromaterapie, făcând știința
uleiurilor esențiale accesibilă publicului
larg.

În 1990, a apărut una dintre cele mai
importante lucrări privind proprietățile te-
rapeutice ale uleiurilor esențiale și anume
„L’Aromathérapie Exactement”, scrisă de
Pierre Franchomme și Daniel Penoël, doi
cercetători francezi. Până în prezent, este
cea mai cuprinzătoare lucrare scrisă despre
aromaterapie și constituie bazele aromate-
rapiei franceze.

Locul aromaterapiei în
fitoterapie

Uleiurile esențiale sunt extrase din
plante, deci aromaterapia este o subdisci-
plină a fitoterapiei. În fitoterapie există mai
multe modalități de extragere a proprie-
tăților medicinale din plante, cum ar fi ma-
ceratele, tincturile sau concentratele
lichide. Așadar, dacă un ulei esențial nu este
obținut printr-o macerare de plante sau o
extracție pe bază de alcool sau oțet, ce este
un ulei esențial și ce îl distinge de aceste
produse?

Un ulei esențial este un concentrat de
esență volatilă, extras dintr-o plantă aro-
matică prin distilare cu abur. Trebuie să
reținem însă că un ulei esențial este extras
numai dintr-o plantă aromatică, precum
busuiocul, cuișoarele, levănțica etc. Aceasta
înseamnă că planta utilizată trebuie să
conțină molecule aromatice care pot fi ex-
trase prin distilare. Plante precum găl-
benelele, margaretele sau păpădia, nu
conțin uleiuri volatile și deci nu le putem
folosi la producerea uleiurilor esențiale.

Nici în cazul genului citrus - porto-
calele, lămâile, grefele etc., nu putem vorbi
de uleiuri esențiale. Majoritatea cojilor de
citrice sunt groase iar vaporii de apă nu le
pot pătrunde. Pentru a recupera moleculele
aromate acestea nu sunt distilate, ci mai de-
grabă presate mecanic. Rezultatul este însă
o esență, nu un ulei esențial.

În articolul următor voi pune accent pe
cele trei categorii de uleiuri esențiale pe
care le găsim în magazine și cum le putem
folosi în siguranță.

Ca de obicei, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistului sau te-
rapeutului înainte de a începe orice trate-
ment naturist, pentru a beneficia din plin
de efectele extraordinare ale ingredientelor
pe care le folosiți și a le evita pe cele
potențial adverse. Atenționăm în mod spe-
cial asupra faptului că uleiurile esențiale nu
trebuie ingerate sau aplicate intern. Extern,
ele pot cauza iritații și reacții nedorite.
Multe dintre cele mai populare uleiuri
esențiale sunt contraindicate copiilor.

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 supli-
mentare la: herboristelaval@gmail.com |
514-240-4940.

Parfumuri și uleiuri esențiale I
SĂNĂTATE
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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

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

PPrreeppaarraattee  ccuulliinnaarree  ddiinn  bbuuccaattaarriiaa  ttrraaddiittiioonnaallaa
rroommaanneeaassccaa

Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele

* Cu comanda * 
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Mulți susțin că ştiinţa descrie
lumea atât de bine încât ar tre-
bui să acceptăm că entităţi
cum ar fi particulele atomice
există cu adevărat. Alţii nu
sunt deloc de acord cu
această viziune. Există însă o
cale de ieșire.

Sunteți tentați câteodată să vă întrebați
dacă entităţi cum ar fi electronii, găurile
negre sau particula Higgs există cu ade-
vărat? Ce explică, în mare măsură, tabelul
periodic, „entităţile” sau „teoriile” chimiei
şi mecanicii cuantice? Aceste întrebări au
legătură cu o mai veche şi importantă -
încă nerezolvată - dezbatere asupra mo-
dului în care ar trebui să privim des-
coperirile ştiinţifice.

Există două tabere principale în
această dezbatere: realismul ştiinţific şi
anti-realismul. Realismul ştiinţific susţine
că dacă ştiinţa a realizat mari progrese
prin invocarea unor entităţi cum ar fi elec-
tronii, atunci ar trebui să facem următorul
pas spre acceptarea faptului că ele există
cu adevărat, că lumea descrisă de ştiinţă
este lumea „reală”. Teoriile noastre
curente au avut un prea mare succes pen-
tru a fi apărut prin întâmplare: cumva tre-
buie să fi dobândit acces la modelul
universului.

Aceasta nu este pe gustul oricui. Anti-
realiştii acceptă progresul realizat de şti-
inţă, dar se opresc înainte de a face pasul
următor, necesar pentru a crede în mate-
rialitatea lucrurilor pe care nu le pot
vedea. Anti-realistul prezintă în mod tipic
un contraargument prin următoarele rân-
duri: atât de multe teorii şi entităţi teore-
tice din trecut au apărut pe scena ştiinţifică

şi apoi au dispărut cu totul (aduceţi-vă
aminte de eter sau flogiston); de ce ar tre-
bui să privim pe vreuna dintre ele ca fiind
„reale”? Este dificil de spus cât de mulţi
oameni de ştiinţă aparţin uneia sau alteia
dintre tabere - în plus, tu, cititorule, ai
putea fi un realist faţă de unele teorii, dar
un anti-realist faţă de unele teorii mai ab-
stracte, cum ar fi mecanica cuantică.

Antirealiştii, de asemenea, argu-
mentează că abordarea lor îi plasează într-
o mai bună poziţie pentru a se adapta
schimbării atunci când o anumită teorie
sau particulă devin redundante. A nu da
credit unei anumite teorii, pretind ei, le
permite să acceadă mult mai uşor la alter-
native.

Realiştii răspund că o astfel de abor-
dare este egoistă sau chiar periculoasă.
Ştiinţa progresează bazându-se pe ade-
vărul despre lume: dacă teoriile succesive

s-ar mulţumi doar să se înlocuiască una pe
cealaltă, acel progres ar fi cu adevărat
miraculos. Îngrijorarea vine ca urmare a
faptului că anti-realismul ar putea conduce
la o perspectivă care să prezinte toate
teoriile ca fiind relative şi astfel ar putea
ameninţa însăşi noţiunea de progres şti-
inţific. Am putea crede că acesta este doar
un argument rezervat filozofilor ştiinţei,
însă el este extrem de important pentru
modul în care oamenii de ştiinţă se pre-
zintă pe ei înşişi şi pentru modul în care
toţi ceilalţi văd statutul ştiinţei.

Există o ieşire din acest impas? În
1989, John Worrall, filozof al ştiinţei la
London School of Economics, a publicat
articolul „Structural Realism: The Best of
Both Worlds?” în revista Dialectica. În
acest articol, Worrall a prezentat realis-
mul structural, o abordare pe care a ur-
mărit-o înapoi în timp până la
matematicianul francez Henri Poincaré,
printre alţii. Pentru Worrall, ceea ce
supravieţuieşte atunci când teoriile şti-
inţifice se schimbă nu este atât de mult
conţinutul (entităţile), cât structura
matematică subiacentă (forma).

Worrall a folosit exemple din teoriile
optice ale secolului XIX pentru a-şi
susţine acest punct de vedere. De exem-
plu, în 1812, inginerul francez Augustin-
Jean Fresnel a dezvoltat o teorie despre
natura luminii, pe baza căreia s-au putut
realiza predicţii încununate de succes.
Fresnel credea că undele luminoase erau
un element perturbator într-un mediu
mecanic care străbătea totul. Dar această
teorie a fost desfiinţată de teoria radiaţiei
electromagnetice a lui James Clerk
Maxwell, în care lumina este văzută ca un
element perturbator într-un mediu electro-
magnetic.

În ciuda acestei înfrângeri, Worrall şi
alţii argumentează că Fresnel deţinea
structura corectă a luminii, dacă nu şi en-
titatea corectă, având în vedere că unele
dintre ecuaţiile sale au fost adoptate cu
succes în teoria lui Maxwell şi că com-
portamentul luminii în teoria lui Maxwell
ascultă de legi similare celor din teoria lui
Fresnel.

Realism structural.
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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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Matematică şi realitate
Worrall este sprijinit de James Lady-

man, filozof la Universitatea Bristol, şi de
filozofi ai fizicii cum ar fi Steven French
de la Universitatea Leeds şi Simon Saun-
ders de la Universitatea Oxford. Ca ur-
mare a colaborării pe care aceştia au
realizat-o, ei au putut extinde aria de
acoperire a realismului structural încât să
includă tranziţia de la mecanica clasică la
relativitate şi de la mecanica clasică la cea
cuantică. Ideea că particulele nu sunt en-
tităţile ultime nu este cu totul nouă, dar
unii critici au sugerat că teoretizarea
stringurilor cuantice din teoria stringurilor
înlocuieşte pur şi simplu o entitate cu o
alta. Realismul structural merge încă şi
mai departe, îndepărtând atenţia de la
orice formă de entitate.

În 2007, Ladyman şi alţii au publicat
o carte provocatoare intitulată „Every
Thing Must Go”. În aceasta, ei argu-
mentează pentru abandonarea ontologiei
ştiinţifice bazată pe „lucruri” cum ar fi
particulele şi pentru centrarea atenţiei doar
pe structura matematică fundamentală.

Menţionăm faptul că, dacă prin realis-
mul structural se doreşte a se oferi o cale
de a merge înainte, el trebuie să
funcţioneze, de asemenea, şi pentru alte
domenii ale ştiinţei. Tabelul elementelor
este un sistem de clasificare al comporta-
mentului tuturor elementelor chimice şi,

în unele cazuri, ale compuşilor acestora.
Aranjate conform numărului atomic în
creştere (numărul de protoni), pro-
prietăţile elementelor prezintă repetiţii
aproximative după intervale regulate va-
riate (2, 8, 8, 18, 32, 32 şi aşa mai de-
parte).

În 1869, atunci când Dmitri
Mendeleev şi-a publicat tabelul periodic,
nimeni nu cunoştea substructura atomului
sau că acesta conţinea protoni, electroni şi
neutroni. Această cunoaştere, care ne ajută
să explicam motivul pentru care tabelul
periodic funcţionează aşa cum o face, a
rezultat ca urmare a teoriei cuantice dez-
voltate în timpul anilor 1920 de Niels
Bohr, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg
şi Erwin Schrödinger.

Vorbind la modul general, electronii se
prezintă sub forma unor straturi cuantice.
Numărul electronilor aflaţi în afara stra-
turilor cuantice guvernează chimia unui
element şi determină cărei coloane din
tabelul periodic îi aparţine. Iniţial, teoria
relativităţii dezvoltată de Albert Einstein
a avut un impact redus asupra chimiei, dar
în prezent este aproape indispensabilă
chimiştilor, în special în cadrul calculelor
teoretice asupra tuturor felurilor de pro-
prietăţi ale atomilor şi moleculelor. De
exemplu, teoria relativităţii a fost folosită
pentru a explica motivul pentru care aurul

prezintă culoarea sa galbenă unică, spre
deosebire de elementele aflate în jurul său.
Şi, prin aplicarea relativităţii, precum şi a
mecanicii cuantice asupra chimiei, noi
compuşi au fost prezişi - incluzând aici
noua moleculă de fulerenă WAu12, care
conţine wolfram.

Ceea ce a supravieţuit şi probabil va
supravieţui este relaţia dintre elemente
care este întruchipată de tabelul periodic.
Aceasta este propriu-zis structura, sau
principiul de organizare al chimiei, mai
degrabă decât conţinutul său. Dar este
această structură de natură matematică?
Acest aspect nu este clar, iar universitarii
încearcă să descopere răspunsul prin
studierea matematicii tabelului periodic
folosind teoria grupurilor. Presupunerea
mea e că se va dovedi a fi exact aşa - ur-
măriţi problema pe viitor.

Mergând mai departe, în cazul biolo-
giei moderne are vreun rol realismul struc-
tural? În unele privinţe, a avut o traiectorie
similară cu cea a chimiei. Atunci când
Charles Darwin şi-a publicat teoria
evoluţiei prin selecţie naturală în 1859,
teoriei îi lipsea un mecanism fizic influ-
enţat de selecţie. Acesta a fost furnizat
eventual de descoperirea ADN-ului, care
a jucat un rol similar în biologie cu cel
jucat de electron în chimie.

Dar ADN-ul duce lucrurile până atât
de departe: pentru a merge şi mai în adânc,
trebuie să avem o abordare matematică.
ADN-ul determină codul genetic pe baza
secvenţei de baze A, T, G şi C. Aceasta
devine o chestiune de combinări mate-
matice, după modelul problemelor com-
putaţionale abordate în timpul proiectului
genomului uman din perioada anilor 1990,
iar în prezent în genomică.

Realismul structural al lui Worrall
este pe drumul cel bun - nu numai cu fi-
zica, ci, de asemenea, şi cu chimia sau bi-
ologia. Dacă am dreptate, el şi colegii săi
merită un respect real pentru oferirea unei
soluţii la această atât de îndelungată, dis-
putată şi extrem de fundamentală între-
bare.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol de Eric
Scerri, intitulată „What truly exists? Struc-
ture as a route to the real,”, a fost publicată
de revista New Scientist. Scientia.ro este un
site de popularizare a științei și de de-
montare a miturilor pseudoștiințifice. Sci-
entia.ro prezintă zilnic articole și știri și are
o secțiune de bloguri și una destinată în-
trebărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.
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Un rezultat de excepţie a fost
obţinut recent de către cola-
borarea CMS de la marele ac-
celerator LHC de la Geneva:
pentru prima dată au fost mă-
surați împreună trei bosoni
masivi în coliziuni de mare
energie proton-proton.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

În cadrul Modelului
Standard al fizicii par-
ticulelor elementare,
pe lângă particulele de
materie precum
cuarcii care compun
protonii și neutronii,
electronii și neutrinii,

există și așa-numiții „purtători ai inte-
racțiunilor”, adică particule care mediază
interacţiunile între particulele de materie.

Printre aceste particule se numără fo-
tonii, cei care mediază interacțiunea elec-
tromagnetică, gluonii, responsabili pentru
interacțiunea puternică tare, și bosonii in-
termediari grei, particulele W și Z, care
au de-a face cu interacțiunea nucleară
slabă. Studiul acestor intermediari ai in-
teracţiunilor este extrem de important în-
trucât ne ajută să înţelegem legile care
guvernează Universul.

Recent, în urma analizei datelor
obţinute între anii 2016 și 2018, colabo-
rarea CMS de la marele accelerator LHC,
cel cu circumferința de circa 27 km, a

reuşit, pentru prima dată, măsurarea unor
procese extrem de rare, în cadrul cărora se
produc împreună trei bosoni intermediari
grei (adică W și/sau Z).

Rezultatele au fost prezentate într-un
articol publicat în Physical Review Letters
și au stârnit mult interes. Iată de ce.

Producerea a trei bosoni de acest tip
este un proces de cateva sute de ori mai
rar decât cel în urma căruia se naşte
faimosul boson Higgs! Chiar dacă Mo-
delul Standard prevede existența acestor
tipuri de procese, până la publicarea stu-
diului nimeni nu a reuşit să măsoare un
astfel de fenomen.

Bosonii W și Z fiind masivi - masa lor
este în jur de 80-90 GeV, adică cam cât
100 de protoni - ei au o viaţă foarte scurtă.
Prin urmare, experimentul nu a măsurat în
mod direct bosonii, ci particulele care se
formează din dezintegrările lor.

Bosonii se dezintegrează dând naştere
unor jeturi de particule. O mare parte sunt
jeturi de hadroni, i.e. care conţin parti-
cule compuse din cuarci; o parte însă se
dezintegrează dând naştere la electroni și
muoni (adică leptoni) de mare energie.
Experimentul CMS este specializat în mă-
surarea leptonilor, fiind capabil să mă-
soare procese ce provin din dezintegrările
a trei bosoni grei. Practic, cercetătorii au
identificat procesele în care se produc lep-
toni de mare energie, izolându-le de alte
procese ce la rândul lor au mai mulţi lep-
toni, însă cu energii mai mici și care nu
provin din dezintegrări de bosoni.

Semnificația statistică a rezultatului
este de circa 5.7 sigma, ceea ce înseamnă
că probabilitatea ca acest rezultat să nu

corespundă dezintegrării a trei bosoni este
una la un milion.

De ce este important acest studiu?
Rezultatele obţinute ajută la studierea
modului în care interacționează între ei
bosonii - adică mediatorii interacţiunilor.
Acest lucru, la rândul lui, ajută la
înţelegerea mai profundă a Modelului
Standard și ar putea eventual identifica
semnale ale unei noi fizici. Mai precis,
dacă ceea ce se măsoară nu este în acord
cu previziunile teoriei, acest lucru s-ar
putea datora, de exemplu, unei noi parti-
cule care nu-și are locul în Modelul Stan-
dard. Acest gen de particule sunt oarecum
prevăzute de existența materiei întunecate
- care ar fi justificată tocmai prin existența
unor noi tipuri de particule. Ele ar putea
interveni în procesele pe care le studiem
și, nefiind capabili să le calculăm în Mo-
delul Standard, modifică rezultatele pe
care le așteptăm. Deci, dacă de exemplu
am vedea mai multe procese cu trei boso-
ni decât cele pe care le putem calcula,
acesta ar fi un posibil semnal al unei noi
fizici.

De aceea astfel de studii sunt foarte
utile și importante: pe de-o parte măsoară
procese extrem de rare, pe de alta ne ajută
să optimizam metodele de studiu și in-
strumentele pe care le avem la dispoziţie
în dificila căutare a modelului care într-o
bună zi va înlocui actualul Model Stan-
dard.

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.

Trei bosoni masivi apar împreună!

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

Despre Modelul
Standard
Modelul Standard este cea mai bună
teorie pe care o au în prezent fizicienii
pentru a descrie unităţile structurale fun-
damentale ale Universului. Este una din-
tre cele mai mari realizări ale ştiinţei
secolului al XX-lea.

Modelul Standard răspunde la două în-
trebări fundamentale: din ce este formată
materia şi cum se explică coeziunea ma-
teriei? În prezent modelul standard în-
globează un total de 61 de particule
considerate fundamentale (fără structură
internă) și 3 din cele 4 tipuri de interacți-
uni de bază (forțe): electromagnetismul,
forța nucleară tare și forța nucleară
slabă. Doar gravitaţia nu este integrată în
teoria Modelului Standard.

Preocupaţi de faptul că Modelul Stan-
dard nu include gravitaţia şi că nu în-
deplineşte, în mod adecvat, cerinţele de
simplitate şi coerenţa matematică, mai
mulţi fizicieni au elaborat mai multe
propuneri de teorii dincolo de Modelul
Standard. Printre aceste teorii se numără
Marea Teorie Unificată (Grand Unified
Theory), Teoria Supersimetriei (Super-
symmetry), Teoria Technicolor și Teoria
Corzilor (String Theory).

Din păcate, cel puțin pentru susţinătorii
lor, până în prezent aceste teorii nu au
prezis cu succes niciun fenomen experi-
mental nou şi nicio discrepanță experi-
mentală cu Modelul Standard.

Totuși, în ciuda succesului său incredi-
bil, Modelul Standard are unele defi-
cienţe importante. În rândul fizicienilor
este acceptată în prezent ideea că 96%
din Univers nu este alcătuit din materie
obişnuită, astfel că acest procent nu se
încadrează în Modelul Standard. Cum să
extindem Modelul Standard pentru a
putea explica aceste mistere este o între-
bare deschisă la care vor răspunde
cercetări aflate în desfăşurare ori cele
viitoare.

Large Hadron Collider (LHC) la CERN (Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară).
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Caut ajutor în construcții, în special
pentru dulapuri de bucătărie. Experiența
un atu. Detalii la: 514-743-8509.

Căutăm o femeie pentru curățenie,
onestă și cu experiență, pentru o familie
care locuiește într-un apartament în zona
Côte-des-Neiges, de două sau trei ori pe
săptămână. 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, per-
soană harnică și disponibilă, în bună
formă fi-zică, spirit de echipă, muncă la
exterior, permis de conducere valid (posi-
bilitate de a face parte din echipele noas-
tre de deszăpezire în timpul iernii). Postul
este la timp plin, permanent, cu salariu
competitiv și asigurare colectivă. Loc:
Montreal și împrejurimi (punct de întâl-
nire la Laval). Data de început: imediat.
Scrieți-ne la info@genexinc.ca sau con-
tactați-ne la 450-963-2990 (lăsați un
mesaj).

Căutăm doi lucrători pentru transport
și cărat diverse (manutention), ajutor la
instalare de pavaj și alte materiale,
plantare, punerea plăcilor de gazon și alte
sarcini conexe. Calificări: experiență în
amenajare peisagistică un atu, harnic și
disponibil, în bună formă fizică, spirit de
echipă, muncă la exterior, permis de con-
ducere valid (posibilitate de a face parte
din echipele noastre de deszăpezire în
timpul iernii). Postul este la timp plin,
permanent, cu salariu competitiv și asi-
gurare colectivă. Locul de desfășurare:
Montreal și împrejurimi (punct de întâl-
nire la Laval). Data începerii: imediat.
info@genexinc.ca sau tel: 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 ofi-
cial, cu cec, 15$/oră. Contactați Eugen la
expertmenage@bordic.com sau la 514-
799-6864.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, mena-
jere și îngrijitoare, caută candidați/can-
didate pentru familii în regiunea
Montreal și Laval. Candidata/candidatul
ideal are cel puțin 6 luni de experiență,
este responsabilă și posedă referințe ve-
rificabile. Familiile cu care lucrăm 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 tel:

514-344-0099, Elsa.

Firmă cu 13 ani de experiență în dome-
niul construcțiilor și renovărilor caută
muncitori. Plata este negociabilă, în
funcție de experiență. Informații supli-
mentare la: www.renoroca.ca. Contact:
renoroca_inc@yahoo.com sau 514-575-
2939.

Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și
re-novărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

Vând Istoria Literaturii Române de G.
Călinescu, 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 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratu-
ită. Informații suplimentare: 514-575-
9377.

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 stațiile de
metrou Cartier sau Montmorency. Stație
de autobuz, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală,
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.

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

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

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare 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

VÂNZĂRI

IMOBILIARE

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

MMeessssii,,  cceell  mmaaii  bbuunn
ffoottbbaalliisstt  aall  ddeecceenniiuulluuii

Lionel Messi a fost de-
semnat de Federația Inter-
națională de Istorie și
statistică a Fotbalului (IFFHS)
drept cel mai bun fotbalist al
deceniului 2011-2020. Argen-
tinianul câștigă astfel o nouă
confruntare cu Ronaldo. 

Membrii din 150 de țări ai
IFFHS au votat pentru de-
semnarea celor mai buni jucă-
tori din ultimul deceniu
(2011-2020) pe fiecare conti-
nent, iar mai apoi în întreaga
lume, așa cum scrie Media-
fax. 

La începutul lunii februa-
rie, Lionel Messi a fost ales
cel mai bun fotbalist al dece-
niului în CONMEBOL, asoci-
ația fotbalistică ce reunește
țările din America de Sud, în
timp ce Cristiano Ronaldo a

primit aceeași distincție din
partea UEFA. 

La votul pentru titlul
suprem, de fotbalist al dece-
niului, Messi a întrunit cele
mai multe sufragii ale fanilor
de pe întreaga planetă.

Ronaldo a ocupat poziția
secundă, topul primilor 10
fiind completat de Andrei Ini-
esta (3), Neymar (4), Sergio
Ramos (5), Manuel Neuer (6),
Robert Lewandowski (7),
Gianluigi Bufon (8), Zlatan
Ibrahimovic (9) și Luka Mo-
dric (10).

Un clasament similar a
fost alcătuit și pentru fotbalul
feminin, cea mai bună fotba-
listă a decadei fiind numită
brazilianca Marta Vieira da
Silva.

FOTBAL 

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Pe 6 februarie a în-
ceput turneul celor
Șase Națiuni la rugby
ce se desfășoară în
cinci etape. S-au întâl-

nit în prima etapă cele mai bune șase
națiuni europene la rugby: Anglia,
Franța, Irlanda, Italia, Scoția și Țara
Galilor. Iată rezultatele:
Italia - Franța: 10 - 50  
Anglia - Scoția: 6 - 11
Țara Galilor - Irlanda: 21 - 16

Surpriza a venit din partea
Scoției care a surclasat Anglia după
39 de ani, la ea acasă, pe Twicken-
ham Stadium. Victoria este strălu-
cită, mai ales că țara gazdă este
singura campioană mondială din

emisfera nordică și a doua cea mai
bună echipă din lume la ora actuală.
Clasamentul după prima etapă este
cel prezentat în tabelul de mai sus.

De remarcat că acordarea
punctelor în rugby se face după cri-
terii diferite de celelalte sporturi.
Astfel, deși Franța, Țara Galilor și
Scoția și-au câștigat meciurile,
echipele din Țara Galilor și Scoția
au primit doar 4 puncte în loc de 5,
deoarece nu au reușit să înscrie din
cel puțin patru încercări.

La polul opus al clasamentului
se află Irlanda și Anglia, care deși au
fost învinse, au primit câte un punct,
deoarece au pierdut la o diferență
mai mică de 7 puncte înscrise.

Pentru cei ce îndrăgesc sportul
cu balonul oval, le recomand să ur-

mărească pe DAZN meciurile din
etapa a doua, ce vor avea loc pe 13-
14 februarie: 
● Anglia - Italia. Anglia primește
acasă Italia, pe Twickenham Sta-
dium, cu gândul să reintre în cărțile
trofeului;
● Scoția - Țara Galilor. Meci im-
portant pentru ambele echipe, aflate
în mare formă, ce va decide cine se
apropie de locul întâi al clasamentu-
lui;
● Irlanda - Franța. Franța speră să
câștige, după ce timp de zece ani nu
a reușit să învingă Irlanda la Dublin.
Irlanda, la rândul ei, dorește să intre
în cărți și să șteargă pierderea din
fața Țării Galilor.

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

Turneul celor Șase Națiuni
2021

RUGBY

HHaalltteerree::  FFeeddeerraaţţiiaa  RRoommâânnăă  rriissccăă  
ssuussppeennddaarreeaa  îînn  uurrmmaa  uunnoorr  ccaazzuurrii  ddee  ddooppaajj  

Federaţia Română de Haltere
poate fi suspendată şi astfel nu va
avea reprezentanţi la Jocurile
Olimpice de la Tokyo din cauza ul-
timelor cazuri de dopaj, informează
site-ul Federaţiei Internaţionale de
Haltere, citat de HotNews.ro.

Agenţia Internaţională de
Testare a încheiat procedurile îm-
potriva sportivilor români Gabriel
Sîncrăian şi Răzvan Martin pentru
încălcarea regulamentului antido-
ping la Jocurile Olimpice din 2012,

de la Londra.
În urma reanalizării probelor

prelevate în 2012, Sîncrăian a fost
depistat pozitiv la stanozolol şi
metenolon, iar Martin la stanozolol,
metenolon şi dehidroclormetil-
testosteron. Sîncrăian, depistat pozi-
tiv în alte două rânduri (2013 şi
2016) a primit o suspendare pe pe-
rioada august 2024 - august 2026, în
timp ce Martin, care a fost testat
pozitiv şi în 2013, a fost suspendat
pentru perioada noiembrie 2025 -

noiembrie 2027.
Numărul de violări ale regula-

mentului antidoping de către hal-
terofilii români a ajuns la patru în
decurs de 12 luni, astfel că Federaţia
Română de Haltere face subiectul
unei sancţiuni disciplinare din
partea IWF, care în trecut a dus la
suspendarea mai multor federaţii.

O comisie independentă formată
din federaţii membre ale IWF va
analiza cazul federaţiei române, pre-
cizează forul mondial.

Sursa: www.sixnationsrugby.com.

MMaajjoorriittaatteeaa  jjaappoonneezziilloorr
ssee  ooppuunn  oorrggaanniizzăărriiii  JJOO
îînn  aacceeaassttăă  vvaarrăă

Potrivit unui sondaj citiat
de Mediafax, majoritatea
japonezilor (61%) doresc ca
Jocurile să fie amânate sau
anulate, pe fondul pandemiei
de coronavirus. Doar 36% din
public este în favoarea orga-
nizării JO de la Tokyo din
această vară, dintre care 28%
nu doresc spectatori, în timp
ce restul de 8% doresc ca ac-
cesul acestora să fie permis.

Jocurile Olimpice de la
Tokyo au fost amânate anul

trecut din cauza pandemiei și
au fost reprogramate să aibă
loc anul acesta începând cu 23
iulie.

Aproximativ 56% dintre
japonezi se așteaptă ca pan-
demia să rămână neschimbată
în vară, în timp ce 37% au an-
ticipat îmbunătățirea situației
și 3% au văzut o agravare a ei.
Aproximativ 70%  consideră
că o campanie bine organizată
de vaccinare va ajuta la re-
zolvarea situației.

Lionel Messi
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BBAANNCCUURRII
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SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie) 
Sănătate: Iritare, frustrare, furie -
toate te încearcă acum. Stresul îți

afectează starea psihică și fizică. Pune în practică
orice tehnică de relaxare cunoști. Dragoste: Relaţia
cu partenerul de viaţă nu va fi la cote optime. Posi-
bil să vă confruntați cu unele momente critice. Fi-
nanciar: Așteaptă-te la o redresare mult dorită.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te simți bine, arăți bine,
sănătatea ţi se citește pe chip.

Dragoste: Apar unele greutăţi în relația cu
partenerul şi fiecare discuție mai serioasă revelează
o anumită dificultate în comunicare. Nu da însă
înapoi, căile de comunicare trebuie să rămână des-
chise. Financiar: Nu vin bani mai mulți, dar cei de
care dispui sunt suficienți pentru a trăi decent. 

GEMENI (21 mai - 21 iunie) 
Sănătate: A venit vremea unei
decizii radicale care va avea efecte
bune asupra stării tale de sănătate.

Dragoste: Dăruiești şi primești deopotrivă, pentru
că fiecare clipă trăită alături de cel drag te face
fericit. Financiar: Banii sunt pe teren sigur, vin
pleacă, dar rămân atât cât să menţii un bun echili-
bru financiar.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Trebuie să-ţi impui un
regim de viaţă mai echilibrat pe

termen lung. Dragoste: Nu apar evenimente care
să genereze sentimente intense. Există armonie în
cuplu și o stare de mulțumire  pentru cei solo, ge-
nerată de posibilitățile ce se întrevăd. Financiar:
Ai putea beneficia de venituri suplimentare sau
perechea ta să aibă succes financiar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Poţi  avea nopţi de in-
somnie în care resimţi și unele simp-

tome de depresie sau anxietate. Dragoste: În cuplu,
te mulţumeşti cu o viaţă decentă în doi. Dacă eşti
singur, apreciezi foarte mult liniştea. Financiar: Ai
ocazia să-ţi echilibrezi bugetul. Condiția e să nu
risipeşti.  

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.) 
Sănătate: Dacă ai grijă de tine,
totul va reveni la normal. Nu trebuie
însă să te izolezi sub un clopot de

sticlă. Dragoste: Numai evenimente fericite în casa
ta. Te bucuri de toate alături de cel drag. Finan-
ciar: Banii nu prea dau năvală, așa că ar fi înţelept
să-ţi chibzuiești bine resursele.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Poţi avea unele probleme
cu sistemul nervos, dar nu va fi
nimic grav. Dragoste: Pasiunea s-a

mai stins, atracţia s-a mai destrămat, dar asta nu
înseamnă că nu formaţi un cuplu stabil şi de in-
vidiat. Financiar: A venit vremea să-ţi achiţi nişte
datorii mai vechi sau să intri în posesia unor bani pe
care alţii ţi i-au promis.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fii prudent şi evită peri-
colul îmbolnăvirii prin  neres
pectarea măsurilor sanitare.

Dragoste: Noul intră în viaţa ta sentimentală, fie
printr-un suflu proaspăt care te entuziasmează, fie
prin şansa unei noi iubiri. Financiar: Banii pot fi
acum motivul unor dispute.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Fii mai exigent cu orice
semn ciudat din organism şi nu-l
trece cu vederea ca şi cum nu s-ar

manifesta. Dragoste: Dacă e să cunoască cineva
fericirea deplină în plan sentimental, se pare că tu
ești alesul. Financiar: Începe să mai pui un ban
deoparte, pentru că vei avea nevoie în viitor. 

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Există un risc la nivel de
sănătate. Fii extra precaut!
Dragoste: Dacă stai şi aştepţi doar

de la partener iniţiative, pierzi timp preţios. Ca
atare, dacă te atrage cineva anume, dacă vrei ceva
anume, ia taurul de coarne şi fă primul pas. Finan-
ciar: Rezervele tale sunt suficiente pentru a face
faţă creşterii accelerate a cheltuielilor. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.) 
Sănătate: Ar fi bine să te protejezi,
situația actuală (iarnă, pandemie,

izolare) îţi poate afecta sănătatea. Dragoste: Pa-
sivitatea, aşteptarea unui miracol, răbdarea nu sunt
suficiente pentru a aduce noul în viaţa ta sentimen-
tală. Nu cumva te-ai resemnat? Financiar: Fii
chibzuit cu banii, deoarece în perioada următoare
cheltuielile vor fi în creştere

PEŞTI (19 februarie - 20  martie)
Sănătate: Ai grijă la obiectele care
te-ar putea răni sau la situaţiile de
risc. Dragoste: Răceala, nepăsarea,

distanţa se interpun între voi şi nu mai e ca altădată.
Financiar: Banii nu sunt punctul forte acum, parcă
ai merge pe gheaţă subțire. Nesiguranța îţi caracte-
rizează veniturile şi cheltuielile. 

☺- De ce îți dorești acest post?
- Deoarece întotdeauna m-a pa-
sionat să nu mor de foame!

☺- Ioane, ai fumat?
- Vai, părinte, cum să fac aşa ceva?
Eu, slujitor al Domnului?
- Da’ de băut ai băut?
- Nu părinte, vai de mine!
- Da’ la femei ai fost?
- Drept cine mă iei părinte?
Doamne, din instinct le ocolesc!
- Ioane, Ioane, zice popa, nu-i
lucru curat cu tine! Ia zi, de furat
ai furat?
- Doamne ferește părinte, sunt cel
mai cinstit enoriaș al tău!
- Nevasta ţi-ai înșelat-o? întreabă
popa.
- Cum să fac aşa ceva? Îmi e frică,
părinte! Eu îmi iubesc nevasta!
- Atunci ia zi măi Ioane, cum păcă-
tuiești? Că doar nu eşti fără de pă-
cate!
- Mint părinte, mint mult... 

☺Un băiețel privea atent la un
preot care-și repara gardul. 
- De ce mă privești așa de atent,
fiule? întreabă preotul.
- Vreau să aflu ce zice un preot

când își dă cu ciocanul peste
degete!

☺Știind că mă țin toată ziua de
bacuri, șeful îmi trimite un sms:
- Trimite-mi o glumă bună!
- Acum lucrez, șefu’, o să-ți trimit
mai târziu, i-am scris.
- Ha, ha, ha, mișto! Mai trimite-
mi una!, mi-a răspuns.  

☺- Ce faci, Bulă, de ce modifici
nota în carnet?
- Păi doamna profesoară, nu mi-ați
zis dumneavoastră să fac tot posi-
bilul ca s-o corectez?

☺Umblă o vorbă cum că femeile
măritate s-ar simți mai bine în
zilele fără soț.

☺Un șofer revoltat vrea să știe:
- De ce toți polițiștii rutieri te în-
treabă: „ați băut?” și niciunul nu
întreabă: „ați mâncat ceva?”

☺Gheorghe îl vede pe Ion că tăia
ditamai copacul cu un briceag.
- Ioane, n-ar fi mai simplu să
folosești toporul sau drujba?
- Ba da, dar sunt plătit cu ora!

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Caldo verde cu ciuperci

Caldo verde este o supă tradițională por-
tugheză, iar această rețetă  folosește ciu-
perci asezonate cu paprika afumată în loc
de cârnați chorizo.

INGREDIENTE 
Pentru 6 porții
1/4 cană de ulei de măsline (cca 60 de ml)
Cca 300 gr de ciuperci (albe sau brune),
curățate și tăiate
O ceapă mare, tocată
2-3 căței de usturoi, tocați mărunt
3 cartofi mari (russet), curățați și tăiați
cubulețe
1,75 l (7 căni) de bulion de pui sau de
legume
O legătură (mică) de kale, cu tulpinile în-
depărtate și frunzele tăiate fâșii subțiri
O lingură jumate de paprika afumată (can-
titatea poate varia, funcție de preferințe)
Piper de cayenne, sare și piper negru, după
gust 

MOD DE PREPARARE
1. Încingeți la foc mediu-înalt jumătate
din cantitatea de ulei într-o oală mare.
Puneți ciupercile și lăsați-le să se rume-
nească timp de cca 12 minute, amestecând
ocazional, până când lichidul din ele se
evaporă. Luați oala de pe foc, amestecați
paprika, piperul de cayenne și niște sare, și
transferați ciupercile pe o farfurie.
2. Puneți oala din nou la foc mediu-înalt
cu restul de ulei și ceapa tocată. Gătiți-o
timp de 3-5 minute, amestecând din când
în când, până se înmoaie. Adăugați și us-
turoiul.
3. După 30 de secunde, turnați bulionul și
cartofii tăiați cubulețe. Odată ce supa dă
în clocot, reduceți focul la mic și lăsați-o

să  fiarbă timp de 20 de minute (sau până
când sunt făcuți cartofii), neacoperită.
4. Adăugați cam trei sferturi din cantitatea
de kale și lăsați-o să fiarbă timp de 3
minute, după care, cu un blender pentru
imersie, pasați supa - puteți folosi și un
blender normal, pasând-o în mai multe
reprize. De asemenea, puteți păstra câteva
bucățele de cartofi, pe care le adaugați
când supa e gata. 
5. Dați focul la mediu și când începe să
fiarbă din nou, puneți ciupercile deja fă-
cute, sare și piper dacă mai e nevoie, și
restul de kale. Lăsați-o pe foc timp de
circa 3 minute, până când frunzele de kale
se înmoaie, dar au încă culoarea verde viu.  
6. Serviți-o fierbinte.
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