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Mutațiile apărute de-a
lungul pandemiei au
survenit în populații cu
acoperire vaccinală scă-
zută, puternic afectate
de transmiterea necon-
trolată a bolii, ca de
exemplu în India, Ameri-
ca de Sud și Africa.
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Turneul de mini-fotbal Fair Play:
Când pasiunea unește

Valeriu Puitîrziu, antre-
norul echipei de futsal
A.S. Moldova, a organi-
zat recent, în Dorval, un
turneu de mini-fotbal pe
care l-a dedicat aniver-
sării a 30 de ani de la in-
dependența Republicii
Moldova. SPORT  ►► PPaagg..  1188



Vineri 10 septembrie 2021Vineri 10 septembrie 2021 ■ PAG. 2PAG. 222

PPoo rr tt ee   &&   FFee nn ee tt rree   II mm pp ee rr ii aa ll   II nn ccPPoo rr tt ee   &&   FFee nn ee tt rree   II mm pp ee rr ii aa ll   II nn cc
MMMM aaaannnn uuuuffff aaaacccc ttttuuuu rrrr ăăăă     dddd eeee     uuuușșșș iiii     șșșș iiii     ffff eeeerrrr eeeessss tttt rrrr eeee     dddd iiii nnnn     PPPP VVVVCCCC     șșșș iiii     aaaa llll uuuu mmmmiiiinnnn iiii uuuu

MMOONNTTRREEAALL  MMOONNTTRREEAALL  
&&

TTOORROONNTTOOTTOORROONNTTOO

FERESTRE DE CEA MAIFERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE BUNĂ CALITATE 

NUMĂRUL 1 ÎN CANADANUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂESTIMARE GRATUITĂ
PREȚURI COMPETITIVEPREȚURI COMPETITIVE

ADRIAN ȘEICAADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508
Toll free: 1-866-995-5139

R.B.Q. 8323-5051-33
8531 Delmeade, suite 101

Mont-Royal, H4T 1M1

COMUNITATE

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Începând din 23 septem-
brie și până pe 18 de-
cembrie 2021, Centrul de
expoziții al Universității
din Montreal (CEUM)
prezintă expoziția Peter
Krausz: Eklektikos, un
survol. Expoziția va
reuni lucrări ale renumi-
tului artist Peter Krausz
ce se întind pe mai multe
decenii.

Eklektikos, un survol explorează
diferite aspecte ale operei lui Peter
Krausz, aspecte ale căror amploare
și diversitate nu sunt imediat evi-
dente, așa cum se menționează în
prezentarea acestei expoziții, cura-
toriată de Karine Raynor. 

Eklektikos, cuvânt din greaca
veche ce semnifică „a selecta”, „a
alege ce e mai bun”, se aplică atât
unei metode de investigație, cât și
înțelegerii practicii artistului. Este,
de asemenea, și unghiul sub care a
fost concepută expoziția, în care o
gamă largă de lucrări se juxtapun

într-un spirit ludic, fără a ține cont
de unitatea formală obișnuită sau de
ordinea cronologică. Prezentarea lu-
crărilor este una organică, com-
binând mai multe perioade, subiecte
și tehnici. În acest fel, opere mai noi
și mai vechi proiectează lumini noi
asupra unor sensuri și tematici din
opera artistului.

Născut în 1946, Peter Krausz a
studiat la Academia de Arte Fru-
moase din București din 1964 până
în 1969. După ce s-a stabilit în Que-
bec în 1970, a devenit directorul ga-
leriei de artă de la Centrul Saidye
Bronfman din Montreal (1980-

1991), precum și profesor la Uni-
versitatea Concordia. Din 1991,
predă arte plastice la Universitatea
din Montreal, unde este profesor
titular la departamentul de Istoria
artei și Studii de film.

Opera sa cuprinde picturi,
sculpturi, instalații, fotografii, de-
sene și pasteluri în care artistul ex-
plorează relația dintre om și
natură, precum și noțiunile de tre-
cut, granițe și memorie.

Pe lângă participarea la mai
multe expoziții majore, cum ar fi
Montréal Tout Terrain în 1984,
Peter Krausz a fost selectat în 1992
pentru a crea Les Voiles du temps,
o imensă pictură murală situată la
Muzeul de Arheologie și Istorie
din Montreal Pointe-à-Callière. În
2013-2014, artistul a fost subiectul
unei expoziții majore la Musée des
beaux-arts de Sherbrooke intitulată
Peter Krausz, 2003-2013: un sur-
vol.

Lucrările sale se găsesc în
colecții private și publice, inclusiv
în colecțiile permanente ale Musée
des Beaux-Arts de Montréal,
Musée National des Beaux-Arts du
Québec, Musée d’Art contempo-
rain de Montréal și Jewish Mu-
seum din New York.

ACCENT MONTREAL

SE REIAU ACTIVITĂ�ILE
LA CENTRUL COMUNI-
TAR COTE-DES-NEIGES
Clubul de Aur al Asociației
Culturale Române, Comuni-
tatea Moldovenilor din Que-
bec, Cenaclul Eminescu,
ASLRQ și partenerii lor, își
reiau activitățile la Centrul
comunitar 6767 Côte-des-
Neiges din Montreal. Des-
chiderea sezonului de
toamnă-iarnă va avea loc
sâmbătă, 18 septembrie
2021, de la ora 11:00, în sala
601-2. Programul evenimen-
tului poate fi consultat la:
www.accentmontreal.com.
Numărul participanților este
limitat de restricțiile în
vigoare. Înscrierea pentru
participare la eveniment este
obligatorie la adresa
cm.quebec@yahoo.com sau
la 438-937-3608, până pe 15
septembrie.

DOINA FALCON, DOUĂ
EXPOZI�II ÎN ACEASTĂ
TOAMNĂ
După participarea în timpul
verii la expozițiile Artistes
dans le parc în Parcul Con-
naught, cu Asociația Ar-
tiștilor din Ville de Montréal
(ARTTRAM), și Art in the
Parc în Beaconsfield Cen-
tennial Park cu Asociația Ar-
tiștilor din Beaconsfield,
pictorița Doina Falcon își
prezintă în această lună lu-
crările în cadrul altor două
expoziții colective. 
Prima este Murmure, găz-
duită de galeria Coups de
pinceaux, coups de ciseaux
(4603 boul. St-Laurent, Mtl
și online, pe site-ul galeriei),
între 12 august și 12 septem-
brie. Artista de origine
română participă cu trei lu-
crări florale, executate în

acrilic cu pastă de modelaj.
Fiecare floare e vizitată de o
insectă pictată cu mare deli-
catețe - fluture, albină sau li-
belulă. Culorile vii, pline de
viață și atât de caracteristice
Doinei Falcon se remarcă
din plin în aceste tablouri. 
Costul unei lucrări este de
150$, dintre care 50$ sunt
donați în folosul celor care
se luptă cu probleme de
sănătate mintală. 
Cea de-a doua expoziție este
la Galeria Lenoir (240 rue
St-Jacques O, Montreal,
H2Y 1L9).  
Expozitia, care a debutat în
data de 2 septembrie și care
se va afla pe simeze până pe
29 ale acestei luni, este una
dedicată toamnei. Seria lu-
crărilor prezentate de Doina
Falcon, membră a acestei ga-
lerii, se intitulează D’en haut
/ De sus. Tablourile, șase la
număr, sunt realizate în stil
abstract și evocă dorul de
zbor real. Ele sunt o invitație
la o călătorie făcută de sus,
cu ochi de zburător. Combi-
nația straturilor de vopsele și
culori incintă privitorul. Iată
câteva din titlurile
tablourilor, lucrate în acrilic:
„Zbor” (24”x33”x4”),
„Ochiuri de apă”
(18”x24”x2”), „Vânt în
golf” (24”x20”x3”).
Executate cu spatula,
folosind straturi groase de
vopsea, lucrările Doinei Fal-
con sunt dinamice, texturate
și armonioase. 
Galeria Lenoir poate fi vizi-
tată în zilele de miercuri, joi,
vineri și sâmbătă, între orele
14:00 și 16:30. Pentru vizite
în afara acestui orar este
necesară o programare la
514-222-9661.
Mai multe despre Doina Fal-
con la: www.doina.ca. 

PPee  ssccuurrtt O nouă expoziție Peter
Krausz: Eklektikos, un survol

Peter Krausz - (No) Man’s Land #3, 2008, 66 x 204 cm, secco. FOTO: CEUM.

Peter Krausz. 
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Viorel Mărgineanu este un
membru marcant al comu-
nității de limba română din
Montreal, fotograf de ex-
cepție, consultant în media
marketing, soț și tată devotat.
În rândurile ce urmează,
Viorel Mărgineanu își prezintă
parcursul personal și profe-
sional.

Despre origini și familie
Rădăcinile mele se trag din nordul

Moldovei. M-am născut și am crescut în
satul Fundurii-Vechi, situat la câţiva km de
orașul Bălți.

Atât pe linia mamei, cât și pe linia tatei,
arborele genealogic al familiei mele adună
generații întregi de oameni gospodari, de
personalități puternice, cu biografii marcate
de succese și de drame. Această galerie de
oameni dragi mie au fost de fapt arhitecții
spirituali ai satului nostru, contribuind la
cele mai relevante sectoare: cultural, eco-
nomic, educațional, politic (oricât de tare ar
fi spus, admit că politica mare se trage de
la vatra unde se nasc politicienii).

Suntem trei frați, iar eu fac parte din cei
doi gemeni pe care Dumnezeu i-a adus în
viața părinților când abia au înfiripat noua
lor familie. Deși în copilărie am avut parte
de un tată și o mamă „întotdeauna tineri”
lângă noi, ei au avut înțelepciunea profundă
și cunoştinţele necesare pentru a ne ține

mereu aproape de valorile frumoase. De la
ei am împrumutat predilecția pentru teatru,
pentru meșteșugurile populare, pentru tot ce
înseamnă patrimoniu etnografic. Mama și
în ziua de azi este unul din cei mai vestiți
meșteri populari din nordul Republicii
Moldova în materie de croșetare, broderie
și țesut. Tata a fost și va rămâne un împă-
timit al scenei de teatru, jucând el însuşi o
serie de roluri în piesele dramaturgiei cla-
sice pe scena locală.

Ar fi prea mult spus că am trăit vreodată
un sentiment intens de afecțiune față de
satul natal. Dragostea mea față de locul
unde m-am născut este alimentată de
părinții mei și de personajele copilăriei
mele. În rest, micro-universul social al sa-
tului meu de baștină rămâne pentru mine o
necunoscută până astăzi. Nici acum nu înțe-
leg cum un sat cu tradiții atât de frumoase și
de unice în spațiul românesc din preajma
Prutului a ajuns să fie atât de polarizat în
viziunile sale politice, între pro-est si pro-
vest. Chiar și la acest moment, preferințele
culturale ale sătenilor se divizează între
polul slav și cel latin, iar o bună parte a po-
pulației este și astăzi ancorată în trecutul so-
vietic. În aceste condiții, prefer să nu dau
prea mare credit sentimental satului natal,
ci să analizez la rece niște procese sociale
care dau naștere atât unor oameni de va-
loare, cât și unor indivizi cu grave probleme
de identitate.

Despre venirea în Canada,
primii ani, greutăți,
provocări, succese

Venirea în Canada a fost un proces difi-

cil pentru toată familia, dar mai ales pentru
părinți, care au rămas îndurerați de decizia
noastră. Parcursul migrațional a însemnat o
transformare totală a modului nostru de
viață, a felului de a raționaliza oamenii și
lucrurile din anturajul nostru. Noul peisaj
în care ne-am pomenit a însemnat să facem,
atât eu cât și soția mea, studii locale.
Provocările mari au fost legate mai ales de
fetița noastră, care, contrar temerilor noas-
tre, în câteva luni ne-a oferit un model de
integrare prin excelență. Atât la nivel de co-
municare în franceză, cât și la nivelul de-
prinderilor noi asimilate la școală, ea ne-a
încurajat într-un fel anume. Am înţeles că
nu este imposibil să înveți rapid limba, să-
ți crești cercul de prieteni multietnici, să in-
teracționezi fără complexe cu autoritățile și
angajatorii.

Primul succes pentru noi a fost să
rezistăm prima lună de Canada, identifi-
carea gazdei, înscrierea copilului la școală,
oportunitățile de a lucra pentru a face primii
dolari în noua țară. Mai departe procesele
au decurs într-o logică firească, de la sine.

În Canada am descoperit că avem de-a
face cu aceeași materie umană ca și în statul
nostru de origine. Ai șanse să trăieşti din
plin lucrurile frumoase, să le savurezi, să
creezi și să procreezi. La fel precum ai
șansa, în egală măsură, să fii decepționat,
trădat sau discriminat. Fiind mai tranșant în
acțiunile mele, indiferent de poziția ie-
rarhică a persoanei din fața mea, am taxat
mereu mediocritatea și îngâmfarea, lașitatea
și dublele standarde. Știți care e replica pe
care o primești deseori în Canada când
expui o problemă pe care o descoperi?
Mulți o să-ți spună: „Dacă nu-ți place,
pleacă înapoi de unde ai venit”.

După mine, această reacție este expre-
sia unor manifestări de lașitate ale unor per-
soane care niciodată nu au luptat pentru a-și
asigura confortul în propria ogradă. În per-
cepţia lor, statul trebuie să rezolve toate
problemele, iar datoria lor e să nu pună în-
trebări. Astfel, problemele în percepția lor
pur și simplu nu există. Pentru noi, cei ple-
caţi din cauza problemelor pe care le-am
trăit în alt colț de lume, în altă viață, acest
exercițiu de a căuta binele în altă parte
rămâne a fi foarte dureros. Memoria noas-
tră, saturată de politicieni corupți și
funcționari compromiși, ne determină să
luăm o poziție mai tranșantă acolo unde
descoperim probleme de sistem și să ne
chestionăm sau să chestionăm, fie că ești
angajat, fie că ai propria afacere.

Lecția pe care am învățat-o în Canada
este să scoți la timp ochelarii roz și să-i în-
locuiești cu cei optici. Vei fi surprins câte
lucruri poți descoperi.

Despre cele mai frumoase
momente trăite în Canada

Cele mai frumoase momente pe conti-
nentul nord-american sunt legate de
nașterea băiețelului nostru și de perfor-
manțele copiilor noștri. Or, acesta rămâne a
fi proiectul nostru de viaţă, pus mereu în
prioritate.

În plan profesional, în ultimii zece ani
am ajuns să-mi validez statutul de consul-
tant în media marketing. Fie că sunt antre-
prenori cu afaceri în plină dezvoltare, fie că
se află la etapa de start-up, clienții mei
devin în scurt timp prietenii mei.

Cunoștințele și experienţa în materie de
media, producție audiovizuală, dar și abi-
litățile de fotograf, toate fac parte din arse-
nalul meu de lucru. Dacă doriți, acestea
sunt instrumentele care îmi permit să ofer
clienților mei un spectru de proiecte unice,
care să-i ajute să devină mai vizibili și mai
solicitați, atât în mediul online, cât și în
viața reală. Credeți-mă, nu există o moti-
vație mai mare în activitatea mea profe-
sională decât recunoașterea din partea
persoanelor pe care le ajut să-și vadă afa-
cerea înfloritoare, cunoscută și la un alt
nivel de dezvoltare.

Despre comunitate și hobby
Quebechezi, arabi, italieni, haitieni,

greci, libanezi, chinezi, bulgari, ruși,
ucraineni și, bineînțeles, români: acestea
sunt doar câteva din profiluri etnice ale
celor care constituie comunitatea mea, atât
în afaceri, cât și în cercul intim al priete-
nilor, al rutinei cotidiene. Din rândul aces-
tor etnii apar persoane cu idei și proiecte
foarte originale. Mă las atras uneori de
aceste inițiative, atât de mult încât la un mo-
ment dat mă surprind că sunt deja în echipă
cu ei, muncind cot la cot la proiecte inedite.
Și toate aceste eforturi le fac pentru a ma-
terializa aspirațiile și lucrurile frumoase din
ei. Iar partea mea de leu: o șansă rară de a
crește și de a cunoaște. Mă consider un
mare norocos să mă „fierb” și să mă dez-
volt în această lume multicoloră, poliva-
lentă și foarte bogată în valori.

Cât despre hobby, în ultimul timp dau
curs aventurii de pescuit. Sunt copleșit de
această activitate, pentru care timpul se mă-
soară în alte fuse orare.

Acest articol este parte dintr-un material
mai amplu, publicat de Comunitatea
Moldovenilor din Quebec. Vă invităm să-l
citiți la www.moldovaquebec.ca. Porto-
foliul lui Viorel Mărgineanu poate fi
vizualizat la vioimage.com.

Viorel Mărgineanu: „Mă consider un mare
norocos să mă dezvolt în această lume
multicoloră și polivalentă”

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

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Viorel Mărgineanu alături de familia sa.
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Deoarece în doar câteva zile,
pe 20 septembrie, avem
alegeri federale, prezentăm o
scurtă trecere în revistă a câ-
torva elemente importante ce
definesc sistemul politic și cel
electoral din Canada.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

În sistemul politic cana-
dian există trei paliere gu-
vernamentale. Fiecare nivel
guvernamental are propriile
sale responsabilități.

Guvernul federal ope-
rează în domenii care afectează întreaga
țară, ca de exemplu apărarea națională, po-
litica externă, comerțul cu alte țări, asigu-
rarea de șomaj, băncile, taxele și impozitele
federale, poșta, telefonia, pescuitul, trans-
portul de mărfuri, căile ferate, oleoductele
și gazoductele, drepturile și teritoriile auto-
htone, dreptul penal etc.

Guvernele provinciale și teritoriale
sunt responsabile de educație, sănătate,
anumite resurse naturale, Codul rutier, căsă-
toria, proprietatea, dreptul civil etc.

Guvernele municipale se ocupă de
transportul în comun local, poliție,
colectarea deșeurilor și reciclare,
deszăpezire, precum și de turism, muzee,
biblioteci, centre comunitare, piscine, locuri
de parcare etc.

Aceste trei niveluri de guvernământ
sunt consacrate în Actul Constituțional de
la 1867, care enumeră, în linii mari, puteri-
le ce revin guvernului federal și celor
provinciale și teritoriale. Conform Consti-
tuției canadiene, orașele țin de provincii,

care dispun de puteri considerabile asupra
lor. Există și situații în care zonele de juris-
dicție se suprapun, ca de exemplu în agri-
cultură și imigrație, domenii în care Ottawa
și provinciile își partajează puterile. De
asemenea, toate trei palierele guvernamen-
tale se ocupă de turism și finanțează muzee.

Sistemul canadian este unul
parlamentar

Canada este o democrație parlamentară
pe stil britanic și o monarhie constituțio-
nală, șef al statului fiind regina Elisabeta a
II-a. Aceasta, prin reprezentanții săi locali
(guvernatorul general și locotenenții-
guvernatori), are un rol pur decorativ,
puterea executivă aparținând exclusiv
primului ministru.

Parlamentul canadian este bicameral:
Camera Comunelor (House of Com-
mons/Chambre des communes) cu membri
aleși, și Senatul, cu membri numiți de către
Guvernatorul General, la recomandarea
primului ministru. Partidul politic care
reușește să aleagă cei mai mulți deputați în
Camera Comunelor formează guvernul, iar
liderul său devine prim-ministru.

Așa cum arătam în articolul „Coaliția
guvernamentală: O sperietoare în politica
federală canadiană” (www.accentmon-
treal.com), în sistemul canadian, de-
putații dețin rolul central. În Actul
Constituțional de la 1867 doar membrii par-
lamentului sunt pomeniți, lucru ce se re-
flectă în faptul că la alegeri, pe buletinul de
vot, canadienii nu votează un partid sau o
persoană pentru funcția de prim-ministru,
ci un reprezentant local, un deputat într-o
circumscripție electorală. Acești deputați
pot fi din partea unui partid politic sau pot
fi independenți. În total, canadienii aleg 338
de membri al parlamentului - atât câte
locuri sunt în Camera Comunelor.

Winner-takes-all
În Canada avem ceea ce se cheamă un

scrutin cu majoritate relativă (scrutinul
cu un tur), cunoscut ca first-past-the-post
sau winner-takes-all (câștigătorul ia totul),
deoarece candidatul care într-o circum-
scripție întrunește cele mai multe voturi
(dar nu neapărat o majoritate) câștigă. Prin-
cipiul fundamental aici este că guvernarea
se întemeiază pe exprimarea voinței ma-
jorității.

Este un sistem simplu, ușor de înțeles,
foarte competitiv, care, așa cum am arătat
în articolul „Este necesară o reformă elec-
torală în Canada?” (www.accentmon-
treal.com), încurajează votul tactic - i.e.
alegerea candidatului care are cele mai
multe șanse de câștig, în detrimentul celui
preferat dar fără șanse, pentru care votul in-
dividual ar fi considerat „irosit”. Este o si-
tuație în care candidații NPD s-au regăsit
adesea.

Acest sistem favorizează partidele mari
și în general, formarea unor guvernele ma-
joritare, descurajând tendința ca partidele
mici să devină decisive în Parlament și prin
urmare să capete o putere disproporționată
- cu excepția situației în care aceste partide
sunt regionale, cum este cazul Blocului
québécois. O consecință directă a formulei
„câștigătorul ia totul” este că alternanța la
putere în Canada a fost mereu disputată
între două mari partide, liberal și conserva-
tor.

Deși sistemul first-past-the-post se
regăsește în unele din cele mai mari
democrații ale lumii - pe lângă Canada,
SUA și Marea Britanie funcționează cu un
astfel de sistem electoral - nu multe țării l-
au adoptat, deoarece el este adesea criticat
ca fiind prea puțin echitabil. Sistemului ma-
joritar i se reproșează că nu ilustrează cu
acuratețe totalitatea opțiunilor electorale ale
unei populații, putând crea dezavantaje

pentru minorități semnificative. De aceea,
cel mai răspândit sistem electoral este cel
proporțional, cel pe care și România l-a
adoptat.

Guverne majoritare și
minoritare

Dacă majoritatea parlamentarilor
provine dintr-un partid politic, atunci gu-
vernul este unul majoritar, iar liderul aces-
tui partid devine prim-ministru. Pentru a
forma un guvern majoritar, un partid politic
trebuie să câștige cel puțin 170 de locuri în
Parlament.

Atunci când niciun partid nu reușește să
obțină majoritatea fotoliilor parlamentare,
premier devine alesul care are cele mai
multe șanse să mențină încrederea Camerei
- în mod normal, liderul partidului care
deține cele mai multe locuri în Parlament,
chiar dacă nu formează o majoritate. În is-
toria Canadei, există multe exemple de gu-
verne minoritare, ca de exemplu cel al lui
Pierre E. Trudeau (liberal) în 1972, al lui
Joe Clark (conservator) în 1979, Paul Mar-
tin (liberal) în 2004, Stephen Harper (con-
servator) în 2006 și 2008 și Justin Trudeau
(liberal) în 2019.

Guvernele minoritare funcţionează cu
sprijinul a cel puțin două partide. Este
esențial ca guvernul să se bucure în orice
moment de încrederea majorității parla-
mentarilor din Camera Comunelor. Dacă o
pierde, se declanșează noi alegeri.

Cât de des au loc alegerile?
Spre deosebire de Statele Unite de

exemplu, unde perioada dintre alegeri este
fixă și previzibilă, în Canada primul mi-
nistru poate cere organizarea alegerilor
electorale în orice moment. Deși din mai
2007 Canada Elections Act prevede des-
fășurarea alegerilor generale la o dată fixă -
în a treia zi de luni din octombrie la fiecare
patru ani de la ultimul scrutin - această lege
nu reduce puterea primului-ministru de a
cere dizolvarea Parlamentului chiar și fără a
pierde o moțiune de încredere. Este ceea ce
s-a întâmplat pe 15 august a.c., când pre-
mierul Trudeau a solicitat noi alegeri.

Desigur, atunci când un guvern pierde
un vot de încredere, în mod tradițional
primul-ministru cere Guvernatorului Ge-
neral organizarea alegerilor anticipate.
Votul asupra bugetului federal anual este
considerat un vot de încredere în Canada.

Ultima oară când un guvern federal a
căzut în urma faptului că a pierdut încre-
derea majorității parlamentare a fost în
2011, când guvernul minoritar conservator
(Harper) nu a supraviețuit moțiunii de cen-
zură susținută de opoziție (nu pe buget, ci
pentru ultraj la Parlament - o premieră în is-
toria Canadei). Ironic, conservatorii nu doar
că au câștigat acele alegeri, au reușit să
formeze un guvern majoritar.

Sistemul politic și sistemul electoral canadian:
Câteva explicații

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Din 7 septembrie 2021, au-
toritățile canadiene permit
cetățenilor străini vaccinați
complet să intre în Canada în
scopuri neesențiale de călă-
torie (turism, vizite private).

Iată care sunt condițiile ce trebuie în-
deplinite pentru ca cetățenii străini să
poată intra în Canada:

1. Să fie vaccinați complet cu unul sau cu
o combinație de vaccinuri acceptată de
autoritățile canadiene, cu cel puțin 14 zile
înainte de data călătoriei. Health Canada
a aprobat următoarele vaccinuri: Pfizer-
BioNTech, Moderna, AstraZeneca/
COVISHIELD și Janssen (Johnson &
Johnson). Dovada efectuării vaccinului
sau a unei combinații de vaccinuri tre-
buie să fie tradusă în engleză sau
franceză.

2. Să obțină un rezultat negativ la testul

molecular COVID-19, efectuat cu cel
mult 72 de ore înainte de data zborul pro-
gramat sau un rezultat anterior pozitiv al
testului (între 14 și 180 de zile înainte de
călătoria în Canada). Testele antigen, nu-
mite adesea „teste rapide”, nu sunt ac-
ceptate. De menționat că toți călătorii -
inclusiv cetățenii canadieni și rezidenții
permanenți - indiferent de statutul vac-
cinării, sunt obligați să prezinte rezultatul
negativ al testului molecular efectuat cu
cel mult 72 de ore înainte de data zboru-
lui spre Canada.

3. Să nu prezinte semne ale infecției.

4. Să fie înregistrați prin intermediul apli-
cației ArriveCAN (sau site-ul web:
www.canada.ca - Use ArriveCAN to
enter Canada/Utilisez ArriveCAN pour
entrer au Canada). Călătorii vaccinați au
obligația să trimită informațiile privind
călătoria planificată, rezultatele testului
PCR și dovada digitală a vaccinării în
limba engleză sau franceză, folosind
această aplicație (sau pagina web), în ter-

men de 72 de ore înainte de sosirea în
Canada. Pe lângă dovada înregistrării pe
aplicația ArriveCAN, călătorii trebuie să
păstreze o copie (pe hârtie sau electronică)
a rezultatelor testului molecular COVID-
19, dovada vaccinării și originalele
oricărei traduceri certificate disponibile
pentru verificare la frontieră și timp de 14
zile după intrarea lor în Canada.

5. Să dispună de dreptul de intrare în
Canada, în temeiul Legii privind imi-
grația și protecția refugiaților.

6. Să se supună unui test de depistare la
sosirea în Canada, dacă este solicitat de
ofițerul de control de la frontieră.

Călătoriile cu copii
nevaccinați

Începând cu 9 august, copiii nevacci-
nați sub 12 ani sunt scutiți de carantină la
sosirea în Canada atunci când călătoresc
cu părinți sau însoțitori care sunt vaccinați.
Ei trebuie însă să respecte regulile de sănă-
tate publică în vigoare.

Copiilor nevaccinați cu vârsta cuprinsă
între 12 și 17 ani li se permite să intre în
Canada cu părinții sau însoțitori vaccinați,
dar sunt obligați să respecte regimul de
carantină de 14 zile.

Cu excepția celor cu vârste mai mici
de 5 ani, toți copiii nevaccinați trebuie să
facă un test în prima zi și în ziua a opta.

Mai multe detalii privind călătoriile în
Canada pot fi consultate pe adresa:
COVID-19 vaccinated travellers entering
Canada - Travel restrictions in Canada -
Travel.gc.ca.

Reamintim că guvernul Canadei reco-
mandă canadienilor să evite călătoriile
neesențiale în afara țării.

ACCENT MONTREAL

Condițiile de intrare în Canada
ale cetățenilor străini
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Începând cu iunie 2022, Air Canada va
zbura la București. Va opera zboruri pe
rutele Toronto - București și Montreal -
București, rute pe care a zburat subsidiara
Air Canada Rouge înainte de pandemie,
după cum informează AirlinesTravel.ro.

Astfel, din 5 iunie, Air Canada va zbura
cu Airbus A330-300 pe ruta Montreal -
București, conform orarului: AC 1000
Montreal 16:50 - 08:45+1 București, joia
și duminica, și AC 1001 București 11:35
- 14:15 Montreal, lunea și vinerea.
Se va zbura așadar de două ori pe săp-
tămână, cu aeronave Airbus A330-300,
configurate în 3 clase: 32 de locuri la
business; 24 de locuri la premium și 241
de locuri la economic. Durata zborului va
fi de aproximativ 9 ore. Bilete se pot re-
zerva din sistemul Air Canada.

Primul zbor pe ruta Toronto - București
va fi pe 3 iunie. Zborurile vor fi efectuate
tot cu aeronave Airbus A330-300. Orarul
va fi următorul: AC 1002 Toronto 16:55 -
09:15+1 București, miercurea și vinerea,
și AC 1003 București 11:35 - 15:00
Toronto, joia și sâmbăta.

Vă reamintim că Air Canada Rouge și-a
suspendat activitatea la începutul anului
2021, din cauza crizei generate de pan-
demia de COVID. Toate rutele au fost
preluate de compania mamă, Air Canada.

ACCENT MONTREAL
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Companiile din România
sunt fraudate de proprii
angajaţi în aproape opt
din zece cazuri (peste
75%), iar printre cele mai
întâlnite tipuri de fraudă
se află manipularea îm-
prumuturilor bancare sau
compromiterea e-mailului
cu ajutor din interiorul
companiei, relevă o anali-
ză a Corporate Intelli-
gence Agency, citată de
Agerpres.

În acelaşi context, datele Asoci-
aţiei Examinatorilor de Fraudă Cer-
tificaţi (ACFE) arată că, la nivel

internaţional, companiile, instituţiile
statului şi asociaţiile non-profit
pierd anual 5% din venituri, în
medie, din cauza fraudelor comise
de proprii angajaţi, manageri şi chiar
acţionari.

„Prejudiciile financiare nu sunt
însă singurele urmări cauzate de
fraudele interne. Companiile suferă
prejudicii masive ca urmare a aces-
tui fenomen, care pot duce până la
pierderea credibilităţii şi a încrederii
acordate de piaţă. Mai mult, în anu-
mite cazuri, fraudele interne pot
duce la investigaţii penale împotriva
companiilor şi la atragerea răspun-
derii penale a acestora”, se
menţionează în analiză.

Potrivit sursei citate, cele mai în-
tâlnite tipuri de fraudă sunt: diferite
scheme de conflicte de interese -
probabil una dintre cele mai întâlnite
scheme de fraudă în Europa Cen-
trală şi de Est: angajaţii determină

sau influenţează alocarea con-
tractelor pentru companiile fondate
sau controlate de aceştia sau de
rudele lor (tipologie frecvent întâl-
nită în fiecare industrie); tratament
preferenţial sau alocare de contracte
acordate anumitor parteneri de afa-
ceri - observate, de obicei, în indus-
tria farmaceutică, retail şi la
dezvoltatorii imobiliari; manipu-
larea poliţelor de asigurare, în spe-
cial prin aranjamente ilicite între
angajaţii departamentului antifraudă
şi clienţi; manipularea împrumu-
turilor bancare; compromiterea
email-ului cu ajutor din interiorul
companiei; deturnarea sau furtul de
bunuri (utilizarea neautorizată a
maşinilor companiei, laptopurilor,
utilajelor de orice fel), de asemenea
observate foarte frecvent în fiecare
industrie.

Companiile care generează cele
mai multe solicitări sunt din indus-
triile de retail, investiții, banking,
producţie, farmaceutică, IT, oil &
gas, construcţii, logistică, asigurări,
telecom, management, servicii in-
dustriale etc.

În România, mai mult de 75%
dintre companii sunt fraudate chiar
de proprii angajaţi, reiese din cer-
cetarea de specialitate.

Corporate Intelligence Agency
este o companie de management al
riscului dedicată exclusiv mediului
de afaceri, specializată în identifi-
carea şi atenuarea potenţialelor
riscuri sau ameninţări la adresa se-
curităţii şi integrităţii partenerilor.

ACCENT MONTREAL

Peste 75% din companiile
din România sunt fraudate
de proprii angajațiAfacerile cu

gunoaie, în spe-
cial cu cele impor-
tate, au ajuns să
reprezinte un
business foarte
profitabil, estimat
la aproape jumă-
tate de miliard de
euro, potrivit unei
analize a Frames,
prezentată de
Agerpres.
„De la materiale plastice,
cauciucuri, metale, sub-
stanţe chimice, resturi de
la şantiere de construcţie
la haine, încălţăminte şi
alte produse second-hand,
sunt zeci de mii de tone de
deşeuri importate anual şi
care, pe fondul lacunelor
legislative, transformă
România într-o adevărată
groapă de gunoi a Occi-
dentului”, arată analiza.
Analiza mai arată că este
un business care a generat
un interes tot mai mare în
ultimii zece ani, „dovadă
că numărul firmelor a
crescut de la 1.333 în 2010
la 3.395 în 2020”.
Potrivit datelor de la Re-
gistrul Comerţului şi Mi-
nisterul Finanţelor,
consultate de Frames,
afacerile acestora au de-

păşit 425 milioane de euro
în 2020 (2,09 miliarde lei),
în creştere cu 175 mi-
lioane de euro (860 mili-
oane de lei) faţă de 2016
(1,23 miliarde lei).
Frames estimează că afa-
cerile din acest sector vor
atinge în 2021 nivelul de
510 milioane de euro,
evoluţie influenţată de re-
luarea activităţii economi-
ce după pandemia
COVID, de creşterea in-
flaţiei şi focusul tot mai
puternic pus, în ţările de
origine, pe activităţile
nepoluante.
„Reciclarea, gestionarea
deşeurilor reprezintă doar
o faţadă sub care multe
dintre firme nu fac altceva
decât să importe gunoaie
şi să le depoziteze în
diferite locuri din ţară. În
România, industria reci-
clării, cu mici excepţii,
există mai mult pe hârtie
sau în spoturile publi-
citare. Prea puţine firme
fac cu adevărat acest
lucru, pentru acest proces
necesită investiţii impor-
tante, iar profitabilitatea
nu este una foarte mare”,
afirmă Adrian Negrescu,
ma-nagerul Frames.
Dincolo de datele ofi-
ciale, cele comunicate de
companii la Ministerul
Finanţelor, compania de
consultanţă estimează că
business-ul din sectorul
gunoaielor ar fi, în reali-
tate, la un nivel cel puţin
dublu.

RRoommâânniiaa,,  îînnggrrooppaattăă
îînn  gguunnooaaiiee
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Sistemul românesc de pensii, în pericol în
următoarele decenii
Natalitatea scăzută și migrația
pun în pericol sistemul de
pensii. Economiștii aver-
tizează că România va avea
mari probleme în viitor cu fi-
nanțarea sistemului de pensii.

„Cred că demografia este o mare pro-
blemă. Este o opinie personală, ca analist
cred că demografia e o mare problemă când
vine vorba de pensii, spre exemplu. Îm-
bătrânim, emigrăm, tinerii care ar trebui să
intre în câmpul forței de muncă se duc în
alte țări pentru a munci și asta crește „bul-
gărele”.

Generațiile noastre vor avea o problemă
mult mai mare pentru finanțarea pensiilor.
Dacă nu economisim pentru a avea niște
venituri la pensionare, cu cât facem bul-
gărele mai mare, cu atât vom avea o prob-
lemă mai mare în viitor. Se vede, datele INS
arată foarte clar că România va ajunge la
sub 14 milioane de locuitori”, a declarat

Cristian Popa, membru în CA al BNR, la
Digi24.

Peste şase din zece angajaţi români
spun că nu au în prezent un plan pentru su-
plimentarea veniturilor când vor fi pen-

sionari, cum ar fi pensii private sau active
imobiliare pe care le pot închiria sau vinde,
bazându-se strict pe banii pe care îi vor în-
casa din pensia de stat, arată datele unui
sondaj desfăşurat de Best Jobs, una dintre

cele mai importante platforme de recrutare
online din România.

În aceste condiţii, doi din zece sala-
riaţi afirmă că vor continua cu siguranţă să
lucreze, chiar şi doar part-time, iar alţi şase
din zece iau în calcul această posibilitate,
conform sondajului. „În prezent, 85% din-
tre respondenţi afirmă că au un salariu net
lunar sub pragul de 5.000 de lei, iar în
acest procent circa 30% câştigă sub 3.000
lei, ceea ce nu le permite să facă destule
economii pentru vârsta pensionării. Alţi
10% câştigă între 5.000 şi 10.000 lei lunar,
iar restul de 5% peste 10.000 lei pe lună”,
susţin autorii sondajului.

Cei mai mulţi dintre respondenţi (47%)
consideră că ar trebui să aibă economii de
până la 150.000 lei (30.000 euro) la mo-
mentul ieşirii la pensie, pentru a avea o
bătrâneţe lipsită de griji financiare. Alţi
33% spun că ar trebui să aibă deoparte
între 175.000 şi 300.000 lei (60.000 de
euro), 15% ar vrea să aibă economii spre
suma de 500.000 lei (100.000 euro), iar
restul de 5% - peste acest prag.

AAcccceessuull  llaa  îînnggrriijjiirrii  mmeeddiiccaallee  îînn  RRoommâânniiaa  eessttee  ddiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii
uușșoorr  îînn  oorraașșeellee  mmaarrii  șșii  ddiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii  ddiiffiicciill  îînn  rreessttuull  țțăărriiii
Monitorul Social, proiect al
Friedrich-Ebert-Stiftung Ro-
mânia, a dat publicității noi
date despre accesul la îngri-
jirea medicală în România. 

Conform Institutului Național de Statis-
tică, în cei zece ani care au precedat pan-
demia, sistemul medical românesc a trecut
printr-o redimensionare inechitabilă. În
județele care conțin localități urbane de di-
mensiuni foarte mari - București-Ilfov,
Cluj, Iași, Timiș, Brașov și Dolj - numărul
dispensarelor medicale a rămas aproape
neschimbat: 32 în 2009, 21 în 2019. În
județele care nu se află în această situație

numărul dispensarelor a scăzut cu 26, de la
179 la 153.

De asemenea, numărul medicilor de
familie a crescut în zona București-Ilfov, de
la 1,253 de cabinete medicale de familie în
2009 la 1,545 zece ani mai târziu. Numărul
medicilor de familie a scăzut însă în restul
țării cu 816, de la 10,137 în 2009 la 9,321 în
2019. Astfel, la nivel național, între 2009 și
2019, numărul total al medicilor de familie
s-a diminuat cu 524, însă în zona București-
Ilfov el a crescut cu 292. 

Datele pot poate fi consultate la:
monitorsocial.ro - Accesul la îngrijire me-
dicală: din ce în ce mai ușor în orașele
mari, din ce în ce mai dificil în restul țării.
Sursa datelor folosite în infografic este In-
stitutul Național de Statistică.

ACCENT MONTREAL                               

Economiștii avertizează că România va avea mari probleme în viitor cu finanțarea sistemului
de pensii. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea.
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Madagascar experimentează
prima foamete din lume de-
terminată de schimbările cli-
matice, potrivit ONU, care
susține că zeci de mii de oa-
meni suferă de foame și sunt
vizați de insecuritate alimen-
tară, după patru ani fără
ploaie, scrie BBC News, citat
de Digi24.

Seceta, cea mai gravă din ultimele patru
decenii, a devastat comunitățile agricole
izolate din sudul țării. „Acestea sunt
condiții asemănătoare foametei și sunt de-
terminate de climă, nu de conflicte”, a de-
clarat Shelley Thakral, ofițer de comunicare
în cadrul Programului Alimentar Mondial
al ONU (PAM). Situația este una fără
precedent, cu atât mai mult cu cât Mada-
gascarul contribuie foarte puțin la schim-
bările climatice (circa 0,01% din totalul
emisiilor de CO2 din lume), însă locuitorii
săi sunt nevoiți să suporte efectele schim-
bărilor de mediu produse de alții

ONU estimează că peste 30.000 de per-
soane se confruntă în prezent cu cel mai
înalt nivel de insecuritate alimentară re-
cunoscut la nivel internațional, adică
nivelul cinci, și există îngrijorări cu privire
la faptul că numărul acestor persoane ar
putea crește înainte ca Madagascarul să
intre în sezonul tradițional premergător
recoltării.

Criza alimentară e atât de mare, încât în
satul îndepărtat Fandiova din regiunea su-
dică Amboasary oamenii se hrănesc cu lă-
custele și frunze de cactus din lipsă de
altceva.

Impactul secetei actuale se resimte și în
orașele mai mari din sudul Madagascarului,
unde mulți copii sunt obligați să cerșească
pe stradă pentru a obține mâncare.

Deși Madagascar suferă de secete
frecvente și este adesea afectat de schim-
barea tiparelor meteorologice cauzate de
fenomenul El Niño, experții consideră că
actuala criză alimentară și umanitară este
direct asociată schimbărilor climatice.

Ultimul raport IPCC (Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change) că Madagas-
carul a înregistrat o creștere a aridității.
Acest fenomen se așteaptă să se intensifice
dacă schimbările climatice vor continua.

Pe termen scurt, PAM susține că are
nevoie de 78,6 milioane de dolari pentru a
furniza alimente care să salveze viețile oa-
menilor în următorul sezon agricol din
Madagascar. Pe termen lung, însă, Progra-
mul Alimentar Mondial coordonat de ONU
atrage atenția că vor fi necesare resurse fi-
nanciare mult mai mari pentru a ajuta țările
cele mai afectate de schimbările climatice
să se poată adapta în moduri care să prevină
viitoarele crize alimentare.

Sudul Madagascarului, de exemplu, va
avea probabil nevoie de sisteme de irigații
mai puternice, împreună cu culturi agricole
și și rase de bovine mai rezistente la secetă.
Madagascar, una dintre cele mai sărace
națiuni din lume, este puțin probabil să își
poată permite astfel de inovații pe cont pro-
priu. ACCENT MONTREAL

Prima foamete din lume determinată de
schimbările climatice se întâmplă în Madagascar
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AAccttiivviittăățțiillee  uummaannee  ccoonnttrriibbuuiiee  llaa  sscchhiimmbbăărriillee  cclliimmaattiiccee  șșii  ccrreesscc
pprroobbaabbiilliittaatteeaa  ddee  aappaarriiţţiiee  aa  pprreecciippiittaaţţiiiilloorr  eexxttrreemmee
Ploile extreme care au dus la
inundații severe în Europa în
luna iulie pot fi atribuite și ac-
tivității umane, potrivit unui
nou studiu al World Weather
Attribution.

Între 12 și 15 iulie s-au înregistrat
episoade de vreme severă în Germania,
Belgia și Olanda, debitele râurilor atingând
niveluri record și devastând mai multe lo-
calități. În regiunile râurilor Ahr și Erft din
Germania și Meuse din Belgia au căzut 90
mm de ploaie în mai puțin de 24 de ore. La
un moment dat, micul râu Ahr a avut de-
bitul precum cel al Rinului. Numărul de
morți a fost de 220, cei mai mulți în Ger-
mania, aceste evenimente meteo extreme
arătând că și țările dezvoltate pot fi grav
afectate de episoade dure de vreme.

Într-un nou studiu realizat ca parte din
proiectul World Weather Attribution Initia-
tive, oamenii de ştiinţă s-au aplecat asupra
unei regiuni care a inclus Franţa, vestul
Germaniei, zone din estul Belgiei, Ţările de
Jos, Luxemburg şi nordul Elveţiei, încer-

când să afle care este probabilitatea ca o în-
treagă zonă să fie afectată de ploi torenţiale
extreme şi în ce grad fenomenul este influ-
enţat de creşterea temperaturilor la nivel
global.

În condiţiile climatice din prezent se
preconizează ca o regiune din Europa Oc-
cidentală să fie lovită de un eveniment de-

vastator ca cel din luna iulie aproximativ o
dată la 400 de ani. Activitățile umane au
crescut posibilitatea ca astfel de episoade
dure să se producă, ponderea de creștere
fiind în intervalul 1,2 - 9 ori față de acum un
secol. Cantitatea maximă de precipitaţii este
mai mare în prezent cu 3% până la 19%,
după cum arată acest studiu.

Temperatura a crescut în medie cu 1,2
grade C în ultimul secol și deoarece tem-
peraturile medii continuă să crească,
episoadele de ploi abundente devin din ce
în ce mai dese. Dacă temperaturile vor
creşte cu încă 0,8 grade Celsius, frecvenţa
unor astfel de fenomene va fi la fiecare 300
de ani (în loc de 400), iar intensitatea
ploilor torenţiale va spori de asemenea.

Aceste estimări se bazează pe obser-
vații, pe modele climatice regionale și pe
diverse simulări matematice și climatice.

„După analiza tuturor dovezilor
disponibile (...) se poate afirma cu un grad
ridicat de certitudine că schimbările climati-
ce antropice au crescut probabilitatea şi in-
tensitatea ca un astfel de eveniment să aibă
loc, iar astfel de schimbări vor continua
într-un climat care se încălzeşte rapid”, au
scris cercetătorii, informează Agerpres.

Proiectul World Weather Attribution
Initiative analizează efectele posibile ale
schimbărilor climatice asupra fenomenelor
meteorologice extreme. Studiul se numește
Heavy rainfall which led to severe flooding
in Western Europe made more likely by cli-
mate change și este disponibil la World-
WeatherAttribution.org.

ACCENT MONTREAL                               

Foamete severă în sudul Madagascarului datorită gradului mare de secetă și de sărăcie.
FOTO: Tsiory Andriantsoarana/The UN's World Food Programme.

FOTO: Scott Olson / Getty Images.
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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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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

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
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un pret imbatabil, just si rezonabil

■ Cumparari de case, apartamente 
si terenuri

■ Refinantari / finantari ipotecare
■ Testamente, mandate in caz de 

incapacitate, procuri diverse 
■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii - 
decor special amenajat

■ Certificari / autentificari 
de documente / semnaturi 

Contactati-ne si o sa va convingeti de calitatea serviciilor noastre!

438.383.3116 notairelinca@gmail.com
438-382-3506 www.notairelinca.com
9850 Avenue de Lorimier, Montreal, QC, H2B 2H7

Me Leopold Lincà
Notaire / Notary 

3833 boul. St-Laurent 
Montreal, H2W 1X9 
514.288.8046 
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►►Mititei si carnati
►►Carne marinata
►►Mezeluri preparate in 
laboratorul propriu 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut
Fabricant de produse naturale

* Tincturi 
* Unguente
* Siropuri 
* Capsule

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *

Adulti si copii *
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luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact. 444455550000----666688880000---- 1111666622226666
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La un an după diagnosticarea cu COVID-19,
oboseala și di�cultățile respiratorii persistă
pentru mulți pacienți
La un an după spitalizarea cu
COVID-19, oboseala şi difi-
cultăţile respiratorii sunt în
continuare resimţite de nu-
meroşi foşti pacienţi, susţin
autorii unui studiu chinez,
care au îndemnat comuni-
tatea ştiinţifică să ţină cont de
efectele pe termen lung ge-
nerate de pandemia de coro-
navirus.

„Aproximativ jumătate” dintre pacienţii
externaţi „prezintă în continuare cel puţin
un simptom persistent (cel mai adesea
oboseală sau slăbiciune musculară) şi un
pacient din trei prezintă încă dificultăţi res-
piratorii” după 12 luni de la diagnosticare,
au subliniat autorii acestui articol publicat
pe 27 august în revista britanică The Lancet,
citat de Agerpres.

Aceste procente sunt şi mai ridicate în
cazul pacienţilor afectaţi de o formă severă
de COVID-19, care au petrecut o anumită
perioadă într-o secţie de terapie intensivă.

Cercetătorii chinezi s-au bazat în studiul
lor pe verificările medicale realizate pe un
grup de aproape 1.300 de persoane exter-

nate între ianuarie 2020 şi mai 2020 dintr-
un spital din Wuhan, primul oraş din lume
afectat de pandemia de COVID-19.

Ei au comparat aceste date cu cele
obţinute la şase luni și 12 luni după ex-
ternarea aceloraşi pacienţi.

Rezultatul a fost acela că „procentul pa-
cienţilor care prezentau în continuare cel
puţin un simptom sau o sechelă a scăzut de
la 68% după şase luni la 49% după 12 luni”,
notează autorii cercetării.

„Procentul pacienţilor suferind de disp-
nee (dificultate respiratorie, n.r.) a crescut

uşor, de la 26% în timpul monitorizării
efectuate după şase luni până la 30% în tim-
pul monitorizării realizate după 12 luni”, au
adăugat ei.

În acelaşi timp, procentul pacienţilor
care au prezentat o scădere a capacităţii de
difuziune pulmonară (reprezentând un
transfer mai puţin eficient al oxigenului şi
dioxidului de carbon între plămâni şi sânge)
nu a arătat nicio ameliorare între cele două
intervale menţionate.

Studiul a evidenţiat totodată o creştere a
procentului de pacienţi care suferă de

anxietate sau depresie, de la 23% la 26%.

Autorii chinezi au precizat că femeile
sunt cu 43% mai predispuse decât bărbaţii
să sufere de oboseală sau slăbiciune mus-
culară persistentă şi de două ori mai predis-
puse să fie diagnosticate cu anxietate sau
depresie. De asemenea, femeile sunt de trei
ori mai afectate de scăderea capacităţii de
difuziune pulmonară.

În pofida acestor aspecte, autorii studi-
ului notează totuşi că marea majoritate a pa-
cienţilor (88%) care lucrau înainte de a se
îmbolnăvi şi-au reluat activităţile profe-
sionale în primele 12 luni după diagnosti-
carea lor cu COVID-19.

Studiul chinez, primul din lume care
a analizat efectele COVID-19 timp de un
an, se adaugă unor cercetări precedente, ce
avertizau autorităţile medicale din diverse
ţări asupra faptului că „sistemele de sănă-
tate trebuie să se pregătească pentru a oferi
un sprijin pe termen lung” pacienţilor afec-
taţi de COVID-19.

„Forma lungă de COVID-19 reprezintă
o provocare medicală de prim rang”, se
afirmă într-un editorial din The Lancet ce
însoţeşte studiul chinez, care lansează un
apel pentru realizarea mai multor studii şti-
inţifice menite să sporească înțelegerea
mecanismelor bolii, precum şi asigurarea
unei mai bune îngrijiri a pacienţilor care
suferă de această maladie.

VVaarriiaannttaa  DDeellttaa  dduubblleeaazzăă  rriissccuull  ddee  ssppiittaalliizzaarree
Persoanele infectate cu va-
rianta Delta a coronavirusului
au un risc dublu de spitalizare
pentru COVID-19 comparativ
cu varianta Alfa, potrivit unui
amplu studiu publicat pe 28
august de revista The Lancet
Infectious Diseases. 

Cercetători ai Public Health England
(PHE) şi ai Universităţii Cabridge au anali-
zat cazurile clinice a 43.338 de persoane de-
tectate pozitiv la COVID-19 în Marea
Britanie, în perioada 29 martie - 23 mai
2021. Dintre acestea, 20% (8.682) erau
provocate de varianta Delta, identificată
pentru prima dată în India în decembrie
2020, iar restul de 34.656 corespundeau
variantei Alfa, depistată în Marea Britanie
în noiembrie 2020.

Dintre cei contagiaţi cu varianta Alfa au

fost internaţi 2,2% (764 de persoane), în
timp ce dintre cei infectaţi cu varianta Delta
au fost spitalizaţi 2,3% (196 persoane).

După ce au luat în calcul factorii ce ţin
de predispoziţia personală pentru a dezvolta
simptome grave de COVID-19, precum
vârsta, originea etnică şi vaccinarea,
cercetătorii au estimat că riscul de spi-
talizare creşte de 2,26 ori în cazul variantei

Delta.
„Analiza noastră arată că în cazul în

care nu se beneficiază de vaccinare, o epi-
demie provocată de varianta Delta exercită
o presiune şi mai mare asupra sistemului de
sănătate, decât în cazul variantei Alfa”, a
declarat Anne Presanis, statistician la Uni-
versitatea din Cambridge și coautoare a
studiului, potrivit Agerpres.

Se ştia deja că varianta Delta este cu
între 40% şi  60% mai contagioasă decât
varianta Alfa, însă nu existau informaţii
privind severitatea sa, deşi datele preli-
minare din Scoţia şi Singapore sugerau o
creştere a riscului de spitalizare şi unor
forme grave de COVID-19 în cazul infec-
tării cu această variantă.

Pacienţii infectaţi cu varianta Delta erau
mai ales tineri, cu vârsta medie de 29 de
ani, faţă de cei cu vârsta de 31 de ani, în
cazul variantei Alfa.

Ţinând cont de proporţia scăzută a per-
soanelor vaccinate în eşantionul studiat,
„rezultatele acestui studiu arată mai ales
riscul de spitalizare a celor care nu sunt vac-
cinaţi sau care sunt parţial vaccinaţi”, a su-
bliniat Anne Presanis.  

Numeroase studii au demonstrat că vac-
cinurile au o eficacitate ridicată împotriva
formelor grave de COVID-19 asociate va-
riantei Delta, cu condiţia vaccinării cu
schema completă. Efectul lor este limitat în
cazul unei singure doze.

ACCENT MONTREAL                               
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Cazuri ale variantei Mu, clasi-
ficată în prezent drept „va-
riantă de monitorizat” de
către OMS, au fost raportate
în Columbia, SUA, Coreea de
Sud, părți din Europa, precum
și în Canada.

O nouă variantă a coronavirusului
cunoscută sub numele de Mu - sau B.1.621
conform numele său ştiinţific – a fost de-
semnată recent ca „variantă de monitorizat”
de către Organizația Mondială a Sănătății
(OMS). Aceasta este a cincea variantă de
interes urmărită în prezent de OMS, alături
de Eta, Iota, Kappa și Lambda. Alte patru
variante sunt considerate îngrijorătoare:
Alpha, Beta, Gamma și Delta. OMS a decis
să claseze în aceste două categorii va-
riantele care prezintă un risc crescut pentru
sănătatea publică la nivel mondial pentru a
prioritiza activităţile de supraveghere şi
cercetare la nivel global.

Unde au fost semnalate
cazuri?

Varianta Mu a fost detectată pentru

prima dată în Columbia în ianuarie 2021,
unde numărul cazurilor provocate de
această mutație continuă să crească. De
atunci ea a fost identificat în peste 39 de
țări, potrivit OMS , printre care Statele
Unite, Coreea de Sud, Japonia, Ecuador,
Canada și părți din Europa.

Cât de răspândită este în
Canada?

În prezent, varianta Delta, extrem de
contagioasă – desemnată ca variantă îngri-
jorătoare de către OMS în luna mai - do-
mină cazurile de COVID-19 din Canada,
reprezentând peste 75% din infecțiile recent
raportate, conform datelor de la health-
infobase.canada.ca. Varianta Mu se situează
la 0,2%.

Având în vedere că Delta determină cele
mai multe noi îmbolnăviri în Canada și încă
nu știm prea multe despre Mu, îngrijorările
cu privire la această variantă trebuie puse
în context.

Experții subliniază că nu este cazul de
panică. O variantă emergentă, la fel ca alte
variante apărute de-a lungul pandemiei, in-
clusiv cele considerate îngrijorătoare ca
Alpha, Beta și Gamma sau cele de interes
ca Lambda, ar putea fi depășită de Delta sau
s-ar putea estompa de la sine.

Pentru a ști ce variante își fac apariția în

Canada și cum se comportă ele, Public
Health Agency of Canada lucrează cu
provinciile și teritoriile și cu Canadian
COVID Genomics Network (CanCOGen)
pentru a secvența un procent din totalul
testelor pozitive de COVID-19.
Secvențierea dezvăluie codul genetic al
virusului, arătând ce variantă a fost impli-
cată în cazul respectiv, iar aceste rezultate
sunt raportate săptămânal.

Vaccinurile existente în
prezent sunt eficiente
împotriva variantei Mu?

OMS a indicat că varianta are mutaţii
ce ar putea prezenta un risc de „evadare
imunitară” (rezistenţă la vaccin) şi a su-
bliniat că sunt necesare studii suplimentare
pentru a înţelege mai bine caracteristicile
sale. Nu este deci foarte clar care este pro-
tecția oferită de vaccinuri împotriva acestei
variante. Să ne amintim însă că inițial și
despre varianta Delta se credea că are ca-
pacitatea de a se sustrage răspunsului la
vaccin.

Prin urmare, se poate afirma că așa cum
s-a întâmplat cu toate variantele apărute
până acum, vaccinurile rămân eficiente și
reprezintă cea mai bună protecție împotriva
coronavirusului.

Este varianta Mu mai
transmisibilă?

Citându-l pe Paúl Cárdenas, profesor
de boli infecțioase și genomică la Univer-
sitatea San Francisco de Quito din
Ecuador, The Washington Post notează că
dovezile actuale arată că Mu ar putea fi
mai transmisibilă decât tulpina inițială de
coronavirus. Mu „a reușit să depășească
Gama și Alfa în majoritatea regiunilor din
Ecuador și Columbia”, potrivit profesoru-
lui Cárdenas.

La rândul său, OMS notează că
această tulpină, care în toate infecțiile din
lume reprezintă 0,1%, este în creștere con-
stantă în Columbia și Ecuador, cu o
prevalență de 39% și respectiv 13%.

Mai multe studii sunt necesare pentru
a înțelege caracteristicile variantei Mu și
cum aceasta ar putea interacționa cu cele-
lalte variante, în special cu Delta.

Cum afectează noile
variante lupta globală
împotriva COVID-19?

Toate virusurile, inclusiv SARS-CoV-
2 responsabil pentru COVID-19, suferă
mutaţii în timp. Majoritatea mutaţiilor au
un efect redus sau inexistent asupra pro-
prietăţilor virusului.

Totuși, anumite mutaţii pot afecta pro-
prietăţile virusului şi pot influenţa ușu-
rința cu care acesta se răspândeşte,
severitatea bolii pe care o cauzează, pro-
centul de eficacitate al vaccinurilor și al
tratamentelor.

Este foarte important de notat că mu-
tațiile apărute de-a lungul pandemiei au
survenit în populații cu acoperire vacci-
nală scăzută, puternic afectate de trans-
miterea necontrolată a COVID-19, ca de
exemplu în India, America de Sud și
Africa. Experții sunt de părere că această
tendință va continua să se manifeste până
când mai multe persoane vor fi vaccinate
la scară planetară.

Este clar că variantele virusului nu
stau doar în locul unde apar, ceea ce
înseamnă că alte țări, inclusiv Canada,
sunt în cele din urmă afectate din nou de
acest virus în continuă evoluție. De aceea
distribuția echitabilă a vaccinurilor
COVID-19 trebuie extinsă la nivel global
iar dezinformarea combătută în mod vi-
guros. ACCENT MONTREAL

Variantele coronavirusului și lupta globală
împotriva COVID-19. Varianta Mu
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Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462

PPrreeppaarraattee  ccuulliinnaarree  ddiinn  bbuuccaattaarriiaa  ttrraaddiittiioonnaallaa
rroommaanneeaassccaa

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

* Cu comanda * 

PPSSIIHHOOLLOOGG  ÎÎNN
LLAAVVAALL

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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Razele de lumină care provin
de la galaxii îndepărtate se
pot roti de mai multe ori în
jurul unei găuri negre datorită
deformării spațiului și timpu-
lui. Datorită acestui fenomen,
vedem mai multe imagini ale
aceleași galaxii.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Teoria relativității
generale a lui Einstein
leagă spațiul și timpul,
geometria acestora, de
conținutul de materie și
energie din Univers.
Această faimoasă
teorie a fost verificată

cu mare precizie atât în măsurători astro-
nomice, cât și în laboratoare. Mai mult, o
folosim în localizare, atunci când primim
semnale de la sateliți, unde trebuie ținut
cont de faptul că gravitația la nivelul
sateliților este mai mică decât pe Pământ.

Teoria funcționează extrem de bine ex-
plicând, de exemplu, cum se propagă lu-
mina în Univers: ea nu urmează o linie
dreaptă, ci are o traiectorie care ține cont de
geometria deformată a spațiului și timpului
în apropierea obiectelor cosmice.

Există însă un caz limită: găurile negre,

în interiorul cărora relativitatea generală nu
mai funcționează.

Găurile negre
Găurile negre sunt obiecte din care nici

măcar lumina nu poate ieși; gravitația este
atât de intensă în interiorul acestora încât
lumina „cade” înapoi în gaura neagră.

Teoria relativității nu mai funcționează
în interiorul acestor fascinante obiecte, în-
trucât ne dă un infinit: o singularitate. Se
caută deci o nouă teorie care să descrie ceea
ce se întâmplă în găurile negre. Până când o
vom găsi, găurile negre sunt studiate prin
măsurători ale fenomenelor în care ele sunt
protagoniste, precum undele gravitaționale
emise atunci când două găuri negre se cioc-
nesc sau studiind lumina obiectelor pe care
acestea le înghit.

Există însă și o altă metodă de a studia
atât găurile negre, cât și obiectele a căror
lumină trece prin apropierea lor. Este vorba
de o deformare a geometriei spațiului și
timpului în apropierea găurilor negre ce are
ca efect faptul că lumina însăși face mai
multe ture în jurul găurii negre.

Lumina face mai multe ture
în jurul unei găuri negre

În apropierea orizontului evenimentelor,
acea graniță a găurilor negre pe care dacă
ai trecut-o nu mai poți ieși, deformarea
spațiului și a timpului este atât de intensă,
încât lumina care provine de la obiecte în-
depărtate, trecând pe acolo, poate face mai
multe ture în jurul găurii negre până când

își reia drumul.
Din acest motiv, putem vedea mai multe

imagini ale unei galaxii, de exemplu. Când
razele de lumină trec în apropierea unei
găuri negre, în funcție de distanța față de
aceasta, pot face o tură în jurul ei sau mai
multe înainte să ajungă la noi.

Un calcul al fenomenului
Faptul că lumina poate face mai multe

ture în jurul unei găuri negre era cunoscut.
Se știa și faptul că dacă vrem să vedem o a
doua imagine a aceluiași obiect, trebuie să
ne uităm de circa 500 de ori mai aproape de
gaura neagră (statică). Lipsea însă un cal-
cul precis.

Recent, într-un articol publicat în
Scientific Reports a fost prezentat un calcul
al acestui factor. Mai mult, pentru găurile
negre care se rotesc, imaginile succesive au
fost obținute la distanțe mai apropiate de
gaura neagră, de doar 50, 5 sau chiar două
ori, funcție de rapiditatea rotației.

Ce se poate face cu
imaginea multiplicată?

Posibilitatea de a vedea mai multe
imagini ale unei galaxii ne poate ajuta să
înțelegem mai bine atât gaura neagră, cât și
galaxia care a produs lumina. Sau se poate
studia mai bine o supernova, întrucât se pot
vedea mai multe imagini, întârziate în timp,
ale acesteia.

Deși până în prezent nu au fost obser-
vate experimental imagini multiple ale
obiectelor din apropierea unei găuri negre,

astronomii speră să o poată face în curând.
În acest fel vom putea verifica teoria rela-
tivității generale a lui Einstein în condițiile
extreme din apropierea unei găuri negre.

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.

Multiplicarea imaginii galaxiilor în
apropierea găurilor negre

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

Ce este în
interiorul unei
găuri negre?
O gaură neagră este o regiune din spaţiu
din care nimic nu poate scăpa, nici
măcar lumina. Diametrul unei găuri
negre este direct proporţional cu masa
acesteia.
Ce se află în interiorul găurilor negre?
Din păcate, nimeni nu știe. Nimeni nu a
trecut dincolo de orizontul eveni-
mentelor unei găuri negre şi s-a şi întors
pentru a povesti ce a văzut. Vorbim
despre interiorul găurii negre aşa cum s-
a vorbit multă vreme despre viaţa după
moarte...
Pentru a te întoarce dintr-o gaură neagră
trebuie să găseşti o modalitate de a de-
păşi una dintre limitele universului: tre-
buie să te deplasezi cu o viteză mai mare
decât viteza luminii, iar asta, deocam-
dată, este considerat a fi imposibil, dat
fiind că viteza luminii este limita maxi-
mă a vitezei în univers; doar obiectele
fără masă, precum fotonii (particulele
purtătoare ale undelor electromagnetice),
gluonii (particulele purtătoare ale forţei
tari, care ţine uniţi quarcurile ce consti-
tuie protonii şi neutronii) şi undele gra-
vitaţionale o pot atinge.
Teoria relativităţii generale, creată de Al-
bert Einstein, prezice existenţa în centrul
unei găuri negre a unei singularităţi.
Această teorie susţine că atunci când o
stea se contractă, transformându-se într-o
gaură neagră, materia sa se adună într-un
punct cu densitate infinită numit punct
de singularitate, în care toate cantităţile
devin infinite şi timpul se opreşte.
Densitatea este infinită, iar legile fizicii
pe care le cunoaştem nu se mai aplică.
Căderea implacabilă către singularitate a
materiei duce şi la o altă concluzie:
gaura neagră este în bună parte doar
spaţiu-timp gol, dat fiind că materia este
atrasă către centrul găurii negre, către
singularitate, unde totul se pierde în... in-
finit.

Sursa: „Ce este în interiorul unei găuri
negre?”, www.scientia.ro.

În vecinătatea găurilor negre, spațiul este atât de deformat încât lumina se poate roti în jurul lor de mai multe ori. Acest lucru ne permite
să vedem mai multe versiuni ale aceluiași obiect cosmic. Deși fenomenul este cunoscut de zeci de ani, abia acum avem o expresie matema-
tică exactă. Imagine: NASA / JPL-Caltech.
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Vreți mai mulți clienți?

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831

Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Ce este realitatea? Cu cât
încercăm s-o exploram, cu cât
devine mai greu s-o
înţelegem.

Atunci când te trezeşti dimineaţa,
găseşti lumea aproape la fel cum era atunci
când te-ai culcat. Tu eşti tot tu; camera în
care te-ai trezit era aceeaşi cu cea în care te-
ai culcat. Lumea din exterior nu a fost re-
aranjată. Istoria era neschimbată şi viitorul
necunoscut.

Cu alte cuvinte, te-ai trezit la realitate.
Dar ce este realitatea? Cu cât încercăm s-o
explorăm, cu cât devine mai greu s-o
înţelegem.

Oare ce înțelegem, cu adevărat, prin
termenul de realitate? Un răspuns direct
ar fi acela că sunt toate acele elemente care

pot fi simţite de către cele 5 simţuri - tot
ceea ce putem vedea, mirosi, atinge şi aşa
mai departe. Totuşi, acest răspuns ignoră
alte entităţi problematice cum ar fi elec-
tronii, recesiunea şi numărul 5, pe care nu le
putem simţi, dar care sunt foarte reale. De
asemenea, ignoră membrele fantomă şi
mirosurile iluzorii. Amândouă pot apărea ca
fiind extrem de reale, dar ne place să
spunem că ele nu fac parte din realitate.

Am putea să modificăm definiţia
echivalând realitatea cu ceea ce simte un
grup suficient de mare de oameni, în acest
fel scoţând din discuţie halucinaţiile subiec-
tive. Din păcate, există şi o categorie de
halucinaţii care afectează grupuri mari de
oameni, cum ar fi iluzia de masă numită
koro, observată în principal în Asia de Sud-
Est ce se referă la credinţa că organele ge-
nitale ale unui om sunt reabsorbite în corpul

acestuia. Doar pentru că suficient de mulţi
oameni cred în ceva, acel ceva nu devine
neapărat real.

O altă posibilă caracteristică a realităţii
pe care ne-am putea focaliza este capaci-
tatea sa de a rezista: după cum spunea au-
torul de science fiction Philip K. Dick,
realitatea este acel ceva care nu dispare
atunci când nu mai crezi în el. Lucrurile pe
care le inventăm se pliază dorinţelor şi
viselor noastre, însă realitatea este încăpăţâ-
nată. Doar pentru că eu cred că în faţa mea
se află o gogoaşă cu gem, nu înseamnă că
ea chiar există acolo cu adevărat. Dar din
nou, şi această definiţie este problematică.
Lucrurile pe care nu vrem să le privim ca
fiind reale sunt şi ele la fel de încăpăţânate,
după cum vă poate povesti oricine care a
trecut prin experienţa unui coşmar. Şi alte
lucruri care sunt reale, cum ar fi pieţele bur-

siere, nu sunt acoperite de această definiţie
pentru că dacă fiecare dintre noi s-ar opri
din a mai crede în ele, ele nu ar mai exista.

Există totuşi două definiţii ale realităţii
care sunt mult mai concrete. Prima
echivalează realitatea cu o lume în care noi
nu existăm, o lume neatinsă de dorinţele şi
intenţiile umane. Prin această definiţie o
mulţime din lucrurile pe care le considerăm
în mod normal a fi reale - limbile,
războaiele, crizele financiare - nu fac parte
din realitate. Totuşi, este cea mai solidă
definiţie de până acum pentru că scoate
subiectivitatea umană din ecuaţie.

A doua echivalează realitatea cu cele
mai fundamentale lucruri, de care toate
celelalte depind. În lumea materială, mo-
leculele depind de atomii constituenţi, care
la rândul lor depind de protoni şi neutroni şi
aşa mai departe. În această ierarhie, fiecare
nivel depinde de cel de dedesubtul său, aşa
că putem defini realitatea ca fiind formată
din acele entităţi care stau la baza lanţului
de dependenţă şi în acest mod nu depind de
nimic altceva.

Această definiţie este încă şi mai res-
trictivă decât „lumea fără oameni”, având
în vedere că lucruri cum ar fi Muntele Eve-
rest nu sunt considerate a fi parte din reali-
tate; realitatea este limitată la fundaţia
necunoscută de care depinde întreaga lume.
Chiar şi aşa, atunci când investigăm dacă
un anumit lucru este real sau nu, aceste
două definiţii finale reprezintă modelul pe
care ar trebui să-l luăm în considerare.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitu-
lată „Reality” a fost publicată de revista
New Scientist. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri și 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

Ce este „realitatea”? Cum o de)nim?
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Cabinetul dentar dr. Joseph Henry (3882
Van Horne, Montreal) caută o persoană
pentru postul de igenist(ă) dentară. Postul
este permanent, la timp plin sau timp
parțial. Contactați dr. Henry la 514-739-
2325.

Căutăm ajutor permanent în florărie.
Experiența cu florile nu este necesară, dar
este binevenită. Plata cu cec. Florăria este
online, fără clienți în spațiul de lucru.
Suntem situați la 7532 Chemin Cote-de-
Liesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pen-
tru detalii sunați la 514-449-5127.

Grădiniță în mediu familial în zona
Notre-Dame-de-Grâce caută asistentă
(cu sau fără experiență). Contact:
Manuela, 514-758-7681.

Căutăm educatoare calificată pentru o
grădiniță în Longueuil/St-Hubert (Rive-
Sud). Contactați Lucica la 438-502-1106
sau Adriana la 514-576-1756.

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 fizică, spirit de echipă, muncă la
exterior, permis de conducere valid
(posibi-litate 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
întâlnire la Laval). Data de început: ime-
diat. info@genexinc.ca sau 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 întâlnire
la Laval). Data începerii: imediat.
info@genexinc.ca sau tel: 450-963-2990.

Vând pentru bibliofili: Dicționarul Etimo-
logico-semantic al limbii române de
Alexandru Resmeriță, Editura Ramuri,
1924; Mihail Eminescu, Literatura Popu-
lară, ediție comentată de D. Murărașu,
ediție antebelică; Titu Maiorescu, Însem-
nări zilnice (1881-1886), Editura Librăriei
Socec, ediție antebelică; Duiliu Zamfirescu
și Titu Maiorescu în scrisori (1884- 1913),
ediție din 1937, precum și alte volume.
Telefon: 514-502-7315.

Ofer spre închiriere cameră în casă particu-
lară, situată într-un cartier liniștit, aproape
de Trois Rivières. Preferabil persoană de
sex feminin, nefumătoare, liniștită, ordo-
nată și fără animale. Informații la telefon
438-387-7341. 400$/lună+electricitate.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exte-
rioară gratuită. Info: 514-575-9377, Ina.

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

Cu mare regret și durere, familia și pri-
etenii din Montreal doresc să amintească
celor care au cunoscut-o pe dna Florence
Fincer că pe 31 august s-a împlinit un an
de la trecerea sa în neființă. Cunoscută în
comunitatea românească pentru compe-
tența și dedicația sa profesională, Florence
a impresionat de asemenea pe toți cei care
au cunoscut-o printr-o îmbinare de calități
umane deosebite: inteligență, bunătate,
înțelepciune, finețe, demnitate, aspirația
permanentă către frumos și armonie. Ple-
carea ei a lăsat un mare gol în inimile celor
care au iubit-o și prețuit-o și care vor păs-
tra mereu vie amintirea ei. Dumnezeu să o
țină într-o lumină veșnică!

Donez unui profesor/profesoare de engleză
la început de drum în Canada, manuale de
învățare/predare a limbii engleze, cărți-
resurse pentru profesori de engleză și alte
cărți în limba engleză. Tel: 514-502-7315.

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

DIVERSE

COMEMORĂRI
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PPee  ssccuurrtt
EDUARD NOVAK, îN CARTEA RECORDURILOR
Eduard Novak a stabilit un record mondial, de-
venind primul ministru al Sportului care a câștigat
o medalie paralimpică, a anunțat World Record
Academy. În cadrul Jocurilor Paralimpice de la
Tokyo, el a câștigat medalia de argint la ciclism
pe pistă, proba de urmărire individuală C4 4000
m masculin. Eduard Novak a devenit ministru al
Sporturilor în decembrie 2020.
„Ministrul este cel mai titrat sportiv cu dizabilități
din România, acesta obținând deja un aur și un
argint la Londra 2012. Prima sa medalie olimpică
a fost obținută la Beijing 2008, tot de argint. În
total sunt deja patru. De asemenea, a fost de cinci
ori campion mondial și de trei ori campion euro-
pean”, după cum se menționează pe site-ul World
Record Academy.

CE CANOTAJ U23 | ROMÂNIA, PRIMUL LOC ÎN
CLASAMENTUL PE NA�IUNI
România a obținut zece medalii la Campionatul
European Under 23 din Polonia, care s-a desfășu-
rat în zilele de 4 și 5 septembrie. Delegaţia
României a încheiat competiţia pe prima poziție
în clasamentul pe națiuni, câțtigând cinci medalii
de aur şi cinci de argint.
Între medaliaţii cu aur se află şi Simona Radiş,
campioană olimpică la dublu vâsle, care a devenit
campioană europeană doborând recordul mondial
de tineret în proba de simplu vâsle..

CICLISM | POLONEZUL JAKUB KACZMAREK A
CÂȘTIGAT A 54-A EDI�IE A TURULUI CICLIST AL
ROMÂNIEI
Polonezul Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce
Polski) a câştigat cea de-a 54-a ediţie a Turului
Ciclist al României, el fiind cronometrat la fi-
nalul celor cinci etape cu timpul de 18 ore, 21 de
minute şi 19 secunde.
În clasamentul general, poziţia a doua a revenit
rutierului român Serghei Ţvetcov (Wildlife Ge-
neration Pro Cycling), care a încheiat competiţia
la distanţă de doar 4 secunde. Pe ultima treaptă a
podiumului a urcat polonezul Szymon Rekita
(Voster Ats Team), la 5 secunde.
În clasamentul pe echipe, Androni Giocattoli -
Sidermec a ocupat prima poziţie, urmată de
Voster Ats Team şi de Bike Aid, în timp ce
Echipa naţională a României a încheiat pe locul
13.
La această ediție a Turului României au participat
16 echipe din zece ţări. Competiţia a început în 30
august, la Timişoara, şi s-a încheiat în 5 septem-
brie, la Bucureşti, traseul având peste 800 de km.

GIMNASTICĂ | GABRIEL BURTĂNETE, LOCUL 4
LA SĂRITURI LA CUPA MONDIALĂ
Sportivul român Gabriel Burtănete s-a clasat pe
locul al patrulea în finala de la sărituri la Cupa
Mondială de gimnastică artistică de la Koper
(Slovenia). Burtănete a avut media de 14,375
puncte, încheind la doar 0,05 puncte diferență de
medalia de bronz.
Campionul mondial şi european de juniori a avut
o dificultate mai mică la cele două sărituri (am-
bele din 5,2) şi chiar dacă a primit peste 9 la exe-
cuţie, media de 14,375 a fost insuficientă pentru a
urca pe podium, în premieră la seniori.
La fete, Antonia Duţă s-a clasat pe locul 6 în fi-
nala de la bârnă, cu 11,550 puncte.

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Planificarea și organizarea
unui turneu de fotbal nu sunt
deloc ușoare. Mărturie stă cam-
pionatul românesc de fotbal din
Montreal, care din motive evi-
dente legate de Covid, nu a mai
fost organizat nici în 2021. 

Cu toate acestea, Valeriu
Puitîrziu, antrenorul echipei de
futsal A.S. Moldova, a reuşit la
început de an şcolar organizarea
cu succes a unui astfel de eveni-
ment, cu patru echipe mol-
dovenești. Intitulat Turneul Fair
Play, evenimentul a avut loc pe
29 august, în Dorval.

Cu încredere, efort și stră-
duință, Valeriu Puitîrziu a reuşit ca
prin această frumoasă inițiativă să
marcheze 30 de ani de la independența
Republicii Moldova.  

Iată ce ne-a declarat el despre acest
moment semnificativ: Noi, echipa
A.S. Moldova Futsal, vrem să feli-
cităm toți cetățenii Republicii
Moldova pentru celebrarea a 30 de ani
de la declararea Independenței
Naționale. Cu toții, oriunde ne-am afla

în lume, dorim ca Republica Moldova,
un stat tânăr și plin de ambiții, să se
dezvolte prosper, să aibă un viitor lu-
minos, liber și democratic. Cu prilejul
acestei sărbători, vă adresăm cele mai
frumoase felicitări, urări de pace, sta-
bilitate și bunăstare. La mulți ani feri-
ciți înainte, Moldova!”

După cum am mai remarcat și în
alte ocazii, moldovenii formează unul
dintre cele mai frumoase grupuri de

sportivi din comunitatea ro-
mânească. Jucătorii moldoveni
sunt uniţi și-n teren, și-n afara lui,
sunt pasionaţi de sport, practică
fotbalul cu plăcere de două, trei
ori pe săptămână și nu se dau la
o parte atunci când este vorba de
efort fizic.

Fotografia de grup de mai sus
înfățișează echipele participante
la acest turneu de mini-fotbal, cu
mențiunea că într-unul din nu-
merele viitoare vom reveni
asupra membrilor ce le alcătu-
iesc: A.S. Moldova Futsal 1, A.S.
Moldova Futsal 2, F.C. Lupii și
F.C. Moldova.

Menționăm, de asemenea, că
A.S. Moldova Futsal condusă de Va-
lerie Puitîrziu se prezintă anul acesta
cu două echipe în campionatul Ligue
Futsal 5 Étoiles de la Colegiul din
Laval, organizat sub egida Federației
de fotbal din Quebec (Soccer Québec).

Matei Maxim este un pa-
sionat al sportului, în spe-
cial fotbal, tenis, handbal,
rugby și șah.

Când pasiunea uneşte și 
Republica Moldova 
sărbătorește 30 de ani de 
independență

FOTBAL | TURNEUL FAIR PLAY

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

Valeriu Puitîrziu
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☺Era o zi plăcută de toamnă. O zi
obișnuită. Nimic nu prevestea
apariția vreunui necaz. Apoi, ca din
neant, s-a auzit:
- Ți se pare că sunt grasă?

☺Tot ce vrei să mănânci pe ascuns
este învelit în materiale foșnitoare.

☺Cum explicăm noi unui străin că
la noi „să mori tu?” înseamnă „ce
veste bună mi-ai dat!”?

☺Omar, un terorist taliban, căuta
cu disperare apă în deșertul afgan,
când vede ceva în depărtare dătă-
tor de speranță. Grăbindu-se să
găsească apă, Omar dă peste un
bătrânel evreu, Abe, care avea un
mic stand imporovizat cu cravate.
- Ai apă? îl întreabă Omar.
- Îmi pare rău, n-am apă. Dar nu
vrei să cumperi o cravată? E doar
5$!
- Infidel nenorocit! N-am nevoie de
simboluri occidentale scumpe și
depravate. Fac ceva pe cravatele
tale! Vreau apă!
- Îmi pare rău, n-am apă, doar cra-
vate - mătase pură, numai 5$.
- Ptiu! Îți blestem cravatele! Ar tre-
bui să te strâng de gât cu una din

ele, dar trebuie să-mi păstrez ener-
giile ca să găsesc apă!
- Bine, chiar dacă nu vrei să
cumperi o cravată de la mine și vrei
să mă omori, eu totuși îți spun că la
vreo cinci kilometri de aici, după
dealul din față, e un restaurant ex-
celent, cu mâncare și apă din
belșug.
Blestemându-l din nou, Omar
pleacă să caute restaurantul. După
câteva ore, apare din nou, pe brânci
și mai mult mort decât viu, abia
reușind să rostească câteva cuvinte. 
- Nu mă lasă să intru fără cravată!

☺- Doctore, ce să iau când mă dor
picioarele?
- Autobuzul!

☺Proverb din Vaslui: Nu contează
de câte ori cazi, important e să nu
spargi sticla.

☺Când a venit amantul a văzut tot
blocul, dar când au intrat hoții toți
dormeau...

☺- Nu pot dormi.
- De ce? Ce ai?
- Tort în frigider.

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

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

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

Comunitate: Eva HALUS; Reflecții canadeze:
Raul DUDNIC; Știință: Cătălina CURCEANU;
Specialiști: Anca TISMĂNARIU (imigrație), Șer-
ban TISMĂNARIU (juridic), ELENA NIGAI (na-
turiste); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef: Dan
GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Pharmaprix (Complex Wilder-
ton),  Marché EuroVictoria  (4751 Ave Van
Horne), Marché Épicure (5252 Paré),
Marché Épicure (5555 Westminster); Cabi-
nete: Dr. Buracu; Contabilitate: Arcade
Accounting (3333 Cavendish), DFD
Comptables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.

MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Cabinete: Dr. Fârșirotu; Biserici:
Sf. Nicolae.

MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal (Piața Jean-Talon), Île des Gour-
mands; Contabilitate: AACSB; Magnus
Poirier (10300 boul. Pie-IX); Biserici: Buna
Vestire, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Ilie. 

VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu); Coletărie:
World Line Cargo. 

WEST ISLAND
Magazine: Adonis, Charcuterie M.D.

RIVE SUD 
Magazine: Balkani, Cracovia; Biserici: Sf.
Gheorghe.

LAVAL
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan;

PUNCTE DE DISTRIBUŢIE

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Energia ta fizică este la
limita superioară. Dragoste: Vei trăi

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

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

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

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Stresul din ultimul timp
poate avea urmări nefaste.
Dragoste: Știi vorba cu „distance

makes the heart grow fonder”? Ei bine, distanța - la
propriu și la figurat - îţi poate permite îm-
bunătăţirea relaţiei. Financiar: Nu amâna fi-
nalizarea proiectelor începute, profită de condițiile
favorabile ce ți se prezintă acum.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti deosebit de agitat
în această perioadă. Cuplat cu
caracterul tău introvertit, acest

lucru îţi poate afecta negativ sănătatea. Dragoste:
Suspiciunile tale sunt neîntemeiate, aşa că n-are
rost să le aduci în discuţie. Financiar: Chiar dacă
mai ai de aşteptat, nu dispera, lucrurile evoluează
încet, dar sigur.

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

poate genera neplăceri pe fond nervos şi implicit la
stomac. Dragoste: Dacă eşti într-o relaţie, aceasta
va fi mai tensionată. Financiar: Dacă doreşti să
faci o schimbare în planul carierei, n-ar fi exclus să
primeşti o ofertă demnă de luat în seamă. 

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

Dragoste: În planul sentimental nu ai de ce te
plânge, căci relaţia cu persoana iubită funcţionează
cât se poate de bine. Financiar: Nu trebuie să te
îngrjorezi în privința banilor.

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

putea avea probleme cu coloana. Dragoste: Relaţia
ta de cuplu se poate îmbunătăţi, cu condiţia să-i
acorzi ceva mai multă atenţie Financiar: Cu banii
ești OK.

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

Dragoste: Eşti cam instabil din punct de vedere
sentimental şi acest lucru îţi poate aduce neplăceri
în viitorul apropiat. Financiar: Un câștig supli-
mentar este posibil. O promoție, un nou contract,
un loto câștigător...

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Jonglezi cu prea multe
lucruri deodată iar excesul de acti-
vităţi, atât fizice, cât și intelectuale,

nu este indicat în această perioadă. Dragoste: În
cazul în care intenţionezi să te implici într-o relaţie
clandestină, fii foarte discret. Financiar: Mare
atenţie, superficialitatea te-ar putea costa mult!

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Profită de energia fizică
şi mentală de care dispui. Dragoste:
Dacă nu ai încă un partener, vei re-

simţi singurătatea mai profund ca oricând. În cuplu,
relația s-ar caracteriza ca „singutătate în doi”. Fi-
nanciar: Un proiect pe care îl credeai rezolvat se
va dovedi nefinalizat, ceea ce-ţi va da oarecum pla-
nurile peste cap. 

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

risc. Dragoste: Eşti tentat să reiei o relaţie mai
veche sau cel puţin mintea îţi zboară în trecut. As-
cultă-ţi intuiţia care îţi spune că nu trebuie să te
grăbeşti în luarea deciziilor pe plan sentimental. Fi-
nanciar: Atenţie la relaţia cu colaboratorii!

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

exista şi unele mici neînţelegeri, ele se vor rezolva
fără a tensiona relaţiile dintre tine şi fiinţa iubită.
Financiar: Posibil să primeşti nişte sume promise
mai demult, care, din diverse motive, nu au ajuns la
tine la timp.
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