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

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2
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C ON TABILITATE
S I FIS CA LITAT E
P RO FES IO N AL A

Gabriela Bucsa
Member of Canadian
Bookkeepers Association

514.508.8880

www.arcade-accounting.com
Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICE
domeniu de acvitate! Detalii in interior

6 - 13

Cum putem ajuta în aceste
circumstanțe?

Cum se explică tendința către
teorii ale conspirației?

Există mai multe modalități de a contribui pentru ca împreună să
trecem mai ușor peste
aceste momente. Solidaritatea în cadrul comunității noastre este
una dintre ele.

Adepţii teoriilor conspiraţiei trăiesc, de regulă,
în propriul univers informaţional. Utilizează
anumite platforme online şi rar interacţionează cu site-uri
ştiinţifice.

COMUNITATE

► Pag.

3

C e n tr e d 'I m pl a nt s e t d 'E s t h é t iq u e D e n t ai re
de Mo nt r éa l

SE RVIC II
I m pl a nt u r i d e nt a r e
E s t et i că d e n t a r ă
R e g e n e r a r e a o s o a s ă ș i a s i n us u l ui m a x i l a r
D R. SO RI N F Â RȘ I R O TU , D D S , F I C O I
A l b i r e a d i n -i lo r
20 de ani de experien-ă în implanturi Coroan e î nt r-o or ă c u aju t orul CER EC,
t e hn o lo g i e d e v â r f î n 3D

514-393-3915

GRANIELE GÂNDIRII

►
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Les Immeubles Charisma
Agentie Imobiliara

Curtier imobiliar

super

Promoție

esthe"quedentaire.com

Citiți ediția online Accent Montreal la:

««« www.accentmontreal.com »»»

dcata@videotron.ca
carmendan.com

cell: 514.823.8772
birou: 514.683.3003

detalii în
pagina 5

www.accentmontreal.com
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Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c
Manufac tură de uși și ferestre din P VC și al umini u
MONTREAL

FERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

NUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

PREȚURI COMPETITIVE

&

TO R ON TO

ADRIAN 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
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Concerte și evenimente amânate C um put em
ajuta?
sau anulate în comunitate
ilustratoarea Eva Halus urma să aibă loc
sâmbătă, 28 martie, la atelierul buticului
Au Papier Japonais din Montreal. Atelierul a fost anulat, însă artista Eva Halus
oferă mai multe astfel de ateliere de-a
lungul anului, în varii locații. Le vom
anunța atunci când situația va permite reluarea lor.

Concertul Les grands noms
de la musique française al
Catalinei Mirica, amânat
pentru o dată ulterioară

Un spectacol de succes pe scena de
la Place des Arts, Les grands noms de la
musique française urma să fie prezentat
în data de 14 martie la Centrul Leonardo
Da Vinci din Montreal, sala Piccolo
Teatro. Urmăriți site-ul oficial al artistei,
www.catalinamusique.ca, pentru a afla
data la care spectacolul va fi reprogramat. Biletele cumpărate pot fi reînnoite
pentru noua reprezentație sau pot fi rambursate: www.cldv.ca | 514-955-8370.

Mai multe evenimente cultu- 4108, ext. 236 pentru o rambursare sau o
reînnoire a biletului pentru 2021. Perrale care au un raport cu co- soanele care au cumpărat bilete via Place
munitatea noastră au fost des Arts pot suna la 514-842-2112 / 1866-842-2112.
anulate sau amânate, în
urma măsurilor anunțate de Opereta Crai Nou, amânată
autorități pentru a combate pentru la toamnă
În data de 4 aprilie, asociația La Muse Centrul comunitar 6767
răspândirea bolii COVID-19. Héritage
Musical urma să prezinte, penA 19-a ediție a Concursul
Muzical Internațional de la
Montreal, amânată pentru
2021

Preconizată inițial în perioada 4-13
mai 2020, secția Pian a CMIM a fost
amânată pentru anul viitor, între 24 mai și
3 iunie. Secția Voce 2021 a concursului a
fost la rândul ei amânată pentru primăvara anului 2022.
După cum am informat în ediția noastră tipărită din 6 martie 2020, printre cei
24 de finaliști ai concursului de anul
acesta se afla și tânărul pianist român
Cristian Sandrin. Având un repertoriu
larg și divers și prezentându-se pe scenă
în recitaluri de pian solo, muzică de
cameră sau concerte cu orchestra, Cristian Sandrin se bucură de o frumoasă
carieră internațională. Alături de ceilalți
23 de finaliști, el va fi automat admis la
ediția din 2021.
Cei care au achiziționat bilete via
site-ul CMIM pot contacta departamentul de comunicații al acestuia la 514-84510 - 18

10 - 19

tru a doua oară la Montreal, opereta Crai
Nou de Ciprian Porumbescu. Spectacolul
a fost reprogramat pentru toamna viitoare, în acelaşi format și cu aceeași distribuție: soliștii Marina Negruță soprană, Corina Maria Zosim - soprană,
Jaime Sandoval - tenor, Xavier Lapointe
- bariton, Serghei Vîrticuș - bariton și Jordan Delage - bas, alături de corul La
Muse, acompaniat de pianistul Beguentch Gueldyev, și de grupul de dans
folcloric Hora din Montreal, condus de
Florin Sălăjan. În prima parte a spectacolului publicul va putea audia celebra
Baladă a lui Ciprian Porumbescu în interpretarea violonistei Anastasia Vîrlan.
Urmăriți site-ul asociației La Muse,
la-muse.org, pentru confirmarea noii date
a spectacolului. Info despre bilete: 450541-1959.

Atelierul de colaje cu hârtie
japoneză propus pictorița
Eva Halus, anulat
Un atelier de creație de colaje cu hârtie japoneză (chiyogami) cu pictorița și
10 - 15

10 - 13

Côte-des-Neiges închis. Întâlnirile Clubului de Aur și
Cenaclului Eminescu suspendate

Începând din data de 14 martie 2020
și până la noi ordine, Centrul comunitar
6767 Côte-des-Neiges din Montreal este
închis. Întâlnirile lunare ale Clubului de
Aur al Asociației Culturale Române și
cele ale Cenaclului Eminescu au fost, în
consecință, suspendate.

Bisericile românești, închise

Cum orice întrunire la interior sau
exterior este interzisă în acest moment și
deoarece toate activitățile considerate
nonesențiale au fost suspendate, slujbele
religioase sunt și ele sistate până în data
de 13 aprilie. Există însă unele servicii
pe care preoții le pot oferi credincioșilor.
Consultați site-urile bisericilor românești
pentru mai multe informații. O parte din
aceste site-uri, precum și numere de telefon, sunt listate în pagina 17 a ziarului
nostru.
ACCENT MONTREAL

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta dumneavoastră. Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

Există mai multe modalități de a
ne face utili și de a contribui
pentru ca împreună să trecem
mai ușor prin momentele dificile
create de această epidemie. Solidaritatea în cadrul comunității
noastre este una dintre ele.
În primul rând, ajutăm respectând consemnele
emise de autorități privind normele de prevenție menite să împiedice transmiterea
noului coronavirus, de la spălatul des pe
mâini, la limitarea ieșirilor, distanțarea socială
și respectarea izolării de 14 zile atunci când
este cazul. Responsabilitatea individuală este
esențială în acest moment, căci virusul circulă
prin intermediul oamenilor.
Protejați-i pe cei predispuși riscului de complicații: persoanele în vârstă, persoanele cu
boli cronice sau cele imunocompromise. Dacă
aveți membri ai familiei, prieteni sau vecini în
aceste categorii de vulnerabilitate oferiți-le
ajutor în ceea ce privește aprovizionarea, pentru a limita cât mai mult riscul lor de expunere.
Nu în ultimul rând, cumpărați local și sprijiniți businessurile românești de aici. Încurajați antreprenorii români și cei care oferă
servicii profesionale - practic nu există vreun
domeniu în care să nu puteți beneficia, pe
limba noastră, de competența și priceperea
unui român. Iar când vă planificați ieșirile la
cumpărături, mergeți și la magazinele
românești. Cumpărați românește!
Niciodată nu am fost mai dependenți unii de
alții ca acum. Niciodată până acum nu am
avut o asemenea ocazie de a ne arăta solidaritatea și umanitatea.
ACCENT MONTREAL

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE
Centre dentaire Papineau-Villeray
7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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Noaptea lungă
Aceasta este mărturia Irinei Popescu, asistentă medicală în sala de operații, la Torino, în Italia. În România a lucrat la terapie intensivă la Spitalul Municipal, de unde a plecat în 2005.
►

îmbolnăvesc și eu să stau în casă? Nu am
cum. Chiar dacă știu că sunt efectiv descoperită. Nu avem salarii, nimic. Nu știm
ce o să vină. Noi, liber profesioniștii, suntem chiar pe dinafară.
Ieri ne-au anunțat că toate spitalele,
semi-private și private, își oferă spațiile și
personalul pentru că spitalele publice nu
mai fac față. Clinica în care lucrez eu se
va transforma în celulă de COVID-19. La
început vor munci angajații, iar, pe măsură
ce se vor îmbolnăvi, probabil că ne vor
chema și pe noi, liber profesioniștii, ca val
doi. Problema e că nu poți aduce un pacient într-o secție, secția în sine trebuie să
o transformi. Sunt foarte mulți medici și
asistenți în carantină și câteva zeci care au
murit deja.

Torino este capitala regiunii Piemont, stuată în nord-vestul Italiei. Orașul, situat la poalele Alpilor, are o populație de circa 900,000 de
locuitori. Piemont se află chiar lângă Lombardia, focarul epidemiei de COVID-19 din Italia.
IRINA POPESCU
Torino, Italia

Italia e depășită de fluxul
de pacienți. Dar pentru așa
ceva nu ești pregătit. De-a
lungul anilor, în primul
rând din motive politice,
s-a tot redus numărul spitalelor și al personalului. Numărul paturilor de terapie este mic față de ce au alte
țări, cum e Germania. Ei aveau cinci mii
când a început criza, acum evident că au
mai multe, în jur de 7.800, pentru că au
transformat foarte multe structuri și au

accentmontreal.com

făcut spitale de campanie, din corturi.

La început a fost o nebunie pentru că
au venit toți pacienții odată. Lumea nu era
foarte pregătită și mulți au luat virusul în
râs. Mi-am dat seama rapid că nu este o
răceală ca oricare alta. Noi [cadrele medicale, n.r.] suntem învățați cu bolile, dar,
în mod curios, devii chiar mai superficial
în anumite privințe până înțelegi exact
despre ce este vorba, până te dezmeticești.

Eu lucrez într-un spital semi-privat, în
sala de operații. La un moment dat s-au întrerupt intervențiile. Nu este un spital cu

urgențe, vin doar cei programați. Eu sunt
liber profesionistă și momentan nu mai lucrez. Aici, un liber profesionist nu are
asigurare de contaminare. Ai pentru HIV,
hepatite, dar nu pentru genul ăsta de virus.
Eu sunt norocoasă. Dar sunt persoane
care au muncit încă de la început, care nu
au știut, care nu au avut ce le trebuia, tot
echipamentul de protecție, și care acum
sunt intubați și nu știu de ei. Sedați pe
niște aparate. Dumnezeu știe dacă se vor
întoarce acasă vreodată.
Dacă mă vor chema, mă voi duce, pentru că nu am de ales. Colegi de-ai mei se

Într-un Quebec plin de accente

În patru-cinci zile au murit în jur de
1.500 de oameni. Îți ia mult doar să îi numeri. Ajungi să nici nu mai știi cum îi
cheamă. O televiziune a făcut o campanie
unde în fiecare zi iau legătura cu aparținătorii celor care nu mai sunt. Am văzut
vorbind o domnișoară foarte isteață care
nu cred că avea mai mult de 22-23 de ani
și asta îmi arată că lumea tânără are mai
multă prezență și mai multă luciditate.
Vorbea de unchiul ei care a murit, pe nume
Rodolfo. Spunea: „Unchiul meu se numea
Rodolfo, iar pentru mine era Dolfo. Nu era
un număr”.
Oamenii ăștia mor absolut singuri.
Rudele nu îi văd nici după, îi iau pe toți în
coșciuge, se duc și îi ard pentru că nu au
unde să îi îngroape. Toate coșciugele sunt
identice. Casele funerare oricum nu mai
fac față. „Iar lumea asta care moare singură, pentru mine care am pățit ceva are
un sens. Pentru voi, care vă plimbați pe
străzi fără să vă pese nu înseamnă nimic.
Când ieșiți din casă și vă duceți, poate
pentru a patra oară într-o săptămână, să vă
faceți cumpărăturile gândiți-vă la acest
unchi al meu”. Și îi arăta poza.
Unii nu mai știu cum să explice că trebuie să stai în casă. Că dacă nu o faci ești

face diferenţa
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a Italiei
la mare risc indiferent de vârsta pe care o
ai. Și fata asta spunea: „De câte ori vi se
întâmplă să salvați lumea în pijamale? Pentru că asta trebuie să faceți. Să stați acasă.
E singurul mod de a ne salva”.

Mai sunt și cei care sunt pozitivi și stau
acasă așteptând să vadă dacă simptomele
se agravează. Este o agonie și în asta? Depinde din ce parte te uiți. Dacă te uiți de pe
partea șirului de camioane de armată pline
cu coșciuge pe care le duc să le ardă fără
nicio rudă alături… Unele slujbe se fac pe
videochat. Anumiți preoți și angajați de la
pompe funebre le trimit câte un video rudelor ca să vadă în ce a constat înmormântarea.
Mai vorbesc cu prieteni din țară și-mi
spun că sunt umflate numerele. Nu sunt
umflate. Din păcate acestea sunt statistici
pe acte de deces. Dar morții sunt mult mai
mulți și contaminații sunt mult mai mulți.

M-am dus să-mi fac cumpărăturile. Am
zis să merg imediat după prânz pentru că
sunt cozile mai mici. Echipată toată, cu
mască, dezinfectant și așa mai departe. Am
stat la cozi la un metru distanță unul de
celălalt. Intram pe rând, cum ne spunea
băiatul de la intrare. Dar odată ce intri

aparat să le pui. Nu ai cum să le mai oferi
asistență.

„E un fir logic al lucrurilor.
De-asta trebuie să stai acasă.
Eviți contaminarea. Cu cât
sunt mai puțin contaminați, cu
atât există un risc mai mic de a
ajunge în spitale și de acolo pe
un aparat. Pentru că la un moment dat capacitatea e asta și
va trebui să alegem. Vor fi persoane care vor muri sufocate
privindu-te în ochi pentru că
nu ai ce aparat să le pui. Nu ai
cum să le mai oferi asistență.”
- Irina Popescu

acolo nu te mai vede nimeni. Mai ales că e
mai degrabă un minimarket de cartier. O
singură casieră, pentru că și ei sunt, săracii,
la foarte mare risc; sunt aproape și
manevrează bani. Iar lumea era la coadă
aproape, ca în perioada normală. I-am spus
băiatului să îi distanțeze, că doar asta este
treaba lui. Un metru distanță, nu contează
cât se face coada. Iar cei de la coadă au comentat. E foarte multă ignoranță. Până nu
li se întâmplă lor nu înțeleg. Iar uneori e
prea târziu.

M AGA Z I N D E D E LI C AT E S E E S T- E UROP E N E , CU
P R O D U S E R O M Â N E Ș T I Ș I M O L D OV E N E Ș T I

Trebuia să învățăm de la chinezi. Italia
trebuia să închidă granițele imediat. Dar nimeni nu se aștepta la așa ceva.

E un fir logic al lucrurilor. De-asta trebuie să stai acasă. Eviți contaminarea. Cu
cât sunt mai puțin contaminați, cu atât există un risc mai mic de a ajunge în spitale și
de acolo pe un aparat. Pentru că la un moment dat capacitatea e asta și va trebui să
alegem. Vor fi persoane care vor muri sufocate privindu-te în ochi pentru că nu ai ce

\Äx wxá ZÉâÜÅtÇwá

SUNTEM DESCHIȘI CONFORM PROGRAMULUI NORMAL
Produse delicioase şi proaspete, cu specific din
ROMÂNIA și MOLDOVA

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Am cățelul prietenei, avem apartamentele lipite, ea lucrează în cardiochirurgie, unde se duce în fiecare zi, dar eu
lucrând la sală și nemaiavând de muncă îi
plimb cățelul. Și se fac glumițe că îi plimb
cățelul de atâtea ori că a făcut pipi și ce a
băut acum un an. Pentru cine are un animal,
aproape că devine o scuză să iasă din casă.
Atenție la distanță, oricât ai fi de prieten
cu cineva. Asta e drama acestei boli, că întrun final ne ia partea cea mai frumoasă: nu
mai poți să te saluți, să te îmbrățișezi, să
mângâi pe cineva, să-l consolezi. Dar o faci
prin alte feluri. Un mesaj, o glumiță. Sunt
singurele moduri în care putem rămâne
uniți. Aici lumea iese la balcon la șase seara
și cântă, pune muzică, aplaudă sau bate din
tigăi. E un fel de „noi suntem aici”.
E ca o noapte lungă. Dumnezeu știe
când vom ieși din ea.

Acest articol a apărut și în publicația
Inclusiv.ro, prima publicație pe model de
membership din România, născută în urma
celui mai mare crowdfunding din istoria jurnalismului românesc. Inclusiv.ro promovează un jurnalism transparent, onest,
bazat pe schimb de cunoaștere și discuții
constructive. Vizitați www.inclusiv.ro.

514-683-3003
Curtier Imobiliar

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDIIILE DORITE DE DVS.
Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

►La

Me zelu ri

B rân ze tur i

C âr na ţi

C arn e

C lătit e

P răjit uri

6976 Sherbrooke Est, Montreal, H1N 1E5 | 514-255-5006
●

●

●

●

●

vânzarea unei proprietă'i cu mine,
plătesc o vacan'ă până la 1.500$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă'i cu
mine plătesc notarul!

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprietate superbă, renovată 100%, 6 dormitoare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.
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FEDERAL

Ce este Canada Emergency Response Benefit
și cui i se adresează?
● Lucrătorilor bolnavi, aflați în carantină
sau care au grijă de cineva bolnav de
COVID-19.
● Părinților aflați în câmpul muncii nevoiți
acum să stea acasă fără să fie plătiți pentru
a avea grijă de copii bolnavi sau care au
nevoie de îngrijiri suplimentare din cauza
închiderii școlilor și a grădinițelor.
● Lucrătorilor care și-au păstrat locul de
muncă însă nu sunt plătiți deoarece în
prezent nu există suficientă activitate iar angajatorul le-a cerut să nu se prezinte la serviciu.
● Salariaților, lucrătorilor autonomi, inclusiv celor pe contract, care nu sunt eligibili
pentru prestațiile de șomaj.

Guvernul canadian a stabilit
un nou program de ajutor financiar, Canada Emergency
Response Benefit/ Prestation
canadienne d’urgence, pentru
persoanele afectate de
COVID-19.

În virtutea CERB, aceste persoane vor
putea primi suma de 2,000$ pe lună, impozabili, pentru o perioadă de 4 luni
cuprinsă între 15 martie și 3 octombrie
2020. Acest program înlocuiește Emer-

gency Care Benefit și Emergency Support
Benefit anunțate în 18 martie 2020.
Canadienii vor putea solicita acest sprijin financiar la începutul lunii aprilie, fie
prin intermediul unui portal web, fie via
telefon (linie telefonică automată sau număr
gratuit). Banii le vor parveni în termen de
maxim 10 zile de la efectuarea cererii, o
dată la fiecare 4 săptămâni.

Cui i se adresează acest
program?

● Lucrătorilor care trebuie să înceteze
munca din cauza COVID-19 și nu au acces
la concedii plătite sau la alt sprijin financiar.

CERB în raport cu șomajul

Canadienii care în acest moment
primesc asigurarea de șomaj, atât cea obișnuită cât și cea pe motiv de boală (Employment Insurance sickness benefits/
Prestations de maladie de l’assuranceemploi), vor primi în continuare aceste
prestații și nu trebuie să aplice pentru
Canada Emergency Response Benefit. Dacă
aceste prestații se termină înainte de 3 octombrie 2020, atunci vor putea cere CERB,
dar numai dacă nu pot reveni la muncă datorită COVID-19.
Cei care au aplicat pentru șomaj însă
cererea nu le-a fost încă procesată nu trebuie să depună o nouă cerere.
Canadieni eligibili pentru șomaj vor
putea primi aceste prestații atunci când

CERB ia sfârșit (3 octombrie 2020), dacă
nu și-au găsit serviciu.

Prestații de șomaj

Cei care și-au pierdut locul de muncă
sau și-au văzut numărul de ore de muncă reduse semnificativ și îndeplinesc condițiile
necesare, pot aplica pentru șomaj (Employment Insurance/ Assurance-emploi).
Numărul de ore lucrate în ultimul an
necesare pentru a beneficia de aceste
prestații variază între 420 și 700, funcție de
rata șomajului din zona în care locuiți. Persoana care face o cerere pentru șomaj trebuie să aibă documentul numit Record of
employment (ROE)/ Relevé d'emploi din
partea angajatorului.

Prestații de șomaj pe motiv
de boală

Pentru a beneficia de acest program,
sunt necesare 600 de lucrate în cursul celor
52 de săptămâni ce preced cererea. Pentru a
facilita accesul la acest program, guvernul
federal a decis să nu mai ceară un certificat
medical pentru persoanele infectate cu
COVID-19, aflate în carantină obligatorie
sau izolare.
Mai multe detalii despre toate aceste
programe găsiți la: www.canada.ca Canada’s COVID-19 Economic Response
Plan/ Plan d’intervention économique du
Canada à l’égard de la COVID-19.
ACCENT MONTREAL

PROVINCIAL

Ce este Programme d’aide temporaire aux
travailleurs și cui i se adresează?

Guvernul Quebecului a pus la
dispoziția celor nevoiți să se
izoleze acest program temporar de asistență financiară.

zintă simptome;
● Cei care au fost în contact cu o persoană
infectată;
● Cei care sosesc din străinătate.
Izolarea trebuie să fie ordonată de guvernul Canadei, guvernul Quebecului sau o
altă entitate responsabilă.
PATT COVID-19 este oferit de guvernul provincial în parteneriat cu Crucea
Roșie și este disponibil din 19 martie 2020.
Suma acordată este de 573$ pe săptămână, pentru o perioadă de 14 zile de izolare. În funcție de starea de sănătate a
persoanei, perioada poate fi prelungită până
la maxim 28 de zile.
Pentru mai multe informații, consultați:
www.quebec.ca - Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19).

Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19) este destinat
celor care, fiind nevoiți să se izoleze pentru
a combate răspândirea virusului SRASCoV-2, și-au văzut veniturile diminuate și
nu sunt eligibili pentru un alt program
de sprijin financiar, federal sau provincial, pentru compensații din partea angajatorului sau o asigurare privată.
Programul este destinat următoarelor
categorii de lucrători:
● Cei care au contractat virusul sau preaccentmontreal.com
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Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa
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QUEBEC

COVID-19: Măsuri la
nivel provincial

Situația rezidenților temporari
afectați de evoluția COVID-19

Ce au de făcut vizitatorii, asupra situației persoanelor aflate deja în
Canada ca rezidenți temporari - vizitastudenții și lucrători tempo- tori, persoane venite la muncă sau la
rari români care nu pot studii - care nu pot părăsi țara. Ce au de
făcut?
părăsi Canada în contextul
Vizitatorii
epidemiei COVID-19?

Așa cum știm, pentru a restrânge
propagarea noului coronavirus, guvernul
canadian a adoptat o serie de măsuri, ca
interdicții de călătorie și suspendarea
serviciilor reprezentanțelor sale diplomatice. În situaţia actuală, în care centrele de solicitare de vize (VFS/CRDV)
și birourile de vize canadiene s-au închis
iar călătoriile au fost suspendate, în care
accesul la serviciile guvernamentale locale sau la serviciile medicilor care pot
face verificarea medicală este limitat,
comunicarea cu autoritățile canadiene de
imigrație se poate face doar online. Detalii pentru fiecare din situațiile de mai
sus se găsesc la: www.canada.ca Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada - Incidence qu’a le COVID-19
sur les activités à IRCC.
Ne vom opri în cele ce urmează

Dacă statutul lor încă nu a expirat,
aceștia pot aplica pentru extinderea șederii în Canada.

Studenții sau lucrătorii
temporari

Aceștia au diferite opțiuni. Dacă nu
mai studiază sau nu mai lucrează, cei
aflați în această categorie pot aplica pentru schimbarea statutului din student sau
lucrător în cel de vizitator, dar asta
înainte de expirarea permisului de
studii sau de muncă. Dacă vor să continue să studieze sau să lucreze este indicat să verifice dacă pot să-și
prelungească respectivele permise (deci
dacă au respectat condițiile) și să ceară
prelungirea lor înainte de data expirării.
De menționat faptul că întotdeauna

Odată cu închiderea tuturor școlilor din Quebec, ministerul Imigrației a suspendat până la 1
mai 2020 cursurile de franceză destinate imigranților în cadrul programului de integrare
lingvistică (Programme d'intégration linguistique des immigrants). Alocațiile primite de studenți prin intermediul programului de ajutor
financiar pentru francizarea imigranților (Programme d’aide financière pour l'intégration
linguistique des immigrants) vor continua să fie
plătite:
● Până la sfârșitul perioadei de suspendare a
cursurilor pentru studenții la timp plin;
● Până la sfârșitul sesiunii pentru cei care
frecventează cursurile timp parțial.

când se solicită o prelungire, trebuie
explicat motivul cererii și dovada capacității solicitantului de a se întreține în
perioada sejurului.

Dacă statutul de vizitator, de student
sau lucrător temporar a expirat, dar încă
nu au trecut 90 de zile de la data expirării, se poate cere restaurarea statutului.
Dacă statutul de vizitator, de student
sau lucrător temporar a expirat și au trecut 90 de zile de la data expirării, în mod
excepțional, se poate cere restaurarea
statutului. Subliniem importanța unei
note detaliate pentru a explica motivele
depășirii perioadei legale a șederii în
Canada și, mai ales, menționarea circumstanțelor actuale excepționale
care justifică acordarea unei noi perioade de rămânere în Canada.
Rubrică realizată de Anca
Tismănariu, consultantă
în imigrație, membră
ICCRC/CRCIC, OIQ. Info
suplimentare la: agti_recrutement@sympatico.ca |

514-489-2769.

Pentru a facilita anumite proceduri și pentru
protecția publicului, există acum posibilitatea
de a legaliza (fr. assermentation) documente la
distanță. În mod normal, legalizarea presupune
o declarație (scrisă sau orală) făcută sub jurământ și este o condiție de validare a anumitor
documente.
În aceste circumstanțe deosebite, o declarație
scrisă poate fi legalizată la distanță cu ajutorul
tehnologiei actuale, respectând exigențele următoare:
● Declarația trebuie să menționeze data și locul
la care s-a depus jurământul;
● Numele, semnătura și adresa declarantului;
● Numele, titlul și semnătura celui ce legalizează (Commissaire à l’assermentation);
● O mențiune că declarantul a spus adevărul în
privința faptelor afirmate în document.

Tehnologia utilizată trebuie să permită respectarea următoarelor condițiilor:
● Semnătura trebuie depusă prin mijloace
tehnice ce permit identificarea semnatarilor și
constatarea acordului comun;
● Declarantul și persoana ce legalizează trebuie
să se vadă și să se audă de manieră simultană;
● Declarantul și persoana ce legalizează trebuie
să poată vedea documentul care face obiectul
legalizării;
● Integritatea și confidențialitatea documentelor
și a informaţiilor schimbate în acest proces trebuie să fie garantată.

Vreți mai mulți clienți?
vă ajutăm!

Suntem aici să
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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COVID-19: Amânarea ratelor ipotecare
Proprietarii care întâmpină dificultăți financiare determinate de pandemia COVID-19
pot fi eligibili pentru
amânarea plăților ipotecare
până la 6 luni.
CRISTINA MANDEA
Multi-Prêts Hypothèques

Pentru persoanele care întâmpină dificultăți în a face
plățile lunare de ipotecă datorită situației actuale
ge- nerate de pandemia
COVID-19, băncile canadiene oferă posibilitatea amânării acestor
rate până la șase luni, precum și posibilitatea de a amâna plățile și pentru alte
produse de credit. Nu există însă un program uniform, fiecare bancă va lua propriile sale decizii și fiecare caz va fi
examinat în parte.
Este deci important să sunați la banca
unde aveți ipoteca și să explicați situația
dvs. financiară particulară, felul în care
veniturile vi s-au diminuat în urma situației globale actuale (șomaj, mai puține ore
de lucru) și incapacitatea temporară de a
plăti ratele ipotecare. Cu cât sunați mai

devreme și nu așteptați ca situația să se
agraveze, cu atât este mai bine. Această
amânare de plate nu vă va afecta scorul
de credit, însă dacă pur și simplu săriți o
plată sau încetați să mai plătiți fără a lucra
cu banca la un plan personalizat, scorul de
credit va avea de suferit.

De asemenea, este important de subliniat că aceasta este doar o amânare, nu
o scutire de plată. Va trebui să plătiți
acele rate, însă mai târziu, când situația
dvs. financiară se va redresa. În plus, în
perioada amânării, dobânzile continuă să
se adauge la soldul principal al creditului

dvs. ipotecar. Acest lucru poate afecta
suma pe care o datorați în funcție de programul inițial de plată. Detaliile privind
rambursarea variază, depinzând de bancă
și circumstanțe.
În cazul în care reînnoirea ipotecii este
prevăzută pentru perioada imediat următoare iar starea dvs. financiară nu este prea
bună sau sunteți în șomaj de exemplu,
puteți fie accepta oferta băncii, fie să luați
ipoteca pe un termen mai scurt, în cazul în
care nu sunteți satisfăcuți de produsul
oferit de bancă.
La reînnoirea ipotecii cu o altă instituție bancară se cere dovada situației personale financiare la momentul respectiv.
Dacă reînnoirea ipotecii este în câteva
luni, este de preferat să așteptați și să beneficiați dobânda din acest moment.
Cei care sunt în procesul căutării unei
proprietăți și anticipează posibilitatea unei
diminuări de venituri, este bine să mai
aștepte un pic, până se va regla situația.
Iar cei care au făcut deja o ofertă și au
optat pentru un avans maxim, ar putea
schimba acest lucru pentru a păstra ceva
mai multe economii în cont.
Pentru mai multe informații, consultați
curtierul dvs. ipotecar.
Cristina Mandea este curtier ipotecar la
agenția Multi-Prêts Hypotheques. Tel:
514-251-2253 | cmandea@multi-prets.ca.

www.accentmontreal.com
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EuroVictoria
Comenzi & Livrari
NOUA
ADMINISTRATIE!

Sarmale
Salata boeuf
Salata de vinete
Chiftele
Muraturi asortate

P l a c i n te c u
branza
varza
cartofi

Produse
de Paste

4751 Ave Van Horne
Montreal, H3W 1H8
514-733-8455

MARCHÉ EUROPÉEN

Produse Boromir
Malai

Cozonac

Chec

Produse diverse
Zacusca Raureni

Leustean
Pic-Nic

Arpacas

Mezeluri &
Branzeturi
O mare varietate de mezeluri
si tipuri de cascaval
Cas
dulce

Branza
in vrac

Conserve Pic-Nic

Fructe
congelate
Catina
Visine
Coacaze
negre si rosii

Orar

L -M -M -J - V 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0
S- D
9 .0 0 - 1 9 .0 0
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O p e r s o a n ă c a r e s - a v i n d e c at
d e C OV I D - 1 9 d e z v o l t ă
i m u n i t at e ?

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Cercetătorii nu au încă un răspuns
ferm la această întrebare, deoarece virusul
SRAS-CoV-2 care cauzează boala
COVID-19 este unul nou. Totuși, aceștia
sunt de părere că este probabil ca o persoană infectată și vindecată să dezvolte o
imunitate pe termen scurt, care o protejează de tulpina actuală a coronavirusului.
În ceea ce privește imunitatea pe termen
lung, va trebui să așteptăm luni sau chiar
ani pentru a ști exact.
Sistemul imunitar este foarte complex
(citiți și articolul „Cum poate fi întărit sistemul imunitar?” în paginile 12-13) și
reacționează diferit la diverși agenți patogeni. După anumite infecții, precum rujeola, organismul nostru dezvoltă o
imunitate pe viață; după altele, ca sifilisul,
niciuna. Iar dacă SRAS-CoV-2 suferă mutații, precum influenza, atunci sistemul
imunitar ar putea să nu-l recunoască.

Există alte patru tipuri de coronaviruși
umani care provoacă răcelile comune ce
ne îmbolnăvesc de generații. Față de acești
viruși, organismul nostru dezvoltă o imunitate parțială care poate dura câțiva ani.

Datele științifice de până acum sugerează că noul coronavirus rezistă foarte
bine la îngheț. Studii asupra altor coronaviruși au arătat că aceștia pot supraviețui
până la doi ani la -20ºC. Mai mult, ei
rezistă și la mai multe cicluri de congelare/decongelare. Ne putem aștepta ca
SRAS-CoV-2 să se comporte la fel, chiar
dacă în acest moment literatura științifică
nu poate oferi un răspuns definitiv.
Și temperaturile frigiderelor (4ºC) sunt
favorabile coronavirușilor. Cel care
cauzează Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) rămâne viabil timp
de 72 de ore la o astfel de temperatură.
Este important de subliniat însă că

virușii nu se pot multiplica în afara corpului unei gazde și acesta este motivul pentru care îi vedem adesea definiți la
frontiera dintre materia inertă și materia
vie. Totuși, congelați, anumiți viruși devin
imortali. În 2014, un virus înghețat în permafrostul siberian timp de 30.000 de ani,
odată dezghețat în laborator, a infectat
cultura de amibe aflată în aceeași mostră.
Din fericire, acest virus nu poate infecta
oamenii sau animalele, ci doar un anumit
tip de amibă, numit Acanthamoeba.
Cercetătorii avertizează că alţi viruși periculoși ar putea supravieţui în permafrost,
putând fi dezghețați în urma încălzirii
ACCENT MONTREAL
globale.

Potrivit unui studiu recent publicat în
New England Journal of Medicine, virusul
SARS-CoV-2 poate supraviețui mai multe
zile pe anumite suprafețe. În acest interval
însă el se degradează exponențial.
Autorii studiului au stropit diferite
suprafețe cu picături fine ce conțineau
virusul, pentru a imita efectul tusei. Rezultatele au indicat următoarele: pe cupru
(aramă) virusul rezistă 4 ore; pe carton,
24 de ore; pe oțel inoxidabil 3 zile; pe
plastic tot 3 zile. În aer, el
supraviețuiește până la 3 ore.
Se știa deja că arama are proprietăți
antimicrobiene, însă în urma studiului și
cartonul s-a dovedit un mediu puțin pro-

pice acestui virus. Cercetătorii au avansat
ideea că textura poroasă a cartonului (și a
hârtiei) captează virusul și îi îngreunează
transmisia. Același principiu ar putea fi
valabil și în cazul textilelor. Obiectele
dure - ca monedele - reprezintă însă vectori de transmise mult mai eficienți.
Cum concentrația virusului activ scade
la jumătate într-o oră pe aramă, în 3 ore pe
carton, în 5 ore pe oțel inoxidabil și în 7
ore pe plastic, riscul de îmbolnăvire este
mai mare în primele ore de la depunerea
virusului. Așadar, dezinfectarea frecventă
a diverselor suprafețe cu care venim în
contact diminuează riscul de transmisie.

S-a vorbit în presă de cazul unui
japonez care la câteva săptămâni de la vindecarea de COVID-19 s-a reîmbolnăvit.
Mai mulți experți consideră însă că ar
putea fi o eroare de testare sau o persistență discretă a infecției în organismul său.
În același timp, un studiu din China dat
publicității la jumătatea lunii martie, a
reînnoit speranțele într-un vaccin,
anunțând că maimuțele infectate cu noul
coronavirus au dezvoltat anticorpi, o descoperire ce sugerează că sistemul imunitar luptă împotriva virusului, dezvoltând o
protecție imunitară eficace.

ACCENT MONTREAL

R e z i s t ă v i r u s u l S R A S - C o V- 2 l a
îngheț?

Cât timp r ezistă noul vir us pe
d i ve r s e s u p r a fe ț e ?
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COVID-19: Ce remedii naturale ne oferă
plantele medicinale împotriva anxietății?
Cu toții suntem bulversați de
situația actuală și încercăm
să ne păstrăm calmul. Cum
tratăm însă epidemia de
frică?

torul plantelor medicinale tonice și relaxante, cât și unul de calmare cu ajutorul
plantelor antidepresive. Iată câteva exemple:
● Sunătoarea (Hypericum perforatum).
Recunoscută pentru proprietățile sale calmante și antidepresive, sunătoarea poate fi
consumată sub formă de infuzie, concentrat
sau infuzie și concentrat.

ELENA NIGAI
Naturazone.me

Toată lumea trece prin momente de anxietate în decursul vieții, în diverse situații
precum o prezentare orală,
un adolescent răzvrătit, un
accident de mașină, așteptarea rezultatelor de analize medicale
etc.
Resimțirea anxietății este așadar normală în multe circumstanțe, iar un anumit
nivel de anxietate poate fi benefic. Ea ne
poate ajuta să facem față unei situații îngrijorătoare, să studiem mai intens o problemă
sau să ne creștem performanța sportivă. În
mod normal, senzația durează doar o perioadă scurtă de timp, însă alteori ea devine
un tipar obișnuit, influențându-ne gândurile

și comportamentul.
Sigur, sistemul nervos face parte din alcătuirea fizică a organismului și, la fel de
sigur, toate procesele psihologice au loc în
sistemul nervos. Astfel, dacă există o boală
la nivel psihologic, aceasta se va reflecta în
fizic; iar atunci când boala este fizică, se va
reflecta și asupra psihicului. Risipirea energiei duce la o slăbire constantă a rezistenței
organismului și implicit a sistemului imunitar. Ca urmare, prin epuizare, organismul
nostru va slăbi iar infecțiile și bolile contagioase se vor răspândi mai rapid.
Natura poate oferi sistemului nervos un
suport atât de stimulare și relaxare cu aju-

● Hameiul (Humulus lupulus). Considerat
sedativ de SNC, hameiul conține și compuși antimicrobieni și antioxidanți.
Uleiurile sale volatile sunt calmante, sedative relaxante și reechilibrează sistemul nervos. Poate fi consumat sub formă de
infuzie, concentrat sau infuzie și concentrat.
● Gura lupului (Scutellairia lateriflora).
Flavonoidele sale sunt sedative și analgezice, acționând asupra receptorilor GABA.
Gura lupului are și proprietăți tonice pentru
sistemul nervos, nervine, relaxante și anticonvulsive. O putem consuma sub formă de
infuzie, concentrat sau infuzie și concentrat.
● Floarea pasiunii (Passiflora incarnata).
Este un sedativ nervos dar și cardiac, cu
precădere o plantă foarte utilă pentru probleme de anxietate, nervozitate, stres, tahicardie nervoasă, insomnie.

BROSSARD

BALKANI
ww w . ba l k an i b r o s s a rd . co m

● Macul (Eschscholtzia californica). Pe
lângă proprietățile sale antidepresive și relaxante, macul conține și compuși
cyanogeni care au proprietăți antitusive,
bronho-sedative și stimulante pentru respirație.
● Roinița (Melissa officinalis). Este un
foarte bun tonic nervos, calmant și sedativ.
Roinița are proprietăți antivirale egale ca
acțiune cu cele sedative. Uleiurile sale
volatile, în special monoterpenolii, acizii
rosmarinici și clorogenici, au o puternică
acțiune antivirală, antimicrobiană și
imunostimulantă.
Ca de obicei, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistului sau
terapeutului înainte de a începe orice cură
naturistă, pentru a beneficia din plin de
efectele extraordinare ale ingredientelor pe
care le folosiți și a le evita pe cele potențial
adverse.

Pasionată de natură și plante medicinale,
Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut
fabricant de produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților Naturopați din Quebec. Informații suplimentare
la: herboristelaval@gmail.com | 514-2404940.

G u s t u l Tr a d i t i e i

Vizitati site-ul nostru sau contactati-ne prin telefon
privind potentiale modificari de orar
Coliva
la comanda

Colaci
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Kurtos
Kalacs

Malai
Boromir

S T- H U B E R T

4 5 0 . 67 6 . 6 6 5 4

L - M : I n ch i s
M - D: Or a r o b i s n u i t

Carnati
proaspeti

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

Halva
in vrac

Snitele
si chiftele

Pulpe
de pui

Ceafa
proaspata

PRIMIM COMENZI
PENTRU PASTE

Datorita circumstantelor, va
rugam sa comandati din timp!
•Drob de miel
•Pulpa si maruntaie de miel
•Carnati proaspeti de Plescoi
(100% din miel)
•Pastrama de miel
•Cozonaci cu nuca si Pasca
•Oua colorate
•Vopsea de oua

Zacusca
Raureni

M ON T RE AL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 16 2 6

L-M : I nch is
M - D : 1 0 :0 0 - 1 7 :0 0
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Cum poate fi întărit

Sistemul imunitar este cel
care ne păzește de microorganisme cauzatoare de boală.
Câteodată însă el nu face față
iar germenii, acești invadatori
microscopici, pătrund în organism și ne îmbolnăvesc.
Este oare posibil să intervenim în acest proces și să ne
îmbunătățim imunitatea?
Ideea de a ne îmbunătăți sistemul imunitar este foarte atrăgătoare, însă posibilitatea de a o face este mai complexă decât
ne închipuim. Dificultatea constă în faptul

se aplică însă pentru toate tipurile de cancer și nu toți pacienții care pot beneficia de
imunoterapie răspund la acest tratament.
La modul general însă, putem lua ceva
sau face ceva anume pentru a ne întări sistemul imunitar? Răspunsul este da, dar el
nu implică o „scurtătură”, o soluție miracol.
Pentru a înțelege mai bine acest lucru, trebuie mai întâi să ne dăm seama de complexitatea sistemului imunitar.

că imunitatea este funcția unui sistem,
răspândit în tot corpul și format din mai
multe componente: celule speciale, țesuturi
și organe. Nu este vorba deci de o singură
entitate, ci de multiple structuri biologice și
procese care au menirea să apere organismul de diverși agenți patogeni ca viruși,
bacterii, paraziți.
Sistemul imunitar cuprinde o mulțime
de celule diferite care răspund unei pleiade
de agenți patogeni într-o multitudine de
feluri. Pe care dintre aceste tipuri de celule
ar trebui să le stimulăm și în ce măsură? Știința caută mereu răspunsuri și așa s-a născut
imunoterapia oncologică, un domeniu de
cercetare foarte activ în ultimele decenii.
Scopul acesteia este de a permite sistemului
imunitar să țintească și să elimine celulele
canceroase. Imunoterapia este un tratament
cu adevărat revoluționar, care a schimbat
paradigma de abordare în oncologie. Ea nu

Componentele sistemului
imunitar

Celulele albe sau leucocitele sunt cele
mai importante celule implicate în imunitatea organismului. Ele circulă în organism
în vasele sangvine precum și în cele limfatice, „patrulând” și căutând patogeni.
Atunci când găsesc o astfel de țintă, ele
încep să se multiplice și să trimită semnale
către alte tipuri de celule pentru a face același lucru.
Celule albe sunt depozitate în diferite
locuri în organism, numite organe limfoide. Acestea includ timusul, o glandă localizată în piept, sub claviculă; splina, un
organ care filtrează sângele și care se află
în partea stângă sus a abdomenului;
măduva osoasă, un țesut moale din oasele
lungi plate precum sternul și oasele bazi-

nului, o „fabrică” ce produce mai multe
tipuri de celule printre care și globulele
roșii; ganglionii limfatici, glande mici
aflate în tot corpul, legate între ele de
vasele limfatice.

Există două tipuri de celule albe:
fagocitele și limfocitele. Primele sunt
celule care înconjoară și absorb patogenii,
descompunându-i. La rândul lor, fagocitele
sunt de mai multe feluri, cele mai numeroase fiind neutrofilele, care au tendința să atace bacteriile.
Limfocitele ajută organismul să își
amintească de invadatorii anteriori și să-i
recunoască dacă aceștia revin. Limfocitele
sunt produse de măduva osoasă. Unele
rămân în măduvă și se dezvoltă în limfocite B (celule B), altele se duc spre timus
și se maturizează ca limfocite T (celule T).
Aceste două tipuri de celule au roluri
diferite: limfocitele B produc anticorpi și
alertează limfocitele T; acestea din urmă
distrug celulele compromise din organism
și contribuie la alertarea altor leucocite.

Cum funcționează un
răspuns imun

Un sistem imunitar sănătos trebuie să
știe cum să facă diferența între celulele propriului organism și antigeni, i.e. detectând
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sistemul imunitar?
proteinele care se găsesc pe suprafața tuturor celulelor. Sistemul imunitar învață să
lase în pace celulele sănătoase din propriul
organism încă din primele sale faze de dezvoltare.
Răspunsul imun este declanșat de un
antigen - bacterie, ciupercă, virus, toxină,
corp străin sau una dintre celulele organismului care este defectă sau moartă. În
prima fază, mai multe tipuri de celule lucrează împreună pentru a recunoaște antigenul ca invadator.

Rolul limfocitelor B este foarte important. Odată ce acestea reperează un antigen,
ele secretă anticorpi, proteine speciale care
se prind de antigeni. Fiecare celulă B produce un anticorp specific: una ar putea face
anticorpi împotriva bacteriei care cauzează
pneumonie, alta ar putea recunoaşte virusul
răcelii.

Anticorpii fac parte dintr-o largă familie de substanțe chimice numite
imunoglobuline, care îndeplinesc roluri
multiple în răspunsul imun: imunoglobulina G (IgG) - este memoria imunitară virală și principalul tip de anticorpi din
organism; IgM - primul tip de anticorpi pe
care organismul îi produce atunci când se
luptă cu o nouă infecție; IgA - este imunitatea imediată virală; se adună în fluide
precum lacrimi și salivă, protejând porțile
de intrare corp; IgE - protejează împotriva
paraziților și este de vină pentru declanșarea alergiilor; IgD - rămâne legată de
limfocitele B, ajutându-le să declanșeze un
răspuns imun.
La fel de important este și rolul limfocitelor T, care se împart în două categorii.
În prima avem celulele T ajutătoare
(celulele Th), care coordonează răspunsul
imun. O parte dintre ele comunică cu alte
celule, unele stimulează celulele B să producă mai mulți anticorpi, iar altele atrag
mai multe celule T sau fagocite, cele care
devorează patogenii.
În a doua categorie se află celulele T
ucigașe (limfocite T citotoxice), care așa
cum le spune numele, atacă alte celulele.
Ele sunt în mod special utile în lupta împotriva virușilor. Celulele T ucigașe
acționează recunoscând micile părți dintrun virus aflate în afara unei celule infectate
și apoi distrugând respectiva celulă.

Imunitatea

Sistemul imunitar al fiecăruia dintre

noi este diferit, însă în general el devine
mai puternic la vârsta adultă, când o persoană a fost expusă la mulți agenți patogeni, dezvoltând astfel o mai mare
imunitate. Odată ce un anticorp a fost produs, o copie a acestuia rămâne în organism,
astfel că dacă același antigen apare din nou
el este combătut mai rapid. De aceea anumite boli se fac doar o singură dată, organismul având apoi un anticorp la păstrare,
gata de a distruge microbul cauzator dacă
mai apare. Aceasta este ceea ce se cheamă
imunitate.
Ne naștem cu un anumit grad de imunitate (imunitate înnăscută), pentru ca apoi
pe parcursul vieții, pe măsură ce suntem
expuși bolilor și ne vaccinăm, să dezvoltăm un adevărat inventar de anticorpi,
pentru diverși agenți patogeni. Aceasta este
imunitatea dobândită, denumită și memorie
imunologică, deoarece sistemul nostru
imunitar își amintește de inamicii anteriori.

Vârsta, dieta și imunitatea

Știm că procesul de îmbătrânire determină o reducere a capacității imunitare și
acesta este și motivul pentru care vârstnicii
sunt acum vulnerabili în fața noului coronavirus, așa cum sunt și în ceea ce privește
gripa sezonieră. Infecțiile respiratorii, influenza și în special pneumonia sunt printre
cele mai importante cauze de mortalitate în
lume în rândul populației de peste 65 de
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ani.
Numeroase studii au arătat că scăderea
capacității imunitare determinată de
înaintarea în vârstă duce la mai multe infecții, mai multe boli inflamatorii și mai
multe cancere. Cauza precisă nu este pe
deplin cunoscută. O teorie este că riscul
sporit de infecții la bătrâni este corelat cu o
scădere a celulelor T. Funcția timusului
unde aceste celule se maturizează se
diminuează cu vârsta, începând chiar de la
un an. Dacă această scădere influențează
numărul de celule T sau dacă alți factori
sunt în joc nu este încă pe deplin înțeles.
O altă teorie este că măduva osoasă
devine cu timpul mai puțin eficientă în producția de celule stem care dau naștere
celulelor sistemului imunitar.
Se pare totuși că există și o legătură
între nutriție și imunitate la bătrâni. Chiar
și în țările bogate, multe persoane în vârstă
suferă de ceea ce se cheamă „malnutriție la
nivel de micronutriente”, adică deficiențe
privind vitamine esențiale, oligo-elemente
și minerale. Bătrânii tind să mănânce mai
puțin și mai puțin variat și aceasta ar fi cea
mai probabilă explicație.
În același timp, este deja un fapt stabilit
că oamenii care trăiesc în sărăcie și sunt
subnutriți sunt mult mai vulnerabili la boli
infecțioase. Cu toate acestea, nu se poate
afirma cu certitudine că rata mai mare a bolilor infecțioase este cauzată de efectele
subnutriției asupra sistemului imunitar.
Studiile privind nutriția și imunitatea
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umană sunt relativ puține, iar cele care
leagă în mod direct direct alimentația de
dezvoltarea (versus tratamentul) bolilor
sunt și mai puține.
Aceasta nu înseamnă că regimul alimentar - și modul de viață în general - nu
au un rol important de jucat. Ca orice armată care trebuie să lupte cu diverși inamici, „soldații” sistemului imunitar au
nevoie de hrană adecvată și de condiții de
viață cât mai bune. Adoptarea unui mod
de viață sănătos este cel mai important
pas pe care îl puteți face pentru a vă
menține sistemul imunitar puternic și
sănătos în mod natural. Orice parte a organismului nostru - și deci și sistemul imunitar - funcționează mai bine atunci când
este protejată și stimulată de un stil de viață
sănătos. Iată principalele strategii de adoptat:
● Nu fumați.
● Dacă beți alcool, consumați-l cât mai rar
și în cantitate cât mai mică. Evitați nu doar
excesul, ci și moderația căci nu mai puţin
de șapte tipuri de cancer pot fi asociate
chiar şi cu consumul moderat de băuturi alcoolice: cancerul de ficat, cel de gură, de
gât, de laringe, de esofag, de colon, de intestine şi cel de sân.
● Exersați cu regularitate.
● Mențineți o greutate corporală sănătoasă.
● Controlați-vă tensiunea - prin dietă,
tehnici de reducere a stresului, medicație.
● Dormiți un număr de ore adecvat. Un
adult trebuie să doarmă, în medie, șapte ore
pe noapte pentru a se odihni și pentru a
evita probleme de sănătate.
● Luați măsuri pentru a evita infecțiile spălați-vă des pe mâini și gătiți alimentele
având grijă să respectați temperatura și durata optimă pentru distrugerea posibililor
patogeni.
● Mâncați multe legume, leguminoase,
fructe, cereale integrale și cât mai puțin
zahăr.
● Consumați grăsimi sănătoase ca uleiul de
măsline, avocado, nuci, semințe, pești grași
(somon sălbatic, heringul de Atlantic,
anșoa, sardine, macrou, pollock de Alaska
etc.), ouă.
Rețineți că primul medicament în viață
este ceea ce mâncăm!
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, director la Supercliniques GMF-Réseau.
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Cei antivacccin sunt şi adepţi ai teoriilor conspiraționiste.
inofensive. Dacă nu crezi că Pământul este
rotund (da, sunt mulţi care cred că este
plat...) sau că omul a ajuns pe Lună, asta e...
Nu păţeşte nimeni nimic. O altă poveste
este însă cu atitudinea anti-vaccin (dacă este
pusă în practică, prin dezinformare ori
nevaccinare).

Persoanele care cred că prințesa Diana a
fost ucisă, că lumea este condusă de un grup
de lideri care acţionează din umbră pentru a
schimba ordinea mondială sau că asasinarea
lui John F. Kennedy a avut la bază un complot elaborat - este mult mai probabil să
creadă că vaccinurile sunt nesigure, în ciuda
dovezilor științifice contrare.
Informaţia nu este neapărat o surpriză
pentru cei care au interacţionat în viaţa de zi
cu zi cu astfel de oameni. Neîncrederea în
vaccinuri nu reprezintă o bizarerie singulară, ci o manifestare a unui anumit tip de
abordare a realităţii de către anumiţi semeni. Experienţa cotidiană vine şi cu o altă
constatare uimitoare (susţinută şi de studii
ştiinţifice): oricâte argumente ai aduce unui
adept al teoriei conspiraţiei, acesta îşi va
menţine, de regulă, opiniile sale iniţiale.
Concluzia din primul paragraf este
prezentată într-un studiu recent publicat de
American Psychological Association în revista Health Psychology.
Vaccinul reprezintă una dintre cele mai
mari realizări ale societății şi unul dintre
principalele motive pentru care oamenii
trăiesc cu aproximativ 30 de ani mai mult
decât cu un secol în urmă. Prin urmare, este
fascinant să constanţi că unii oameni se tem
atât de mult de el.
Studiul este primul care testează relația
dintre tendinţa de a crede în teorii ale conspiraţiei și atitudinea antivaccinare în rândul unui eșantion la nivel global.

Cercetătorul Matthew Hornsey, care a
condus studiul, și echipa sa au intervievat
5.323 de persoane din 24 de țări de pe cinci
continente, folosind chestionare online,
între 31 martie și 11 mai 2016, măsurând
atitudini vizavi de vaccinare și credința în
patru teorii ale conspirației: (1) prințesa
Diana a fost ucisă; (2) guvernul american
știa în prealabil atacurile din 11 septembrie
și că a ales să lase atacul să aibă loc; (3)
există un grup de lideri care acţionează din
umbră pentru a crea o nouă ordine mondială; (4) John F. Kennedy a fost ucis ca parte
a unui complot elaborat.
Interesant de menţionat, atitudinea
antivaccinare a fost, de asemenea, asociată cu intoleranță faţă de limitarea libertăţii individuale, cu dezgustul față de
sânge și ace și cu o viziune individualistă
asupra lumii.
Studiul a arătat că este mai probabil ca
cei cu credințe puternice în teorii ale conspiraţiei să aibă atitudini antivaccinare,
indiferent de ţara în care locuiesc. De
exemplu, cu cât credinţa că prințesa Diana
a fost ucisă era mai puternică, cu atât atitudinea negativă față de vaccinări era mai
pregnantă. Iată alte câteva concluzii ale
studiului:
■ Nivelul de educație al celor intervievaţi a
avut un impact foarte scăzut asupra atitudinilor antivaccinare. În fapt, alte studii au
arătat că, în medie, cei antivaccin caută mai
multe informaţii online despre vaccin, în
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căutarea unor informaţii care să le confirme
teoriile.
■ Cu cât subiecţii studiului erau mai îngrijoraţi cu privire la imixtiunea în propria lor
libertate, cu atât mai pregnantă era atitudinea antivaccin.
■ Atitudinea antivaccin este mai puternică
în ţările din Asia decât în cele din Occident.
Hornsey este de opinie că oamenii dezvoltă adesea atitudini ca urmare a unei
reacţii emoționale. Ca o consecinţă, simpla
prezentare a dovezilor nu schimbă nimic
în atitudinea celor care sunt antivaccin.
Ţările de provenineță a celor care au
participat la studiu sunt: Argentina, Australia, Brazilia, Canada, Chile, China,
Franţa, Germania, Hong Kong, India, Indonezia, Irlanda, Japonia, Mexico, Noua
Zeelandă, Filipine, Polonia, Portugalia, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud,
Spania, Suedia, Marea Britanie şi SUA.

Companiile farmaceutice mari, care
câştigă din vânzarea de vaccinuri, sunt adesea ținte pentru adepţii teoriei conspiraţiei.
Pentru aceştia, profiturile obținute sunt un
semn că sistemul este compromis, iar adevărul cu privire la efectele nocive ale vaccinurilor este ascuns de companii pentru
a-şi continua afacerile profitabile.
DE CE CRED OAMENII ÎN TEORII ALE
CONSPIRAIEI?
Există teorii ale conspiraţiei relativ
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Reluăm mai jos un text despre efectele
nevaccinării în România - pe care l-am scris
pe post de comentariu la unul dintre articole
noastre de pe Scientia.ro, „De ce pseudoştiinţa este un pericol. Cum poate fi ea identificată”:
Pe 26 ianuarie 2018, situaţia privind rujeola în România era astfel: 10.559 cazuri
de îmbolnăviri, dintre care 38 de decese. Nu
am găsit informaţii oficiale care să specifice câţi dintre cei morţi au fost vaccinaţi.
Dintre cei 10.559 de bolnavi, 10.093
erau nevaccinaţi, 352 aveau administrată
o doză, iar 114 cele două doze de vaccin. Se
poate observa că 98,9% dintre cei bolnavi
erau nevaccinaţi (95.2%) sau aveau administrată o singură doză.
Este, aşadar, de observat care este efectul nevaccinării, care este procentul celor
care s-au îmbolnăvit nevaccinaţi!
De ce nu sunt vaccinurile eficiente în
100% din cazuri? Din mai multe motive.
Întâi de toate, pentru că imunitatea organismului reprezintă o chestiune deosebit de
complexă. Nu funcţionează ca un buton onoff. Sunt cazuri, extrem de puţine, e drept,
în care vaccinurile pur şi simplu nu sunt eficiente pentru unii pacienţi. Sunt cazuri în
care vaccinurile nu sunt eficiente din cauze
obiective: nu au fost stocate în condiţii optime, sunt expirate etc.
Pentru cei interesaţi de eficienţa vaccinării, vă invităm să citiţi, de exemplu,
despre efectele vaccinării împotriva poliomielitei: în 20 de ani, printr-o vaccinare
globală asiduă, s-a ajuns de la sute de mii
cazuri la câteva zeci de cazuri anual.
Probabil că această poveste - pro şi contra vaccinare - este una dintre cele mai
fascinante privind mintea umană. Dacă una
dintre descoperirile ştiinţifice cu cel mai
mare impact pozitiv asupra speranţei de
viaţă şi sănătăţii omului, cum este vaccinul,
este contestată în felul în care este, doar
prin argumente puerile, ignorându-se o istorie copleșitoare privind eficienţa vaccinurilor, ce mai poate fi convingător pentru
o parte a speciei noastre? Şi ce se poate face
pe viitor? Această incapacitate de a înţelege
imaginea de ansamblu are, din păcate, consecinţe dintre cele mai nefaste. Unii pur şi
simplu mor.
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Cum se explică tendinţa către teorii ale conspiraţiei?
CARE SUNT FACTORII IMPLICAI
ÎN CREAREA OPINIILOR PROCONSPIRAIONISTE?
1. Nevoia de a se simţi unici
Acest aspect este evident atunci când
discuţi cu un adept al teoriei conspiraţiei.
Se uită uneori cu milă la tine, pentru că nu
înţelegi că el are acces la informaţii unice.
De regulă, astăzi, aceste informaţii „unice”
sunt prezente pe site-uri obscure, cu o
grafică proastă (nu e clar de ce trebuie să
arate atât de primitiv). Faptul că aceste siteuri sunt vizitate de grupuri mici este un
semn al distincţiei, se pare. Totul e public,
dar pentru puţini. Numai cei aleşi ştiu unde
să caute...
Intrând mai adânc în modul în care
teoriile conspiraţiei sunt prezentate pe acest
e site-uri, două aspecte sunt uşor de observat: afirmaţii extraordinare nu sunt probate
cu nimic (pur şi simplu autorii articolelor
ştiu ei), ori afirmaţii extraordinare sunt
susţinute cu probe inexistente ori, dacă
există anumite surse pentru aserţiunile lor,
acestea sunt aberant interpretate.
Cel mai adesea, adepţii teoriilor conspiraţiei au impresia că văd dincolo de
„cortina” lăsată de autorităţi şi alţi actori.
Deşi există, aşadar, un baraj de dezinformare al marilor corporaţii şi al guvernului,
ei reuşesc, prin abilităţi intelectuale unice,
să înlăture acest bruiaj şi să vadă adevărul.
Adepţii teoriilor conspiraţiei trăiesc, de
regulă, în propriul univers informaţional.
Utilizează anumite platforme online şi rar
interacţionează cu site-uri ştiinţifice sau cu
cele care discută serios teoriile conspiraţiei.
Şi când o fac, e doar pentru a vâna greşeli şi
a-şi confirma ceea ce ştiu.
Informațiile din presă, dacă nu le confirmă teoriile (iar presa românească, cel
puţin, abundă în aberaţii conspiraționiste,
din păcate), sunt utilizate doar pentru a confirma opinia că se află într-o lume în care
„oficialitățile” dezinformează, folosind
toate mijloacele pe care le au la dispoziţie.
2. Nevoia de a da sens lumii şi a avea sentimentul controlului
Mulţi găsesc greu de acceptat faptul că
trăim într-o lume complexă, unde multe
evenimente groteşti pot avea loc fără ca
cineva să le poată opri.
Mulţi cred, de pildă, că o poziţie de putere dă acces instantaneu la informaţii la
care alţii doar visează, și că aceste informaţii descifrează realitatea într-un mod imposibil pentru un cetăţean obişnuit. Dar
lumea este atât de complexă, încât cel mai
adesea cei care sunt responsabili de un
anumit domeniu ori care sunt specialişti
într-un anumit domeniu, nu au o înţelegere
deplină a acelui domeniu. Nu au cum, intervenind limitele umane. Modul în care
economia evoluează arată că cei care au
toate cifrele arareori înţeleg ce se întâmplă
azi ori ce se va întâmpla mâine.

neînţelese pe deplin. Dar aceste excepţii trebuie integrate în imaginea de ansamblu,
văzând impactul pozitiv social uriaş al vaccinării.

Nenumăratele dezvăluiri ale presei arată cât
de des cei care conduc o instituţie, un sistem, nu înţeleg ce se întâmplă în zona lor
de responsabilitate. Pe de altă parte, istoria
recentă arată că puţine secrete se pot păstra
pentru o perioadă lungă. Luaţi cazul Snowden ori cazul dopajului din sportul din
Rusia. Până şi informaţii din zonele care
prin excelenţă sunt dedicate păstrării secretelor sunt vulnerabile.
E de amintit că înalţii funcţionari guvernamentali nu sunt imuni la teorii ale
conspiraţiei. Dacă evaluaţi ce se întâmplă
acum în România şi în multe state din Estul
Europei, care se luptă la nivelul cel mai
înalt cu diverse conspiraţii închipuite
(Soros, stat paralel etc.), veţi înţelege că nimeni nu se simte în siguranţă, indiferent
unde se situează în ierarhia societăţii. Probabil că unii dintre actori doar manipulează,
dar cu siguranţă unii sunt sinceri în lupta lor
cu adversarul nevăzut, puternic şi ubicuu.
Există, aşadar, tendinţa unora de a crede
că mereu există răspunsuri clare la întrebări
complexe. Faptul că serviciile secrete americane, de exemplu, au avut unele indicii
înainte de 11 septembrie 2001 că s-ar
pregăti un atac împotriva SUA fac clar pentru adepţii teoriei conspiraţiei faptul că
americanii au lăsat atacul să aibă loc. Adepţii acestei teorii a conspiraţiei nu iau în calcul noianul de informaţii cu care au de-a
face aceste servicii secrete, faptul că un indiciu nu înseamnă informaţii clare, care săţi permită să iei măsuri, faptul că oamenii
(funcţionarii unui serviciu secret) sunt, unii,
leneşi, proşti, incapabili de a interpreta
corect uneori anumite date şamd. Din fotoliul unui adept al conspiraţiilor, privită
retrospectiv, lumea este clară, fără zone gri.
În lumea reală, probleme de rutină sunt:
supraîncărcarea, oboseala, lipsa de atenţie,
decizii greşite, interpretări eronate etc.
Având răspunsuri simple la întrebări
complexe, adepţii teoriilor conspiraţiei pun
ordine în lume şi îşi creează iluzia că au lămurit cauzele celor mai de neînţeles evenimente (cum ar fi decizia unei persoane de a
împuşca la întâmplare zeci de oameni, cum

s-a întâmplat în 2017 în Las Vegas).

3. Copilăria
Un studiu publicat în Personality and
Individual Differences sugerează că un rol
important în evoluţia către a deveni un
adept al teoriilor conspiraţiei îl are
copilăria. Indivizii care au o relaţie negativă cu unul sau cu amândoi părinţii arată o
probabilitate mai mare să creadă ulterior în
teorii ale conspiraţiei.

CE SE POATE FACE?
Există vreo metodă pentru a le schimba
opinia adepţilor teoriilor conspiraţiei? Cum
aceştia au tendinţa de a transforma totul
pentru a le confirma opiniile, e greu de
crezut că simpla încercare de a prezenta
probe va avea vreun efect notabil. De pildă
pe www.scientia.ro, am scris adesea despre
pseudo-medicamente, ca Oscillococcinum,
ori alte asemenea aberaţii. Am observat că
cei mai mulţi nici nu citesc articolele şi se
declară adepţi ai aberaţiilor combătute în
aceste articole, indiferent de cât de ridicolă
este credinţa lor.
Atunci? Există vreo soluţie? Probabil că
o educaţie instituţionalizată timpurie,
care să explice ce înseamnă surse de încredere, cum se verifică o sursă de încredere, cum funcţionează teoriile
conspiraţiei, care sunt pericolele teoriilor
conspiraţiei şamd - ar putea avea unele
efecte. Dar, desigur, asta este doar o speculaţie, pentru moment.
Trebuie înţeles că problema cu cei care
au o atitudine antivaccin şi pro teorii ale
conspiraţiei nu este aceea că sunt sceptici,
că nu cred tot ce afirmă guvernele ori marile corporaţii. Aceste entităţi sociale sunt
formate din oameni, unii necinstiţi, unii
dintre ei lipsiţi de o cultură minimă, unii
adepţi ai teoriilor conspiraţiei...
Problema este că îşi formează opiniile
pe baza unor frânturi de adevăruri, nefiind capabili să vadă imaginea de ansamblu. De pildă este posibil ca în cazuri rare
unele persoane să aibă reacţii adverse
severe la vaccin, din variate motive, adesea

Pentru a ne întoarce pentru o clipă la
studiul citat la începutul acestui articol, am
spune că rezultatele sale nu sunt nici pe departe o surpriză: experienţa zilnică cu cei
care sunt antivaccin spune acelaşi lucru. E
important însă să existe studii ştiinţifice,
pentru că acestea oferă o altă perspectivă şi
un alt grad de credibilitate decât cele oferite
de experienţa individuală (care, oricât ar fi
de convingătoare, poate fi înşelătoare).
Poate merită menţionat că unii dintre
cei care sunt anti-vaccin au propriile motive: cum ar fi un eşec (în opinia lor) al
medicinei clasice în rezolvarea unei probleme grave de sănătate a unei rude. Emoţia
puternică generată de un astfel de eveniment poate forma opinii puternice „antisistem”, iar opoziţia faţă de vaccinare este
doar o formă de manifestare a acestei
opinii.
În fapt există studii (Hornsey, M. J., &
Fielding, K. S. (2017). Attitude roots and
Jiu Jitsu persuasion: Understanding and
overcoming the motivated rejection of science) care arată că cei care îmbrăţişează
teorii ale conspiraţiei au la bază o motivaţie
invizibilă, iar opinia/manifestarea lor „publică” este doar o reflectare a acestor motivaţii ascunse.
Ce este sub „mască”? Care sunt
rădăcinile atitudinii anti-ştiinţă? Probleme
de identitate (tendința spre nonconformism
cu orice preţ, de pildă), anumite angoase
(cum ar fi frica de sânge, injecţii etc.) şi
modul generic în care înţeleg şi se raportează la lume (relevante fiind abordarea unor chestiuni precum: constrângerile
societăţii asupra deciziei personale).
Din această perspectivă întrebarea
corectă nu este: „de ce respinge cineva
dovezile pro-vaccin?”, ci „De ce vrea o
persoană să respingă dovezile pro-vaccin?”.
Prin urmare, o posibilă soluţie pentru a
reduce numărul celor anti-ştiinţă este acela
de a comunica rezultatele cercetării pentru
anumite subiecte într-o manieră care să se
adreseze motivaţiei „ascunse” a celor cu
atitudini pseudoştiinţifice.
Mai sunt, desigur, şi cazurile celor
cărora le „interzice” Dumnezeu, prin vocea
diverşilor lideri de secte religioase, să
creadă în ştiinţă. Altă poveste, care merită
un articol separat...
www.scientia.ro

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

Există forme de viață în oceanul
de pe Enceladus ?
Câte planete
asemănătoare cu
Pământul există în
galaxia noastră?

Saturn și unul din sateliții săi, Enceladus. Imagine compozită. Sursa: CASSINI IMAGING TEAM/SSI/JPL/ESA/NASA.

Instrumentele de la bordul
sondei Cassini au analizat
compoziția chimică a materiei conținute în gheizerul
emis de Enceladus, unul dintre sateliții planetei Saturn.
Concluzia: în oceanul subteran al acestui satelit ar
putea exista condiții favorabile vieții.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Posibila existență a
vieţii în Univers, în
afara planetei noastre,
este unul dintre cele
mai fascinante subiecte actuale de
studiu. Există și alte
planete unde viețuitoare mai mult sau mai puțin asemănătoare nouă să fi luat naștere? În sistemul
nostru solar viaţa este căutată atât pe
Marte cât și pe sateliții unor planete precum Saturn, unde ar putea exista bacterii
sau forme primitive de viaţă care rezistă
în condiţii extreme.
Un candidat excelent pentru posibila
existență a vieţii este Enceladus, un satelit
al planetei Saturn, al șaselea ca mărime,
descoperit în 1789 de William Herschel.
Enceladus a fost studiat îndeaproape de
sonda Cassini a agenției spațiale Europene
accentmontreal.com

ESA și a NASA. Cassini a fost lansată în
1997 și a avut nevoie de șapte ani de călătorie prin spaţiul interplanetar pentru a
ajunge la Saturn. De atunci, instrumentele
de la bordul acestei sonde studiază planeta
și sateliții săi. Iar Enceladus este o continuă sursă de surprize.
Astfel, Cassini a putut observa
gheizere din particule de gheață (de apă)
gigante, de ordinul a zeci și chiar sute de
km înălțime, care se pare că provin din
mări și oceane subterane uriașe, în care ar
putea exista forme de viață asemănătoare
cu cele de pe Terra.
Datele obţinute de sonda Cassini în
data de 28 octombrie 2015, când a trecut
pe lângă Enceladus traversând un gheizer,
au fost analizate iar rezultatele publicate
recent de către un grup de cercetători de
la Southwest Research Institute (SUA)
într-un articol extrem de interesant, în revista Geophysical Research Letters.
Cercetătorii americani au analizat
spectrele de masă obţinute cu spectrometrul de masă Ion and Neutral Mass
Spectrometer (INMS), situat pe sonda
Cassini, cu ajutorul unui nou model
geochimic. Ei au arătat că dioxidul de carbon din gheizerul analizat ar putea fi generat în reacţii chimice ce au loc în
străfundul oceanelor de pe Enceladus.
Reacţii geochimice între nucleul format
din roci și apa oceanului dau naştere la
dioxid de carbon.
Cassini a mai descoperit și alte elemente chimice interesante, precum siliciu
și hidrogen molecular, ceea ce reprezintă
rezultatul unor procese chimice complexe

în adâncurile oceanului de pe acest satelit.
Concentrația de dioxid de carbon este
foarte asemănătoare cu ceea ce ar fi de
așteptat din dizolvarea în apă a unor minerale care conţin siliciu și carbon, reacţii
care ar avea loc cu emisie de căldură.
Deci, pe fundul oceanului ar putea exista
regiuni calde, unde forme de viaţă precum
cele de pe Pământ descoperite in condiţii
similare, ar putea supravieţui. Aici, în
valea McMurdo din estul Antarcticii au
fost descoperite bacterii anaerobe care
trăiesc într-o mare subterană foarte sărată
si lichidă, la temperatura de -10 °C, unde
nu există oxigen. Aceasta colonie de bacterii s-ar fi format acum circa 1,5 milioane
de ani.

Așadar, în profunzimea lui Enceladus,
satelit al planetei Saturn, există un ocean
imens cu apă în care au loc reacții chimice
complexe, ce dau naștere la o serie de
molecule și unor surse de energie și căldură. Adică trei elemente necesare pentru
existența organismelor vii: energie
(prezentă prin fenomenele calde de pe
Enceladus), molecule conținând carbon
(substanțe organice) și mai ales apă. Ele îi
fac pe cercetători - și nu doar pe ei! - să
viseze viaţă pe Enceladus. În adâncurile
acestui ocean ar putea exista enorme
colonii de bacterii și cine știe ce altfel de
viețuitoare!
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (Italia) şi colaborator al portalului Scientia.ro.

Într-un Quebec plin de accente

Câte planete există în Univers? La această
întrebare nu avem deocamdată un
răspuns, ținând cont că în Univers există
sute de miliarde de galaxii, unele mult
mai mari, altele mult mai mici decât a
noastră.
Un studiu efectuat de un grup de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania a
arătat că în galaxia noastră ar putea exista
circa 10 miliarde de planete asemănătoare
Terrei. Numărul total ar fi mult mai mare,
însă printre acestea, cele care au dimensiuni similare Pământului și se situează la o
distanță față de propria stea care ar putea
permite existența apei în stare lichidă,
sunt cele câteva (poate 10) miliarde estimate de cercetătorii americani.
Faptul că o planetă este asemănătoare cu
Terra nu înseamnă neapărat că este o planetă geamănă cu a noastră. Cercetătorii au
ajuns la această concluzie studiind planeta
LHS 3844b, situată la o distanță de circa
49 de ani lumină față de noi. LHS 3844b
este puțin mai mare ca Terra, având raza
de 1.3 ori mai mare, dar nu are atmosferă.
La ora actuală se cunosc mai bine de
4.000 de exoplanete. Unele sunt enorme,
mult mai mari decât Terra, unele sunt
asemănătoare, dar cum am văzut, similitudinile ca dimensiuni și distanță față de
soarele lor nu înseamnă neapărat că sunt
planete pe care există forme de viață
asemănătoare cu a noastră, întrucât nu se
știe câte dintre acestea au o atmosferă și
apă în stare lichidă.
Kepler și-a încheiat misiunea spațială în
2018. Pentru viitor se preconizează
lansarea unui nou telescop, Wfirst (WideField Infrared Survey Telescope), de către
NASA. Acesta va fi lansat în următorii 10
ani și va fi un instrument mult mai puternic decât Kepler pentru descoperirea de
noi planete. Vom ajunge deci să depășim
numărul de 10.000 de planete cunoscute
în apropierea Terrei. Pe câte dintre acestea
există oare forme de viață? Instrumentele
pe care le avem în prezent nu ne permit să
răspundem la această întrebare. În viitor
însă cine știe, poate vom reuși să măsurăm semnale care să ne ajute să aflăm
răspunsul.
Sursă: „Câte planete asemănătoare cu
Pământul există în galaxia noastră?” de
Cătălina Curceanu, accentmontreal.com.

face diferenţa
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Compania Bordic Expert Ménage caută
să angajeze bărbați (vârsta 30-45 ani)
pentru a face curat în birouri. Plata oficial, cu cec, 15$/oră.Contactați Eugen
prin email la expertmenage@bordic.com
sau prin telefon la 514-799–6864.
Căutăm o persoană onestă și cu experiență pentru a face ordine și curățenie
într-un apartament, de două, trei ori pe
săptămână. Sunați/lăsați un mesaj pentru
Bev la 514-731-2176 sau textați la 718871-7126.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, menajere și îngrijitoare, caută candidați/candidate pentru familii în regiunea
Montreal și Laval. Candidatul ideal are
cel puțin 6 luni de experiență, este responsabil și posedă referințe verificabile.
Familiile cu care 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 514-344-0099,
Elsa.

Compania Systèmes Sous-sol Québec angajează lucrători în construcții. Nouveniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire intensivă. Posibilitate de avansare, muncă
pe tot parcursul anului, salariu competitiv, asigurare după trei luni. Postulați la
rh@soussol.ca. Info: 514-334-7824, ext.
232 | www.soussol.ca.
Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul construcțiilor și renovărilor caută
muncitori. Plata este negociabilă, în
funcție de experiență. Informații suplimentare la: www.renoroca.ca. Contact:
enoroca_inc@yahoo.com sau 514-5752939.

Companie situată în Lachine caută o persoană de origine română pentru asamblare mobilier de birou și muncă
într-un depozit. Cerințe: bilingvism, permis de conducere valid, capacitate de a
conduce un camion („Cub”) de 16 picioare, experiență în mutări, asamblare și
instalare de mobilier de birou. De luni
până vineri (8:00 - 16:45), între 24 și 40
de ore pe săptămână. Salariu: între 16$ și
18$ pe oră. Trimiteți CV-ul la
rlegler@geomar.ca. Tel: 514-595-1400,
ext. 225 - cereți cu Roland.
Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și renovărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.
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De vânzare casă în BRAȘOV, România,
situată în apropiere de Piața Unirii. Compusă din subsol, parter, etaj și mansardă.
Casă solidă, cu arhitectură deosebită, cu
avantajul de a fi retrasă față de stradă și la
o distanță suficient de mare față de construcțiile din fața ei. Curtea și casa sunt
însorite, beneficiind de o priveliște superbă către Tâmpa și o bună parte din
Șchei. Poze la www.eurodom.ro și
www.coloseum.ro. Tel. (Coloseum): dl.
Guță - 0752280726 și dl. Nistor 0722226807.

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 exterioară gratuită. Tel: 514-5759377, Ina (română, rusă, franceză).

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile complet renovate, situate la 150 de metri de
plajă, la 5 min. de aeroport și foarte
aproape de multe puncte de atracție
(acvariu, terenuri de golf, centre de
amuzament) și centre comerciale.
www.myrtlebeachvacations.ca

514.993.6508 | 514.354.9943

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de metrou
Cartier sau Montmorency. Stație de autobuz în față, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

50

.00

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Laurentides/St. Martin. Aproape de școală,
autobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite, ideal cuplu, nefumători. 890$/
lună. Sunați la 514-465-4877.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de stația de metrou Place des
Arts, complet renovate, totul inclus:
încălzire, apă caldă, electricitate, frigider
și aragaz. Spălătorie și ascensor în imobil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. 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. 514-6833003.

MATRIMONIALE

Cetățean canadian, 170/78, educație militară și studii juridice canadiene, NEFUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
cu plăcere la mesaj text sau cel: 438-8760543.

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

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare duminică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église,
Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână 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 program: 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, 514-4751399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: 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. SaintJoseph, 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, Constantin 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. 514714-2762. Adresă: Paroisse Saint-RaphaëlArchange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie 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.

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.

18 SPORT

Vineri 27 martie 2020 ■ PAG. 18

ȘAH

Cele mai bune deschideri în șah pentru
începători: Deschiderea italiană acceptată
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Într-o ediție precedentă
(disponibilă pe site-ul nostru
la www.accentmontreal.com)
am prezentat deschiderea
care face parte din strategia
jocului deschis, și anume partida italiană,
jucată cu precădere în Italia, în secolul al
XVI-lea. În acest număr vom continua
dezvoltarea jocului, explicând pentru începători unul din cele două răspunsuri
posibile pe care negrul le poate avea în
poziția prezentată mai jos.
Deci, după:
1. Alb: pion, e2-e4 / Negru: pion, e7-e5
2. Alb: cal, Cg1-f3 / Negru: cal, Cb8-c6
3. Alb: nebun, Nf1-c4 / Negru: este la
mutare având două variante posibile.

m-am gândit să dezvolt această poziție,
pentru a înțelege pericolele ce decurg. Iată
pe tabla de șah continuarea pe care albul o
poate face, mai ales dacă întâlnește un adversar mai slab:
4. Alb: nebun, Nc4–f7. Albul face o mutare cu care amenință prin șah regele
advers. În același timp reușește, deși
pierde pe termen scurt o piesă grea, să
destabilizeze negrul nemailăsându-l să
facă rocada.

4. Negru: rege, Re8–f7. Negrul nu are
altă soluție decât să intre în strategia albului și să captureze nebunul advers.

5. Alb: cal, NCf3–e5. După cum se vede,
albul își continuă strategia sacrificânduși și calul la schimb cu un pion. Prin
această mutare, albul urmărește eliberarea
mijlocului tablei și deschiderea jocului de
damă (regina, Dd1-h5 cu șah).

5. Negru: cal, Nc6-e5. Și în această situație, negrul nu are altă soluție decât să intre
în strategia albului și să captureze calul
advers, sperând în același timp că se va
putea apăra.

A.Prima variantă:
deschidere italiană
acceptată

Negrul acceptă deschiderea italiană și
joacă pe același principiu ca și albul,
mutând nebunul din f8 în c5 (mutare simplificată pentru nebun, Nf8-c5).
Ținând cont că suntem în carantină,
accentmontreal.com

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

6. Alb: pion, d2-d4. Prin această mutare,
jocul de sacrificiu al albului dă roade,
deoarece albul își va recupera în viitor una
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dintre piesele grele sacrificate. În același
timp, își deschide calea pentru un eventual
atac cu nebunul (Nc1-g5).
Mai mult, albul se poate dezvolta
foarte armonios prin rocadă, având șanse
mari ca negrul să se declare învins în următoarele 10-15 mutări.

6. Ajuns în această poziție și jocul fiind
deschis, răspunsul negrului poate fi continuat, în funcție de experiența jucătorului,
într-o mulțime de variante.
Ținând cont de faptul că acest articol se
dorește a fi doar o prezentare a uneia dintre
cele mai iubite deschideri în șah, îmi permit să trag concluzia că odată ajunși în
această poziție, albul fiind în atac, și-a îndeplinit obiectivele unui joc de șah, și
anume: controlul centrului tablei de șah;
dezvoltarea rapidă a jocului; punerea
regelui la adăpost.
Prin această prezentare în care negrul
acceptă deschiderea italiană am vrut să scot
în evidență că jocul deschis acceptat de
către negru se poate termina cu o înfrângere
spectaculoasă, dacă jucătorul este neexperimentat.

Matei Maxim este un pasionat al sportului, în special fotbal, tenis, handbal, rugby
și șah.
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BANCURI
☺- Arde, arde! Veniți repede! strigă o
blondă la telefon.
- Și cum ajungem la locul incendiului?
- Păi ce, nu mai aveți mașinile alea mari și
roșii?
☺-Alo? Ghicitoarea Vișinica?
-Da, aici este Ghicitoarea Vișinica.
- Ia ghici cine e la telefon!

☺Întrebare de baraj: ce anotimp va plăcut mai mult luna asta?
☺Un poliţist merge la pescuit. Pescuieşte
vestitul peştişor de aur, dar, fiind prea
mic, îl aruncă înapoi în apă. Din apă
peştişorul recunoscător îi spune:
- Mi-ai salvat viaţa, poţi să-ţi doreşti trei
lucruri de la mine!
Poliţistul cugetă ce cugetă şi zice:
- Buletinul, permisul şi talonul.
☺Un pitic intră într-o librarie şi întreabă:
- Aveți vreo carte despre ironie?
- Avem, e pe raftul de sus!

☺Ăla cu mască din Star Wars de respira
greu s-o fi vindecat?
☺Am auzit că femeile se uită după ăștia
cu mălai. Mi-am luat și eu 5 kile.

☺Doi prieteni stau de vorbă:
- Ce mai faci?
- Ce să fac? M-a lăsat nevasta pentru cel
mai bun prieten.
- Credeam că eu sunt cel mai bun prieten
al tău…
- Acum e el…

☺Un purice intră văl-vârtej într-un bar,
comandă un whisky dublu, îl dă peste cap,
merge la etaj, iese pe balcon și sare. Aterizează pe burtă, în praf: „La naiba, iar
mi-au furat câinele…”

☺- Cum va numiți?
- Po-po-popa Ma-ma-marin.
- Sunteți bâlbâit?
- Nu, tata a fost iar funcționarul era un dobitoc…
☺Ce satisfacție o avea câinele, văzând
că-mi pun eu botniță când ieșim afară!
☺Ziua 5 în carantină: nevasta m-a închis

12 ore în balcon ca să aibă motiv să ne
certăm, că pe unde am umblta toată ziua?
☺- Și, anul ăsta unde mergi? Mikonos?
Thassos, Zakyntos?
- Nu, Akassos!

☺În ziua de azi am mâinile așa de curate,
încât dacă dau o palmă cuiva, îl sterilizez!

☺Hotărâre oficială: România luptă împotriva coronavirusului până pe 22 august. Dacă nu învinge, pe 23 august
întoarce armele și luptă alături de coronavirus.
☺- Ce te tot învârți în jurul mesei cu cana
aia în mână? o întreabă mama pe fiică-să
blondă.
- Îmi iau pastilele! răspunse ea.
- Păi și nu poți să stai locului?
- Nu, pentru că așa mi-a zis doamna
farmacistă: una înainte de masă, una după
masă.
☺După epidemie vine depresia: românii
care stau în casă au început să revadă
casetele video de la nuntă.

☺Nu mi-am imaginat vreodată că le voi
interzice părinților să iasă din casă, cum
ne făceau ei nouă cândva. Cum se învârte
roata!
☺- De ce în calendarul lui Chuck Norris
se trece direct de la 31 martie la 2 aprilie?
- Pentru că nimeni nu îl păcăleşte pe
Chuck Norris!

Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti
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☺Intră o blondă într-o farmacie şi întreabă:
- Aveţi ochelari?
- Pentru soare?
- Nu, nu, pentru mine!

☺Domnule doctor, câinele meu nu are
nas!
- Păi și cum miroase?
- Îngrozitor!
☺Dialog între doi poliţiști:
- De ce îţi tot freci mâinile?
- Că mi-e frig…
- Da’ de ce nu ţi le bagi în buzunar?
- Păi nu încap, acolo am mănuşile.
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