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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
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Coronavirusul l-a ucis pe autorul
Jocului Vieții, John Conway

Cum avem grijă de minte în
timpul pandemiei

De publicul larg Conway
este cunoscut mai ales
prin așa-numitul Joc al
Vieții, la care a ajuns în
încercarea de a răspunde la întrebarea:
poate să ia naștere viața
în mod spontan din
haos?
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În vremuri de carantină
și izolare, psihicul poate
fi afectat negativ prin
anxietate,
depresie,
stres post-traumatic și
furie. Dacă teama crește prea mult, se intensifică și unele afecțiuni
emoționale. SĂNĂTATE ► P a g . 1 4
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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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Artiști români pentru publicul în carantină
Ora Poveștilor cu Aliona
Munteanu, pe Facebook și
YouTube

Aliona Munteanu (foto), actriță, marionetistă și profesoară de teatru și dans, spune
povești copiilor de 10 ani deja, mai întâi în
cadrul spectacolelor sale de marionete și
apoi (din 2011) la Ora poveștilor în limba
română de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Acum însă, când astfel de evenimente
nu sunt posibile, Ora poveștilor s-a mutat
pe Facebook și pe YouTube. Aliona spune
copiilor povești inedite, creații proprii, în
fiecare vineri la ora 20:00 în direct pe Facebook și câteodată sâmbăta sau duminica la
ora 13:00. Poveștile sunt disponibile și pe
YouTube @Aliona Munteanu, iar pentru cei
care vor să le citească, textul poate fi găsit
pe pagina Facebook Povestea de seară Ora Poveștilor.
Ora poveștilor este în limba română
pentru a-i ajuta pe micuții născuți în Canada
(și în alte țări) să stăpânească mai bine
limba părinților și a bunicilor lor și a comunica mai bine cu aceștia.

Catalina Mirica, spectacole
live pe Facebook

Nu putem merge la concerte, însă concertele pot veni la noi! Catalina Mirica
oferă o serie de spectacole în direct pe Facebook. Un rendez-vous muzical în fiecare
sâmbătă la ora 19:00, pe oricare din
paginile Facebook ale artistei - Catalina
Musique, Catalina Mirica, Catalina Mirica
Complet, sau cea a restaurantului Roman.
Catalina este cunoscută pentru interpretările sale deosebite ale unor piese renumite din repertoriul unor mari interpreți
10 - 18

10 - 19

precum Édith Piaf, Charles Aznavour,
Jacques Brel sau Dalida. În aceste „concerte
de carantină” artista interpretează și multe
melodii originale, alături de Richard Abel
și Caroline Jomphe.

Reamintim că spectacolele Catalinei
Mirica (foto) au fost amânate pentru 30 octombrie la Place des Arts și 24 noiembrie la
Teatrul Petit Champlain de la Quebec.
Spectacolul de la Centrul Leonardo Da
Vinci, care ar fi trebuit să aibă loc în 14
martie, a fost și el amânat la o dată ce va fi
comunicată ulterior.

pozitor și producător: Pierre Grimm; versuri & video: Patrizia Palazzo. Puteți asculta această piesă, precum și celelalte
înregistrări marca RO.QUE, pe canalul
YouTube al formației.

Izolir Band Project

Un alt proiect muzical de care trebuie
neapărat să știți este Izolir Band Project,
care face muzică la distanță, în vreme de
carantină. Muzicieni din două țări, din
SUA și Canada, s-au reunit pentru un cover
de excepție al piesei Sweet Home Chicago.
Din Canada, doi montrealezi: Bogdy Hole
- voce, RO.QUE și Călin Rotar - chitară,
Rock n Violin. De Rock n Violin poate că
ați auzit deja, căci acum doi ani, Călin
Rotar (foto) și Codruț Carvațchi, membrii
Rock n Violin, au lansat propria lor interpretare a Horei Mărțișorului compusă de
Grigoraș Dinicu. Dacă nu ați ascultat-o
încă, mergeți pe YouTube, piesa este
disponibilă pe canalul formației.

RO.QUE, United by the
RAINBOW

Rămânem în domeniul muzicii pentru a
vă semnala piesa United by the RAINBOW
a formației RO.QUE, un proiect muzical
pop-rock născut în Quebec, dar cu rădăcini
românești. RO.QUE este compusă din
Bogdy Hole (foto) - voce, Ovidiu Puscaș baterie și Dei Sapiencia - chitară bas.
United by the RAINBOW este al doilea single lansat de RO.QUE anul acesta (după
Rising and Get Wise) și este o piesă „de
carantină”, cu un mesaj de speranță. Com10 - 15

10 - 13

publicate la Montreal, a lansat un nou
volum de versuri, Biochimii paralele.
Lansarea a fost una neobișnuită, dar foarte
potrivită vremurilor: ea s-a petrecut virtual,
pe Facebook, în data de 12 aprilie, și a reunit români din toate colțurile lumii.

„M-a delectat din plin lectura e-cărții
Biochimii paralele și oportunitatea rară de
a savura o porție proaspătă de vers liber,
numit și alb, bine și foarte atent lucrat,
încărcat de emoții evidente, la fel precum
mi-au încântat privirea ilustrațiile fantastice ale lui Vasile Botnaru - frumoasă și armonioasă asociere.” - Liliana Ganga,
doctorand filolog, Spania.
Volumul este gratis pe site-ul
www.bestseller.md.

Magdalena Mateescu participă la o expoziție colectivă
virtuală

Li s-au alăturat din Detroit Mircea
Vișan - chitară, de la Radio RO USA, iar
din Chicago Dan Păduraru - voce,
Adrian Nechiti - chitară, Dan Rizo - tobe,
toți trei de la Vox Maris Band, precum și
Decebal Sorin Griza - bass, Cenaclul
Retro și Hana Fujisaki - pian, Hana Fujisaki Art/Music. Stay tuned, Izolir Band
Project pregătește și alte colaborări! Îi
puteți asculta pe YouTube și pe Facebook
@radiorousa.

Liuba Sârbu, lansare de
carte pe Facebook

Liuba Sârbu, cunoscută în comunitatea
română pentru evenimentele culturale pe
care le organizează și pentru cele trei volume de poezii (în limba română) deja

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

Pictorița de origine română Magdalena
Mateescu va participa cu două lucrări,
două acrilice pe pânză de mari dimensiuni,
la o expoziție virtuală găzduită de Galeria
Lenoir din Montreal. Cum expoziția la care
artista de origine română a fost invitată să
participe nu a mai putut avea loc datorită
pandemiei de coronavirus, Galeria Lenoir a
ales această variantă pentru a prezenta
operele artiștilor. Expoziția se intitulează
Galerie de portraits și va avea loc între 30
aprilie și 6 mai. Portretele Magdalenei Mateescu se intitulează Silence Is Golden
(24”x18”) și So Shy! (30”x24”). Le veți
putea admira accesând pagina Facebook a
Galeriei Lenoir (@galerielenoir).
Vă semnalăm, de asemenea, că volumul de poezii al colaboratoarei noastre
Eva Halus, Mirages et réalité (2018), scris
împreună cu poetul și filozoful David
Brême, este disponibil în format electronic,
la un cost modic, pe site-uri precum Amazon, Barnes & Noble, leslibraires.ca. AM

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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Împăcarea cu mine însumi
neavoastră, suficient de rău, de ameninţător, de nefast, de periculos pentru a nu
genera decât ură. Încercaţi să faceţi un pas
în plus şi asociaţi ura şi repulsia cu frica.
Veţi înţelege că ura este confuzie şi necunoaştere, lipsă de decizie în termeni
acţionabili, frică.
Principalul obstacol care se află între
un om şi viaţa pe care doreşte s-o trăiască
este el însuşi.

Cam aşa mă gândeam să vă scriu ieri,
în timp ce, săpând la grădină, mi se rupea
inima de toate râmele pe care nu le-am
adunat pentru pescuit, fiindcă e apa încă
prea rece şi bibanii nu muşcă. Dar fiind începutul unei primăveri mai dorită ca niciodată, am avut aşa, ca un imbold, să mă
împac cu mine însumi şi să-i îndemn şi pe
alţii să facă acelaşi lucru.

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Dacă nu Paştele, dacă
nu Pesah-ul, dacă nu o
aniversare în familie
sau orice alt eveniment
fericit, ceva intervine
totuşi în viaţa noastră
la începutul primăverii, declanşând o stare
aparte.

Unii dintre noi asociază această stare
cu diferite forme de dedicare religioasă.
Alţii se avântă în noi proiecte: de suflet,
de curăţenie generală, de săpat grădina sau
câmpul, de pus seminţe, de întors o filă pe
care scrisul stagnează sau descrie o
poveste care nu le mai este pe plac. Dă aşa
o boare în chimia creierelor încât unii găsesc o oportuntate de a-i manipula pe alţii
să-şi dea chiloţii jos în metrou iar alţii, cu
sutele, le execută sugestia. Unii pun paie

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

pe focul urii, alţii lansează rachete sau rup
relaţii diplomatice.

Văzut din afară, mă număr printre cei
care au săpat voiniceşte la grădină. Totuşi,
efortul fizic, deşi mi-a reamintit cumva
vârsta şi mi-a punctat câteva locuri pe
unde am început să scârţâi, n-a reuşit sămi omoare incurabilul optimism cu care
mă adresez de câţiva ani acestui personaj
generic, existent doar în mintea mea şi
care se numeşte: „cititorii”.

Simt mereu nevoia să-ţi spun câte
ceva, dragă cititoare sau cititor. Deşi am
mai făcut precizări şi m-am disculpat în
trecut cu privire la faptul că mă iau prea
în serios, dând o şansă să-mi dea cu tifla
celor care, creduli ca şi mine în raport cu
alţi autori, iau de bune cele ce spun, continui să am surpriza unor mărturisiri că
idei pe care încerc să le transmit schimbă
vieţi.

Astfel, recidivez şi revin cu propuneri
şi perspective noi (chiar dacă „noi” numai
pentru unii dintre noi), singura condiţie de
la care nu am voie să abdic fiind aceea de
a nu vă vorbi decât despre ceea ce mi se
întâmplă şi mie. (E clar deja că nu va fi
vorba de metrou, bombe sau relaţii diplomatice, în cele ce urmează).

Va fi totuşi vorba despre ură. Pentru că
în acest început de primăvară vreau să vă
propun, aşa cum mi-am propus şi mie, să
găsiţi un moment de linişte într-o seară şi,
poate, ridicându-vă privirile spre nesfârşitul con de univers în vârful căruia vi se
află ochii, să meditaţi câteva clipe la persoanele, situaţiile, contextele, obiectele,
timpul, imaginile, sentimentele, cuvintele
şi aşa mai departe… pe care le urâţi.
Analizaţi-le pe rând şi veţi descoperi
că nimic din ceea ce urâţi nu este, luat independent de reflecţia în conştiinţa dum-

N-o să ţină toată viaţa, poate nici nu
trece săptămâna asta și iar urăsc ceva sau
pe cineva, că doar selecţia naturală i-a favorizat pe cei capabili să producă noradrenalină în faţa pericolelor, şi fac parte
dintr-o specie care aşa a supravieţuit. Dar
măcar pentru un moment, ca un duş de aer
proaspăt, mi-am reconciliat toate nemulţumirile şi am decis să acţionez împotriva
lor fără ură.

Terminând şi ceea ce-mi propusesem
să fac în grădină şi ştiind şi ce am de făcut
în continuare ca să trăiesc viaţa pe care
vreau s-o trăiesc, am avut chiar un moment de fericire. Ştiu, îmi veţi spune că
fericirea este cel mai mare demotivant, dar
totuşi… măcar o dată pe an trebuie să ne
împăcăm cu noi înşine, să închidem definitiv nişte uşi care se tot bălăngăne de
ani de zile şi să mergem mai departe.
Fie şi măcar pentru o singură zi, fără
ură.

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

514-683-3003
Curtier Imobiliar

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

►La

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!
accentmontreal.com

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$.

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa
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COVID-19: Impact economic
cunoaște un al doilea val al pandemiei - așa
cum s-a întâmplat cu pandemia de influenza
din 1918 și 1919 - PIB-ul global va fi cu
aproape 5% mai mic decât prognoza de
bază produsă de FMI.

O pandemie globală, un
răspuns fără precedent din
partea guvernului federal

Statistici istorice pentru
luna martie: PIB-ul a
scăzut, șomajul a crescut

Economia canadiană a scăzut cu aproximativ 9% în martie, potrivit unei estimări
preliminare făcută de Statistique Canada.
Declinul din martie a produsului intern brut
reprezintă cea mai mare contracție lunară
din 1961 încoace. În primul trimestru PIBul a scăzut cu 2,6% - sau cu mai mult de
10% la o rată anualizată.
Banca Canadei se așteaptă ca per total,
scăderea economică provocată de pandemie
să fie „cea mai puternică înregistrată vreodată”. Instituția este de părere că dacă măsurile restrictive se vor relaxa relativ
curând, Canada poate evita „daune structurale” majore asupra economiei, căci este
de așteptat ca cererea externă și încrederea
consumatorilor și a businessurilor să revină
destul de repede, făcând posibilă o recuperare economică rapidă. Dacă însă măsurile
restrictive persistă și prețul petrolului
rămâne scăzut, riscul unei deteriorări economice pe termen lung crește. O rată a șomajului ridicată ar putea de asemenea să
persiste pentru mult timp.
În cele din urmă, „momentul și vigoarea
redresării economice depind foarte mult de
evoluția pandemiei și de măsurile necesare
pentru a o controla”, este de părere Banca
Canadei.
De remarcat că Ontario și Quebec au
anunțat deja planuri de ridicare a restricțiilor în vederea relansării economice (mai
multe detalii pe site-ul Accent Montreal,

la www.accentmontreal.com, Quebec: O
reluare graduală a activităților economice,
în funcţie de evoluția epidemiei și Ontario:
Un plan în trei etape pentru redeschiderea
economiei).

Peste un milion de canadieni și-au pierdut locul de muncă în luna martie - o cifră
ce stabilește un nou record, doborându-l pe
cel înregistrat în ianuarie 2009, în timpul recesiunii globale.
Astfel, rata șomajului a urcat la 7,8%,
cea mai mare creștere lunară de când
Canada consemnează aceste date. În februarie șomajul se situa la 5.6%. Potrivit
Statistique Canada, numărul canadienilor
afectați în luna martie de COVID-19 în termen de pierdere a locului de muncă sau reducere a orelor lucrate a fost de 3,1
milioane.

În Alberta situația este în mod particular
dramatică, amplificată de scăderea prețului
petrolului. La începutul lunii aprilie, premierul Kenney a declarat că până la sfârșitul pandemiei, șomajul în provincie ar putea
atinge 25% - de departe cea mai ridicată
cifră din istoria provinciei. Unu din patru
albertani ar putea rămâne fără un loc de
muncă, chiar și fără a ține cont de impactul
total al cererii scăzute de petrol.
Un pic de context: patru din fiecare
cinci barili de petrol produși în Canada sunt
exportați, în principal în Statele Unite. Cererea globală a scăzut însă cu 30%, datorită
scăderii cu 60% a utilizării mașinilor și a
călătoriilor aeriene la 5% din ceea ce erau
pre-pandemie. În aceste condiții, piața

americană este inundată de petrol cu care
nu are ce face. Producția canadiană s-a
redus deja cu 700,000 de barili pe zi. În
cazul în care nivelul maxim al capacității de
stocare din Canada și SUA este atins, producția de petrol va trebui oprită - un scenariu dezastruos, posibil, dar încă nu foarte
probabil.

Estimări privind economia
globală

La jumătatea lunii aprilie, Fondul Monetar Internațional (FMI) a dat publicității
raportul său intitulat World Economic Outlook. FMI prognozează că economia globală se va contracta cu 3% în acest an.
Economiile țărilor dezvoltate vor avea o
scădere de peste 6% sau chiar mai mult
dacă pandemia de COVID-19 va persista
peste ceea ce este așteptat. Economia canadiană va înregistra o scădere de 6,2% în
2020. În SUA această scădere este estimată
la 5,9%, iar pentru zona euro la 7,5%.
Creșterea va reveni însă în 2021, Fondul Monetar Internațional avansând cifra de
4,2% pentru Canada și de 5,8% la nivel
global, dacă pandemia se estompează în a
doua jumătate a anului, iar măsurile de izolare sunt gradual ridicate.
Documentul menționează nivelul mare
de incertitudine care caracterizează aceste
previziuni, notând că evoluția economiei
globale depinde de factori greu de anticipat.
Astfel, dacă restricțiile impuse pentru a
stopa COVID-19 durează cu 50% mai mult
decât perioada luată în calcul de FMI, PIBul la nivel mondial s-ar reduce cu încă 3%
în acest an. Și dacă în 2021 omenirea va

Deși există critici privind felul în care
Ottawa a gestionat această criză, intervenția
guvernului federal pentru a sprijini businessurile și lucrătorii poate fi calificat drept
colosală. Este greu deocamdată de pus o
cifră exactă planului guvernamental de salvare a economiei, însă știm că el se compune atât din ajutoare directe cât și din
amânări fiscale și că va fi peste 200 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproape
10% din PIB-ul țării.
Subvențiile salariale de 75%, care
reprezintă cel mai vast dintre programele
anunțate de guvern, se ridică la 75 miliarde
de dolari. Alte aproximativ 23 de miliarde
de dolari au fost deja plătite sub forma
prestației canadiene de urgență, un ajutor de
2,000$ (impozabili) destinați particularilor.
PCU a fost lansată în data de 6 aprilie 2020
și de atunci, peste 7 milioane de solicitanți
unici au cerut această prestație.

Anxietatea resimțită de
mediul de afaceri începe să
scadă

Toate aceste măsuri fără precedent, cuplate cu anunțarea de către provincii a planurilor de redeschidere treptată a economiei
și, în unele cazuri, cu reconvertirea producției și a serviciilor oferite de companii,
au făcut ca stresul și anxietatea resimțite de
mediul de afaceri să se mai diminueze.
Îngrijorările rămân foarte puternice dar
sunt în scădere, potrivit unui sondaj online
prezentat de The Globe and Mail pe 23
aprilie. Sondajul a fost condus pe 900 de
respondenți, toți antreprenori. 79% dintre
aceștia se declară foarte îngrijorați privind
impactul pandemiei asupra businessului lor,
o scădere față de 83% care au afirmat același lucru cu două săptămâni înainte.
ACCENT MONTREAL
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Cum se transmite SARS-CoV-2?
fice, în timpul unor proceduri medicale. În
același timp, rezultatele unei cercetări
efectuate în cadrul Institutului National de
Alergii și Boli Infecțioase din Statele
Unite și publicate în New England Journal of Medicine au evidențiat că virusul
SARS-CoV-2 rămâne viabil în aerosoli
timp de până la 3 ore, chiar dacă îi scade
concentrația (titrul) la jumătate în 1-2 ore.

Organizația Mondială a Sănătății invită la prudență în interpretarea rezultatelor studiului din New England Journal
of Medicine, argumentând că aerosolii au
fost generați de un aparat foarte puternic
(un nebulizator), în condiții de laborator,
care nu reflectă condițiile normale de tuse
umană. Atunci când difuzăm stropi
în viața reală, greutatea acestora face
ca rămânerea lor în suspensie în aer mai
mult de câteva secunde să fie puțin probabilă.

Există o oarecare confuzie în
legătură cu transmiterea
virusului ce cauzează COVID19, mai ales în ceea ce
privește aerosolii.

O persoană elimină picături din tractul
respirator în mediu atunci când expiră,
vorbește, strănută sau tușește. În funcție

de dimensiune, ele se împart în picături
respiratorii (5-10 micrometri în diametru) și aerosoli (sub 5 micrometri).
Principala cale de transmitere o constituie picăturile respiratorii, prin expunerea directă a mucoasei (nas și gură)
sau a conjunctivei (ochi) la aceste picături,
datorită contactului direct (sub un
metru) cu o persoană infectată. De
asemenea, transmiterea este posibilă și

prin contactul cu obiecte folosite de o
persoană infectată și apoi atingerea
ochilor, nasului sau a gurii. Aceasta
deoarece picăturile respiratorii fiind mai
grele, ele se depun rapid pe suprafețele din
jurul persoanei infectate.
Aerosolii pot rămâne în aer mai mult
timp ca picăturile respiratorii și pot străbate distanțe mai mari. Transmiterea prin
aerosoli ar putea avea loc în situații speci-

Așadar, cum cel mai adesea COVID19 se răspândește prin picături respiratorii,
trebuie să menținem distanțarea fizică de
doi metri, să ne acoperim gura și nasul în
caz de tuse și strănut cu cotul sau cu
batiste de hârtie aruncate imediat la coș,
nu cu mâna cu care apoi atingem diverse
obiecte. Trebuie, de asemenea, să nu ne
atingem fața cu mâinile murdare, să ne
spălăm des pe mâini cu apă și săpun, timp
de 20 de secunde, să dezinfectăm frecvent
diversele suprafețe cu care venim în contact și să purtăm o mască non-medicală în
public atunci când distanțarea fizică este
dificilă. În lipsa apei și săpunului, soluțiile dezinfectante pe bază de alcool în concentrație de 70% sau mai mare sunt
eficiente în prevenirea infecției cu noul
coronavirus.
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De ce ia mult timp producerea unui vaccin?
animale are loc prima fază a studiului
clinic, când vaccinul este testat pe un grup
restrâns de voluntari sănătoși. Este o etapă
esențială, menită să verifice dacă vaccinul
provoacă reacții adverse. Dacă vaccinul
trece de această etapă, urmează fazele II și
III ale studiului, când grupul de voluntari
este lărgit. Voluntarii participanți sunt observați pentru perioade mai lungi de timp,
pentru a înțelege mai bine riscurile și beneficiile tratamentului.
Oamenii de știință din întreaga lume explorează deja diverse modalități de a produce un vaccin pentru COVID-19. Se
estimează că va fi nevoie de un interval de
timp de până la doi ani, de la 12 la 24 de
luni, pentru a dezvolta un vaccin. În momentul în care acesta va exista, va trebui
produs pe scară largă, pentru a acoperi
nevoia mondială. Acest lucru de asemenea
va lua timp.

Scopul unui vaccin este de a expune sistemul imunitar la un virus - sau mai degrabă
la o porțiune din virus - pentru ca organismul să se pregătească dinainte la un eventual atac. Spre exemplu, un vaccin poate
include un antigen - o proteină - de pe
suprafața virusului. Numai că găsirea unui
antigen care să provoace un răspuns imunitar eficient nu e chiar atât de simplă, din
mai multe motive, printre care:
● Virușii evoluează și mutează constant iar
antigenul trebuie să producă imunitate pentru toate tulpinile sau variantele virusului.
● Cercetătorii trebuie să urmeze protocoale
bine stabilite, concepute pentru a asigura că
un vaccin este eficient și sigur. Odată ce
antigenul este selectat, el trebuie testat mai
întâi pe animale înainte ca studiile clinice
pe oameni să fie întreprinse.

● După ce un vaccin a trecut de testele pe
accentmontreal.com
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De ce copiii se îmbolnăvesc mai
puțin de COVID-19?

Statisticile arată că puțini
copii sunt diagnosticați cu
coronavirus. În același
timp, copiii sunt mai puțin
susceptibili să sufere de
probleme de sănătate grave
cauzate de coronavirus.
Care ar putea fi explicația?

Peste tot în lume, numărul cazurilor
de COVID-19 la copii este foarte scăzut.
În Quebec, mai puțin de 1% din cazuri
s-au înregistrat până în prezent la copii și
adolescenți (0-17 ani) și din fericire
niciun deces.
Iau copiii mai puțin acest virus?
Dezvoltă ei forme mai ușoare ale bolii?
Este dificil de stabilit la ora actuală care
din aceste variante este mai aproape de
realitate. În orice caz, copiii sunt mai
puțin susceptibili să sufere de probleme
de sănătate grave cauzate de coronavirus. Întrebarea care se pune este: de
ce?
Pentru moment, oamenii de știință
nu pot oferi decât ipoteze. Una dintre ele

are legătură cu receptorii ACE2, care
constituie poarta de intrare a virusului
SRAS-CoV-2 în celulele căilor respiratorii. ACE2 vine de la Angiotensin converting enzyme 2 și așa cum denumirea
o indică este o enzimă (o moleculă de
proteină), care se atașează pe suprafața
exterioară a celulelor din tractul respirator, în special din plămâni. La rândul lui,
virusul este format dintr-o moleculă de
ARN, înconjurată de o serie de proteine,
printre care și proteina S, sau spike, cea
care îi conferă virusului aspectul său
caracteristic. Proteina S are rolul de a se
atașa de receptorii ACE2 ai celulelor
umane, facilitând fuziunea conținutului
viral cu celula.
La copii este posibil ca receptorii
ACE2 să fie diferiți. Dezvoltarea
plămânilor continuă până în adolescență,
iar ipoteza avansată de dr. Calum Semple, profesor de pediatrie și medicina
epidemiilor la University of Liverpool,
este că în timpul dezvoltării plămânilor
ACE2 este puternic controlată. Acest receptor ar putea avea așadar o formă
diferită în căile respiratorii ale copiilor,
protejându-i astfel de manifestările dure
ale infecției, fără însă a le reduce capacitatea de a transmite virusul mai departe.

O altă ipoteză are de-a face cu sistemul imunitar. La copii, acesta este în
plină dezvoltare - de aceea sunt și mai
predispuși la complicații ale gripei, de
exemplu. Pentru SARS-CoV-2 această
trăsătură a sistemului imunitar la copii
joacă în favoarea lor, ei fiind astfel mai
puțin susceptibili să sufere un șoc
citokin, denumit și furtună citokină.
Șocul citokin este o reacție disproporționată a sistemului imunitar. La
adulți acesta poate duce la o gravă deteriorare a stării de sănătate și chiar la
deces.
Inflamația este un mecanism imunologic normal de apărare al organismului.
Citokinele sunt substanțe produse de
celulele sistemului imunitar pentru a favoriza reacția inflamatorie. În cazul furtunii de citokine se observă o reacție
necontrolată a sistemului imunitar, care
conduce la o reacție hiperinflamatorie ce
poate cauza moartea.
În timpul epidemiei de SARS din
2003 copiii au fost mai puțin atinși decât
adulții, mai multe studii arătând că în
timpul bolii, copiii produceau un nivel
relativ scăzut de citokine.

C e s p un e A s o ci aț ia
p ed iat r il or d in Q uebe c
p r iv i nd r e d es chi de r ea
ș c ol il or ?

Dacă tendința actuală privind evoluția epidemiei în Quebec se menține, guvernul provincial prevede o deschidere graduală a instituțiilor
de învățământ, începând cu școlile primare și grădinițele CPE (centres de la petite enfance) din
afara regiunii metropolitane Montreal, în data de
11 mai 2020. La Montreal, acestea se vor deschide pe 19 mai. Prezența copiilor nu este obligatorie, părinții putând alege să-i țină acasă.
Potrivit primului ministru Legault, motivele
care au determinat această decizie sunt de ordin
social, respectând datele științifice și directivele
autorităților din domeniul sănătății publice, inclusiv opinia Asociației pediatrilor din Quebec
(APQ). Aceasta susține că o revenire treptată la o
viață normală este nu doar de dorit pentru copii,
ci chiar necesară. APQ este de părere că în cazul
copiilor dezavantajele izolării au început deja să
depășească avantajele, în termeni sociali, economici (în Quebec, circa 32.000 de copii beneficiază de micul dejun oferit zilnic în școli din
cauza lipselor de mijloace financiare ale
părinților) și psihologici.
Considerând că noul coronavirus va face
parte din viața noastră mult timp de acum încolo,
mai devreme sau mai târziu, copiii vor trebui să
fie expuși la acesta, afirmă Asociația pediatrilor
din Quebec. Dacă se vor întoarce la școală abia în
septembrie, ei se vor confrunta cu SARS-CoV-2
în același timp cu ceilalți viruși sezonieri care își
fac apariția toamna și iarna.
În plus, comunitatea științifică este de acord
asupra faptului că boala COVID-19 nu este periculoasă pentru marea majoritate a copiilor.
Ținând cont de toate aceste observații, „opțiunea de a amâna reluarea vieții școlare este dificil de argumentat”, susțin pediatrii.
Școlile secundare, cégep-urile și universitățile vor rămâne închise până în septembrie. În
majoritatea cégep-urilor și a universităților educația la distanță a demarat la sfârșitul lunii martie. Școlile secundare vor recurge de asemenea la
învățarea la distanță.
Reamintim că toate școlile și grădinițele din
provincie au fost închise pe 16 martie 2020.
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Cum atacă COVID-19
p lăm â ni i?

Pneumonia este cea mai frecventă
manifestare gravă a infecției cu virusul
SARS-CoV-2.
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De ce bărbații au un risc mai
mare de a muri de COVID-19
decât femeile?

SARS-CoV-2 intră în corp prin ochi, nas și gură - de
aceea se recomandă să nu ne atingem fața cu mâinile nespălate. El infectează celulele atașându-se de o un proteină numită ACE2 (eng. Angiotensin converting enzyme
2), care joacă rolul de receptor și care se găsește din abundență în plămâni. Altfel spus, această enzimă servește
virusului drept punct de intrare în celule. Așa cum știm,
virușii nu se divid și nu se reproduc singuri și de aceea au
nevoie să invadeze celulele unei gazde. Odată intrat într-o
celulă din organismul nostru, SARS-CoV-2 preia controlul funcțiilor acesteia și se multiplică. În cursa sa prin
organism, el lasă în urmă celule moarte, însă în același
timp declanșează și o reacție imunitară.
Dacă sistemul imunitar nu reușește să-i stopeze progresia,
virusul ajunge în plămâni. Reacția inflamatoare provoacă
umflarea căilor respiratorii inferioare, făcând respirația
dificilă (dispnee). Atunci când boala se agravează, acumularea reziduurilor de celule și a lichidului inflamator în
alveolele pulmonare - acele săculețe aeriene, asemănătoare unor baloane minuscule, la nivelul cărora se
efectuează schimbul gazos de oxigen și dioxid de carbon
între organism și mediu - dăunează schimbul de gaze respiratorii. Aportul de oxigen este redus iar dioxidul de carbon se acumulează în sânge. Pneumonia poate apărea
exact în aceste condiții: inflamație, combinată cu deteriorarea fluxului de oxigen, care face ca plămânii să se
umple de lichid, puroi și celule moarte. Pneumonia la rândul ei poate duce la sindromul de depresie respiratorie
acută (Acute respiratory distress syndrome, ARDS), moment în care bolnavul poate respira doar cu ajutorul unui
ventilator. Ventilatoarele permit îmbunătățirea schimbului
de gaze și a mecanicii pulmonare, însă dacă alveolele sunt
foarte obturate decesul poate surveni.
Unii dintre pacienții vindecați rămân cu o capacitate pulmonară redusă, care poate ajunge până la 20-30%. În
timp, cu ajutorul exercițiilor cardiovasculare, aceasta s-ar
putea recupera. Deși este prea devreme pentru a determina care sunt efectele pe termen lung ale bolii, este posibil ca unii pacienți care s-au confruntat cu o infecție
severă și un sindrom de depresie respiratorie acută să
rămână cu sechele. Aceasta datorită faptului că ARDS
poate duce la fibroză pulmonară (țesutul pulmonar afectat
și cicatrizat devine rigid), care poate fi ireversibilă.
În unele cazuri, coronavirusul poate provoca o reacție disproporționată a sistemului imunitar numită „șoc citokin”
sau „furtună de citokine”. Din motive care nu sunt pe
deplin înțelese încă, unele persoane pot avea sisteme imunitare disfuncționale ce nu reușesc să controleze răspunsul imunitar la anumiți patogeni. Acest lucru poate
declanșa o supraproducție de celule imunitare care inundă
plămânii, umplându-i de lichid și accentuând și mai mult
dificultățile de respirație. În plus, în timpul unui șoc
citokin sistemul imunitar fiind debordat, pacientul devine
mult mai susceptibil la infecții secundare sau probleme
cardiace, care la rândul lor se pot dovedi fatale.
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Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru NicolescuZinca, director la Super-cliniques GMF-Réseau.

accentmontreal.com

Se știe deja că persoanele în vârstă și cele
care suferă de obezitate,
diabet și boli cardiace
sunt expuși unui risc
sporit de a dezvolta o
formă severă de COVID19 și de a muri. Din ce în
ce mai multe date, de
peste tot în lume, sugerează ideea că și sexul
ar putea fi un factor semnificativ în determinarea
riscului de complicații și
supraviețuire.
În Statele Unite de două ori mai
mulți bărbați decât femei mor din
cauza COVID-19. În Europa de Vest
69% din decesele cauzate de coronavirus au fost înregistrate la bărbați.
Tendințe similare au fost observate și
în China, unde 64% din decesele înregistrate au fost printre bărbați,
comparativ cu doar 36% în rândul femeilor.

De ce bărbații infectați au un risc
mai mare de a sucomba din cauza
acestei boli nu se poate încă spune cu
certitudine. Unii experți sunt de
părere că aceasta are de-a face cu
faptul că sistemele imunitare la bărbați și femei nu sunt identice. Una
din principalele diferențe ar putea fi
Într-un Quebec plin de accente

legate de sarcină, femeile având un
sistem imunitar capabil să-și modifice, să-și atenueze, răspunsul pentru
a permite fătului să se dezvolte.
Această caracteristică sporește riscul
femeilor de a suferi de lupus sau
scleroză multiplă, însă poate fi
benefic în cazul SARS-CoV-2.

răspunsul lor imunitar să fie amplificat și mai eficace? Nu se știe, toate
acestea nu sunt decât speculații în
acest moment.

Alți specialiști vorbesc de posibilitatea ca testosteronul să fie un
factor agravant - sau invers, estrogenul un factor protector. Există și
ipoteze de ordin genetic, legate de
faptul că femeile au doi cromozomi
X, în vreme ce bărbații au doar unul.
Virusul penetrează o celulă printr-un
receptor (ACE2), controlat de o genă
aflată pe cromozomul X. Face existența cromozomilor XX la femei ca

În concluzie, în acest stadiu al
pandemiei, nu există suficiente
dovezi pentru a afirma că decesele,
mai numeroase la bărbați decât la
femei, sunt rezultatul unor diferențe
biologice sau de comportament.

Într-adevăr, un răspuns imun
hiperactiv sau foarte agresiv pare să
contribuie la multe decese cauzate
de COVID-19, lucru ce ar putea explica numărul lor mai mare în rândul
bărbaților. De asemenea, ar putea
explica și de ce persoane relativ
tinere și aparent sănătoase sunt
doborâte de această boală. Este
vorba de ceea ce se numește „furtună
de citokine”, o reacție disproporționată a sistemului imunitar.
Citokinele sunt substanțe produse de
celulele sistemului imunitar pentru a
favoriza reacția inflamatorie, care
este o reacție normală de apărare a
organismului. În cazul furtunii de
citokine se observă o ambalare a sistemului imunitar care conduce la o
reacție hiperinflamatorie ce poate
deveni mortală.

face diferenţa

Alți experți aduc în discuție și
faptul că există diferențe semnificative la nivel de comportament între
sexe, ca de exemplu în ceea ce
privește tabagismul, bolile de inimă,
bolile pulmonare cronice și cancerul,
diferențe ce au un impact asupra infecțiilor precum cea cu coronavirusul SARS-CoV-19. Diferența
dintre sexe în ceea ce privește fumatul este deosebit de marcantă în
anumite țări precum China, unde
50% dintre bărbaţi fumează, față de
5% dintre femei. Și deși s-a constatat
că fumătorii sunt subreprezenți în
rândul pacienților spitalizați, atunci
când ajung să fie internați cu
COVID-19 fumătorii au un risc
sporit de a dezvolta complicații și de
a muri. Aceasta este concluzia unui
studiu publicat în New England
Journal of Medicine, potrivit căruia
tabagismul crește riscul de a dezvolta o formă severă a bolii cu
133%.

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr.
Alexandru Nicolescu-Zinca, director
la Super-cliniques GMF-Réseau.
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Un survol al câtorva importante cercetări
științifice conduse în Canada și în lume
Studiul va colecta săptămânal informații de
la 2.800 de pediatri din toată țara și va
furniza date în timp real Agenției de sănătate publică din Canada. Acesta este cel mai
mare studiu canadian axat pe sănătatea pediatrică și COVID-19. La ora actuală se știe
foarte puțin despre efectele COVID-19
asupra copiilor, în special asupra celor care
suferă deja o boală. Cercetătorii care conduc studiul colaborează cu omologi din întreaga lume pentru a compara date din
diferite țări.

Mii de cercetători din întreaga lopinavir/ritonavir, 35 cu arbidol, iar 17 nu
au primit niciun medicament. Pacienții din
lume sunt angajați într-un cele trei grupe au afișat rezultate similare
efort științific extraordinar atât după 7 zile, cât și după 14.
pentru a lupta împotriva pan- Un test pentru a prezice
demiei de coronavirus. Iată severitatea COVID-19
O instituție științifică asociată Univerun rezumat al câtorva
sității din Alberta participă la dezvoltarea și
cercetări recente conduse de validarea unui test sanguin simplu, menit să
publicații academice sau prezică gradul de severitate al bolii
la pacienți. Este vorba de Canaagenții științifice, care au fost COVID-19
dian BioSample Repository, o biobancă
responsabilă cu stocarea a numeroase eșanevaluate inter pares.
Antivirale pentru combaterea HIV: Lipsite de eficacitate împotriva COVID-19

O cercetare publicată în revista Cell
pune la îndoială utilizarea medicamentelor
antivirale dezvoltate împotriva HIV virusul care cauzează la om sindromul
imunodeficienței dobândite (SIDA) - ca
tratament împotriva coronavirusului.
Bazându-se pe metoda grupului de control,
studiul a ajuns la concluzia că nici combinația lopinavir/ritonavir, nici umifenovirul
(cunoscut ca arbidol, un medicament antiviral utilizat în Rusia și China împotriva
influenzei) nu au ameliorat rezultatele clinice ale pacienților spitalizați și a celor cu
forme ușoare sau moderate de COVID-19.
Studiul a analizat 86 de pacienți în astfel de
situații; 34 au fost tratați cu combinația de

tioane provenite dintr-o multitudine de
studii. Aceasta va colecta probe sangvine,
iar Nanostics, o companie derivată a universității și axată pe dezvoltarea de teste de
diagnosticare, va măsura încărcătura lor
virală. Testul de sânge rezultat, numit
ClarityDX COVID-19, va folosi algoritmi
de învățare automată pentru a determina
nivelul de risc al pacienților cu COVID-19
- o informație utilă medicilor în stabilirea
îngrijirilor necesare. La acest demers participă și Century Clinical Research Institute
(CCRI), o companie de cercetare clinică din
Florida, cu experiență în recrutarea studiilor clinice. Probele sangvine for fi colectate de la pacienți din Canada și SUA.

COVID-19 la copii

Societatea canadiană de pediatrie a
lansat un vast studiu menit să determine câți
copii se îmbolnăvesc grav de COVID-19.

Clorochina și hidroxiclorochina: Mai mult rău decât
bine

Mai multe cercetări care s-au bucurat
de o evaluare inter pares sugerează că
două medicamente împotriva malariei,
care la începutul pandemiei au fost considerate ca potențiale arme de luptă împotriva COVID-19, fac mai mult rău decât
bine. Într-un studiu publicat în Microbes
and Infection cercetătorii arată că dacă
clorochina și hidroxiclorochina pot reduce
încărcătura virală în laborator, ele o pot
spori în interiorul organismelor vii (încărcătura virală reprezintă cantitatea de virus

existentă într-un anumit volum de sânge).
Articolul face referiri la alte studii care
au determinat că aceste medicamente au
avut un impact minim în cadrul testelor pe
animale. Mai mult, în unele cazuri ele au
accentuat viteza de replicare virală. Prin
urmare, autorii consideră că o „prudență
extremă” este necesară înainte de a sugera
că aceste două medicamente, clorochina și
hidroxiclorochina, ar putea funcționa împotriva COVID-19.
De menționat și faptul că la ora actuală
Departamentul de boli infecțioase al Spitalului General Evreiesc din Montreal și
PROAC (Programme d’antibiogouvernance conjoint du CIUSSS du CentreOuest-de-l'Île-de-Montréal) recomandă ca
hidroxiclorochina combinată cu azitromicina, un antibiotic (Plaquenil-Zithromax)
să nu mai fie utilizate ca tratament standard pentru pacienții cu COVID-19 admiși la terapie intensivă, centre de
îngrijire de lungă durată sau centre de reabilitare.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, director la Supercliniques GMF-Réseau.

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

O r ar mo difi cat
da tori ta sit uati ei ac tual e

L- M - M -S : 9 : 00 - 17 :0 0
J - V: 9 : 0 0 - 1 9 : 0 0
D: Inchis

L
E
V
A
LA P
L AVA L

45 0-68 0-16 26

Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

C O N TA B I L I TAT E S I F I S C A L I TAT E P R O F E S I O N A L A

• Declara%i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita%lor
• Declara%i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op%ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 5 14.508 .8 880 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association

www.accentmontreal.com
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CONTRIBUEZ À RÉDUIRE
LA PROPAGATION DE LA COVID-19
PRENEZ CES MESURES POUR RÉDUIRE LA PROPAGATION
DE LA MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19) :

Suivez les conseils
de votre autorité locale de
santé publique.

Évitez de
vous toucher
les yeux, le nez
ou la bouche.

Lavez vos mains fréquemment
avec de l’eau et du savon
pendant au moins 20 secondes.

Évitez les contacts
rapprochés avec des
personnes malades.

SYMPTÔMES

Toussez et éternuez
dans le creux de votre
bras et non dans
vos mains.

Utilisez un désinfectant pour
les mains à base d’alcool
lorsqu’il n’y a pas d’eau et
de savon sur place.

Restez à la maison autant que
possible et si vous devez sortir,
assurez-vous de respecter les
consignes d’éloignement physique
(environ 2 mètres).

SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES

Les symptômes de la COVID-19
peuvent être très faibles ou graves,
et leur apparition peut survenir jusqu’à
14 jours après l’exposition au virus.
Restez à la maison
et isolez-vous pour
éviter de transmettre
la maladie à d’autres.

Évitez de visiter des
personnes âgées ou
des personnes ayant des
problèmes de santé, car
elles sont plus susceptibles
de développer une
maladie grave.

Téléphonez avant
de vous rendre chez
un professionnel de la santé
ou appelez votre autorité
locale de santé publique.

Si votre état s’aggrave,
appelez immédiatement
votre professionnel de la
santé ou votre autorité
de santé publique et
suivez ses instructions.

FIÈVRE
(supérieure ou égale à 38 °C)

TOUX

DIFFICULTÉ À RESPIRER

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA COVID-19 :
1-833-784-4397

canada.ca/le-coronavirus

www.accentmontreal.com
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BROSSARD

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

Coliva

Comenzi

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Kurtos
Kalacs

Malai
Boromir

S T- H U B E R T

45 0 . 676 . 66 5 4

Carnati
proaspeti

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1
O r ar s p ec i a l : L - D : I n ch i s
M - S : 1 0 :0 0 - 1 7 :0 0

Halva
in vrac

Colaci

Snitele
si chiftele

Pulpe
de pui

Ceafa
proaspata

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

•La noi gasiti cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,
Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele
proaspete
•Produse fara gluten
•Produse afumate natural
cu lemn de artar
Zacusca
Raureni

MO NT REA L

Piata Jean Talon

51 4 . 8 0 7 . 1 6 2 6

O ra r s pe c ial: D: Inchis
L - J : 1 0 :0 0 - 1 7 :0 0
V-S : 9: 0 0 - 17 : 0 0

12

www.accentmontreal.com

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de
divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.
Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea
Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.
Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate
Birourile noastre sunt situate la

500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca
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IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
C ur t i er i p ot e ca r
514.251.2253
cm an d e a@ m u l ti - p r e t s. c a

Citiți ediția online Accent Montreal la:

««« www.accentmontreal.com »»»
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Sănătatea ca o grădină
plante care acționează pentru combaterea
infecțiilor. Exemple: echinaceea, eucaliptul, usturoiul, cimbru, socul, propolisul
și fructele de cătină. Pentru a se stabili
puterea antiseptică a uleiurilor volatile pe
care le găsim în plante, acestea au fost comparate cu fenolul, un antiseptic de sinteză
folosit în mod obișnuit. A rezultat că multe
uleiuri volatile sunt mai puternice ca
fenolul, uleiul de cimbru fiind cel mai
puternic. Mai mult, în timp ce fenolul distruge țesutul din jurul unei răni, uleiurile
volatile din plante nu o fac. Uleiul de usturoi este un alt antimicrobian puternic care
merită amintit.

ELENA NIGAI
Naturazone.me

Sănătatea este ca o grădină. Pentru ca o grădină să
fie lipsită de boli, trebuie să
existe un echilibru între
plantele pe care le cultivăm.
Nu cred în eliminarea completă a unei
specii invadatoare, ci mai degrabă în respectarea locului fiecărei plante și în utilizarea plantelor complementare pentru
găsirea unui echilibru.

Ca și grădina, organismul nostru este
complex și caută să rămână în echilibru indiferent de situația în care este adus. Întrebarea crucială în momentul actual este: cum
să abordăm concret situația, ce măsuri să
luăm? Pot plantele medicinale veni în ajutorul nostru?
Iată în cele ce urmează câteva categorii
de plante medicinale care pot ajuta organismul să se apere de agresiuni printr-o acțiune preventivă și terapeutică.
● ANTIMICROBIENELE. Acestea sunt

●DIAFORETICELE (FEBRIFUGELE).
Un diaforetic este un remediu care stimulează corpul să transpire mai mult. La
rândul ei, transpirația intensifică eliminarea
de toxine prin piele și ajută la purificarea
organismului. Diaforeticele sunt indicate
într-o gamă largă de afecțiuni, dar cu atât
mai mult în tratamentul febrei și al infecțiilor, ele intensificând și grăbind procesul
de vindecare. Cele mai folositoare plante
din această categorie sunt: angelica, florile
de soc, ardeiul iute, ghimbirul, hisopul,
busuiocul, cimbrul și coada șoricelului.

● TONICELE NERVOASE. În cazuri de
șoc, stres sau slăbiciune nervoasă, tonicele

întăresc și stimulează direct țesuturile.
Unul dintre cele mai bune remedii pentru
țesutul nervos este ovăzul, care poate să fie
administrat sub formă de tinctură, asociat
cu relaxante nervoase. Alte tonice nervoase
sunt: damiana, sunătoarea, gura-lupului
sau verbina.
● RELAXANTELE NERVOASE. În
cazuri de stres și încordare, relaxantele nervoase pot ajuta foarte mult la ameliorarea
stării de spirit. Printre acestea: mușețelul,
hameiul, hisopul, levănțica, florile de tei,
talpa gâștei, rozmarinul, gura lupului,
valeriana și păducelul.

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.
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SĂNĂTATE MINTALĂ

Cum avem grijă de minte în timpul pandemiei

În vremuri de carantină și izolare, psihicul poate fi afectat
negativ prin anxietate, depresie, stres post-traumatic și
furie. Un nivel optim de anxietate ne poate ajuta să ne mobilizăm astfel încât să ne
protejăm pe noi și pe ceilalți.
Dacă teama crește prea mult,
odată cu ea se intensifică și
unele afecțiuni emoționale.

Mulți angajați au început să lucreze de
acasă, școlile au fost închise, s-au luat măsuri de prevenție în magazinele alimentare,
iar oamenii au început să se izoleze.
Treptat, s-a instalat o teamă generală la
nivelul populației - din cauza incertitudinii
pe care o simțim ca pe un pericol: că nu mai
putem face lucrurile ca înainte, că nu mai
există aceleași activități, că suntem blocați
în casă, că suntem departe de cei dragi sau
că trebuie să reducem prezența fizică și suportul social apropiat.
În circumstanțele actuale, oamenii au o
predispoziție pentru tulburări afective precum: anxietate, depresie, stres, insomnie,
furie, epuizare emoțională și chiar simptome de tulburare post-traumatică, potrivit
unor studii recente din The Lancet care
analizează efectele psihologice ale carantinei.

Deși inițial a existat un soi de entuziasm
colectiv că se vor limita activitățile și
munca de la birou se va transforma în
muncă de acasă, conform psihologilor,

acesta se va epuiza în timp.
„Ești obligat să stai în casă în timp ce îți
e frică și nu poți să faci nimic în legătură cu
asta și ai activități mai limitate decât într-o
perioadă obișnuită”, spune psihologul Simona Ștefan.
„Pot apărea stări deprimante, cumulate
cu anxietate - cauzată nu neapărat de
virusul direct, cât de răspândirea lui, de ce
va însemna asta pentru sistemul medical,
pentru evenimentele viitoare, pentru oamenii la care ținem.”
Mintea noastră asociază această perioadă cu ceva incontrolabil, iar când
primește frică din exterior, din toate sursele
media ori familie și apropiați, este dificil
pentru ea să facă o disociere între ce este și
nu este valid.
O predispoziție de a simți mai intens perioada aceasta de izolare o pot avea persoanele care au avut o viață activă și
intensă. „Pentru toată lumea s-au restrâns
activitățile și toată lumea resimte impactul.
Dar este șocant pentru cineva care era
tot timpul pe drumuri”, spune psihologul
Simona Ștefan. „Se recomandă o disciplină.
Și dacă stai și lucrezi de acasă, e ca și cum
ai pleca: în sensul că te trezești dimineața,
faci niște sport, îți impui un program de
lucru care să se termine la o anumită oră,
nu lucrezi în pat sau din dormitor pentru că
și asta amestecă lucrurile. Să fie o diferență
evidentă între noapte și zi.”
Un nivel optim de anxietate ajută: te
poate face să iei măsuri de prevenție, să iei
izolarea în serios, să reduci contactul social.
Însă dacă intensitatea anxietății depășește
acest prag, devine disfuncțională: nu mai
pot să mă ocup de lucrurile de care trebuie,
mă face să fiu irațional.
„Trebuie să fie un echilibru, să limitez

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

514.240.4940
www.naturazone.net

herboristelaval@gmail.com

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate
Adulti si copii
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accesul la lucrurile care îmi dau stimuli care
declanșează anxietatea. Ne putem uita la
empatie și la faptul că acum acțiunile noastre îi afectează direct pe ceilalți: de la faptul că terminăm provizii, la faptul că putem
fi purtători și că putem îmbolnăvi sau chiar
pot muri alți oameni. Avem un nivel de responsabilitate foarte ridicat”, adaugă
Mădălina Sava.
Perioada aceasta ar putea avea și un impact pozitiv - o șansă de dezvoltare personală pentru fiecare. Psihologii spun că poate
fi un moment bun în care să stăm cu anxietatea, să vedem ce ne transmite.
„Singurătatea poate să fie un beneficiu,
poate să fie momentul în care individul își
poate muta privirea din exterior spre interior și să vadă de ce vrea să fugă de singurătate. Întrebări de tipul: De ce îmi e frică
să stau cu mine, ce simt când stau cu mine,
cum aș putea în situația asta de criză să-mi
găsesc confort în mine?”, adaugă Diana
Pop, psiholog clinician și psihoterapeut cu
formare în psihoterapie pozitivă.

Psihologii recomandă să ne concentrăm
pe lucrurile pe care le putem controla: să
respectăm măsurile de siguranță, să ne informăm din surse autorizate, să păstrăm distanța socială. „Este automat să tot cauți și
să te informezi cu privire la ce se întâmplă,
dar e o risipă de energie să te concentrezi
pe lucruri pe care nu le poți controla personal”, adaugă Mădălina Sava.
În momente de incertitudine, e important să avem repere, lucruri care nu se
schimbă indiferent de ce se întâmplă. „Să
ne gândim la relațiile noastre care sunt
apropiate și autentice, la valorile noastre.
Avem nevoie să știm că unele lucruri rămân
la fel de importante, orice s-ar întâmpla”,
spune Mădălina Sava. „Dacă pentru mine
familia este importantă, îmi iau câteva momente pe zi și stau și vorbesc cu membrii
familiei. Dacă pentru mine a face bine este
o valoare importantă, fac niște pași în direcția asta, merg spre un grup comunitar.”
Perioada de izolare te poate pune în
contact cu lucrurile pe care le-ai mai uitat:
poate ai vrut să citești cărți și nu ai avut
timp și acum ai, să vorbești cu oameni mai
mult decât ai face-o în mod normal, să vorbești cu ceilalți colegi de muncă, nu doar
lucruri legate de job, să dai timp pasiunilor
și să te reconectezi cu lucrurile pe care le
făceai înainte.
De asemenea, incertitudinea perioadei
cere solidaritate și cooperare. Este benefic
să vedem izolarea ca pe un mod altruist de
a-i proteja pe cei care sunt vulnerabili sau
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Informații utile

Dacă resimțiți anxietate și încercați o stare
de panică sau depresie, puteți suna la
Info-Social 811 sau la 1-877-644-4545.
Serviciul este gratuit, confidențial,
disponibil 24 de ore din 24 și vă oferă
posibilitatea să vorbiți cu un specialist în
intervenție psihosocială.
Pentru copii și adolescenți există Jeunesse, J’écoute/Kids Help Phone care
oferă un serviciu de intervenție profesională, de informare și de asistență. Serviciul este disponibil online, prin telefon și
prin mesaje text, 7/24, în franceză și engleză. 1-800-668-6868 | text PARLER sau
CONNECT la 686868. jeunessejecoute.ca
| kidshelpphone.ca.
În caz de gânduri suicidare sau dacă doriți
să obțineți asistență și sfaturi pentru a preveni sinuciderea cuiva sunați la 1-866277-3553. Există întotdeauna speranță.

Violența conjugală este o urgență care nu
se estompează cu pandemia, din contră.
Dacă aveți nevoie de ajutor, sunați la SOS
violence conjugale: 1-800-363-9010.
Serviciul este disponibil în permanență, în
franceză și engleză în provincia Quebec.
sos@sosviolenceconjugale.ca.
Pentru victimele agresiunilor sexuale
(24/7): 514-933-9007.
Pentru o situație urgentă și imediată: 911

persoanele la care ținem, nu ca o obligație
sau o presiune din partea statului. „Brusc ni
se dezvăluie o lume care este atât de fragilă
și vulnerabilă și există această tendință de
universalizare a suferinței sau a izolării.
Dacă avem în minte niște valori, dacă
reușim să ne comportăm în concordanță cu
valorile noastre, cu solidaritate și grijă față
de ceilalți, s-ar putea să ieșim mult mai
rezilienți după perioada asta”, mai spune
Mădălina Sava.
Acest articol a apărut 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.

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca
Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele
* Cu comanda *
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Coronavirusul l-a ucis pe autorul Jocului
Vieții, John Horton Conway
John Horton
Conway și Jocul
Vieții

John Horton Conway la Universitatea Princeton în 2009. FOTO: Princeton University.

Unul dintre cei mai activi și
creativi matematicieni din
zilele noastre, John Horton
Conway, autorul Jocului
Vieții, cu numeroase realizări
în domenii diverse ale matematicii și fizicii, a fost victima
ucigașului virus SARS-CoV-2.
Conway lasă în urma lui nu
doar Jocul Vieții, ci și un
număr impresionant de articole, cărți și amintiri.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Pe 11 aprilie 2020, la
82 de ani, s-a stins din
viaţă John Horton Conway, matematician de
origine britanică, profesor emerit la prestigioasa
Universitate
Princeton.
În iunie 2019 am avut ocazia să petrec
două săptămâni la Princeton, la Institute of
Advanced Studies, pentru un proiect de
mecanică cuantică, prilej cu care l-am
cunoscut pe Simon Kochen, cel care împreună cu Conway a publicat un articol extrem de interesant despre liberul arbitru și
mecanica cuantică. Nu am reușit însă să îl
întâlnesc pe Conway - mi s-a spus că nu se
simțea prea bine. Faptul că acest matematician plin de energie, imaginație și curiozitate, pe lângă minunatele descoperiri pe
care le-a făcut în domeniul matematicii, de
la polinoame la teoria grupurilor, a publicat
accentmontreal.com

un articol despre liberul arbitru care se
bazează pe existența sau nu a variabilelor
ascunse în mecanica cuantică, demonstrează că pentru Conway nu existau
subiecte interzise sau care să nu-l intereseze.
M-am consolat mergând la cafeneaua
pe care Conway o frecventa la Princeton,
Small World Coffee, unde mi s-a spus că îl
puteai întâlni des dimineața, discutând și
expunându-și ultimele idei. Din păcate nu
l-am întâlnit și nu voi mai avea prilejul săl întâlnesc în mod direct. Totuși, cum studiile mele de mecanică cuantică - un
experiment care încearcă să captureze semnale ale unei teorii „dincolo” de mecanica
cuantică actuală (modele de colaps) - au la
rândul lor legătură cu articolul lui Conway
și Kochen despre liberul arbitru, îl voi mai
întâlni așa cum poate i-ar fi plăcut: un
Conway jucăuș, care mai are încă multe de
spus și multe demonstrat.

Ce ar putea fi spus despre Conway? A
lucrat în atâtea domenii, de la jocuri, la
teoria nodurilor, de la polinoame la
mecanica cuantică, încât este greu de ales.
El este descoperitorul Monstrului - un grup
cu un număr monstruos de simetrii, dar și
cel care a editat Atlasul Grupurilor Finite,
un fel de biblie a matematicii în care sunt
cuprinse toate grupurile simple cunoscute.
De publicul larg Conway este cunoscut
mai ales prin așa-numitul Joc al Vieții
(Game of Life), la care a ajuns în încercarea de a răspunde la întrebarea: poate să
ia naștere viața în mod spontan din
haos? Răspunsul lui Conway este acest
Joc al Vieții, o serie de reguli extrem de
simple ale unui joc care poate genera
scheme ce se autoreproduc și evoluează
precum viața. În acest joc, care se poate
juca atât cu boabe de orez pe o foaie de

hârtie cu pătrățele, cât și pe telefoanele
celulare sau pe computere, chiar și în acest
moment se descoperă noi scheme de „viață
informatică” care evoluează și se autoreproduce. Pentru cine este interesat, un survol al conceptului poate fi găsit pe
Wikipedia (Conway's Game of Life). Iar
cine are timp, mai ales în această perioadă
de carantină, se poate distra căutând noi
scheme de viață.
Conway, un jucăuș curios, ne-a lăsat o
moștenire extrem de bogată, publicând articole cu 73 de coautori. Mulți dintre aceștia sunt matematicieni faimoși, alții nu sunt
deloc cunoscuți. Conway a lucrat cu ei
mânat de curiozitate, așa cum și-a petrecut
întreaga viață: construind obiecte simetrice
cu care își împânzea biroul, dar și construind mental grupuri într-un număr enorm de
extra dimensiuni.
COVID-19 continuă să ucidă mii de
oameni zilnic. Printre ei și creatorul Jocului Vieții. Acest virus - cea mai simplă
formă de viață necelulară - l-a luat dintre
noi. Va continua însă prin ideile lui să
supraviețuiască, iar eu îl voi întâlni de
fiecare dată când prin studiile mele de
mecanică cuantică mă voi atinge de liberul
arbitru imaginat de Conway. Drum bun
maestre!
Pentru mai multe informații, recomand
minunata carte care i-a fost dedicată de
Siobhan Roberts, biografia Genius At
Play: The Curious Mind of John Horton
Conway.
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

John Horton Conway s-a născut în
Liverpool, Marea Britanie, pe 26 decembrie 1937. A devenit interesat de matematică la o vârstă fragedă, iar la 11 ani
ambiția sa era să devină matematician.
A studiat la Gonville and Caius College
din Cambridge, obținându-și diploma de
licență în 1959. În 1964 își termină doctoratul și devine lector la Universitatea
din Cambridge. După ce a părăsit Cambridge în 1986 a preluat șefia Catedrei
de Matematică la Universitatea Princeton din SUA.
Conway a devenit cunoscut prin faptul
că în 1970 a inventat Jocul Vieți (Game
of Life), unul dintre primele exemple de
automate celulare. Jocul Vieții e un joc
cu zero jucători (zero-player game), ceea
ce înseamnă că evoluția acestuia este determinată de starea lui inițială, fără a mai
fi nevoie de alte informații.
„Cuvântul « joc » din Jocul Vieții ne induce în eroare. Nu există învingători și
învinși; de fapt, nu există jucători. Jocul
Vieții nu este cu adevărat un joc, ci un
set de legi care guvernează un univers
bidimensional. E un univers determinist:
odată ce i-ai stabilit o configurație de început sau condițiile inițiale, legile determină tot ce se întâmplă în viitor.” –
Marele Plan, Stephen Hawking și
Leonard Mlodinow.
Iată, pe scurt, ideea și legile Jocului
Vieții:
● Avem un tabel cu pătrățele, similar
unei foi de matematică, în care fiecare
pătrățică poate avea două valori: alb sau
negru.
● Spunem că o pătrățică neagră e „vie”
iar una albă „moartă” (sau goală).
● La început aceste valori pot fi puse
oricum (starea inițială), însă apoi
urmează un proces de modificare prin
iterare. Gândiți-vă la iterații ca la atunci
când avansezi cadru cu cadru într-un
film. Starea pătratelor din fiecare cadru
(iterație) este influențată de starea lor
din cadrul precedent, după următoarele
reguli:
1. Orice căsuță vie cu mai puțini de 2
vecini vii moare de singurătate.
2. Orice căsuță cu mai mult de 3 vecini
moare de suprapopulare.
3. Orice căsuță vie cu 2 sau 3 vecini vii
rămâne neschimbată.
4. Orice căsuță moartă cu exact 3 vecini
vii învie.
Aceste reguli simple duc la o lume
inimaginabil de complexă.

face diferenţa
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Cuprul are capacitatea de a distruge noul
coronavirus (și alte microorganisme). Ce e
așa special cu acest metal?

Recent, New England Journal întrebări: care este mecanismul prin care
cuprul distruge microorganismele? Nu ar
of Medicine a publicat un trebui cuprul folosit în spitale și locuri pustudiu, preluat de mass- blice (cum ar fi supermarketuri, parcuri sau
mijloacele de transport în comun)?
media de pe toată planeta,
privind capacitatea noului Un pic (doar un pic) de
coronavirus de a „supra- istorie
Omul a avut cunoștință de proprietățile
viețui” pe diverse suprafețe. A dezinfectante
ale cuprului încă de acum mii
ieșit în evidență, pentru cei de ani, cu mult înainte ca teoria germenilor
că bolile / infecțiile au la bază miatenți, un lucru: cuprul are ca- (faptul
croorganisme) să apară. Desigur, pe bază
pacitatea de a distruge (rela- empirică, pur și simplu observând că indin cupru sunt mai sigure decât
tiv) rapid virusul, comparativ strumentele
cele din alte metale. Un exemplu este cel al
cu alte materiale. Cum este băutului apei din căni de cupru: copiii
sufereau mai rar de diaree.
acest lucru posibil?
Prima mențiune a cuprului ca agent
Rezultatele privind „supraviețuirea”
virusului în aer și pe diverse suprafețe sunt
următoarele:
● în aer: 3 ore
● pe cupru: 4 ore
● pe carton: 24 de ore
● pe plastic și oțel: 48-72 de ore.

Într-adevăr, când virusul gripei, bacteria E. coli, stafilococul auriu sau chiar coronavirusurile aterizează pe majoritatea
suprafețelor dure, acestea pot trăi până la
patru sau cinci zile. Dar când ajung pe
cupru ori aliaje pe bază de cupru, precum
alama, acestea încep să moară în câteva
minute și sunt nedetectabile în câteva ore.
Dacă acest lucru este adevărat, și nu
avem motive să ne îndoim, apar o serie de

anti-infecții este în chiar cel mai vechi document medical cunoscut din istorie, Papirusul lui Smith.
Soldații egipteni și babilonieni foloseau
pilitură de bronz, din armele lor, rezultată
în urma ascuțirii, pentru a evita infectarea
rănilor de pe câmpul de luptă.
Vinarii francezi au folosit sulfatul de
cupru în soluții împotriva bolilor viilor. Și
exemplele pot continua.

Cum distruge cuprul
microorganismele?

Cuprul este un metal format din atomi
de cupru. Acest tip de atom are 29 de electroni. Cuprul are pe ultimul strat electronic
un singur electron. Acest electron, electron
liber, face elementul extrem de reactiv, o

adevărată mitralieră anti-microorganisme,
prin capacitatea de a lua parte în reacțiile de
tip redox (reducere - oxidare).
Doi termeni utili:
● oxidarea - este reacția chimică prin care
atomii pierd electroni
● reducerea - este reacția prin care se
câștigă electroni.

Cuprul interacționează lent cu oxigenul
atmosferic (așadar, se oxidează, pierde electroni), formând, în urma reacției, un strat de
oxid de cupru (fenomenul de coclire, care
se manifestă prin schimbarea culorii în
verde-albăstrui), care, spre deosebire de
rugina fierului, protejează metalul de sub
acest strat. Oxidul de cupru este suficient
de instabil, având capacitatea de a distruge
microorganismele, în modalități explicate
mai jos.
O modalitate de a distruge microorganismele implică oxidarea. De exemplu, în
procesul oxidării, cuprul atrage electroni
din atomii ce formează membrana bacteriilor. În acest fel bacteriile sunt slăbite;
membrana protectoare este distrusă, iar bacteria moare.
O altă modalitate constă în distrugerea
din interior a microorganismelor. După
afectarea membranei, atomii de cupru pot
ajunge în interiorul bacteriei (și ca urmare a
unui mecanism de compensare bacterian,
ulterior afectării membranei). Din interior,
ionii de cupru distrug mecanismul intracelular, distrugând, finalmente, bacteria.
Un alt mecanism prin care cuprul distruge microorganismele este prin eliberarea
de radicali liberi, adică atomi de oxigen ori
de hidrogen. Acești atomi au unul sau mai

mulți electroni neîmperecheați pe ultimul
nivel energetic, ceea ce face atomii instabili, în căutarea unor atomi pentru a le
„fura” electronii. Acest proces afectează, de
asemenea, membrana microorganismelor,
distrugând și microorganismul cel mai adesea.
Conform unui studiu din 2011 (Journal
of Environmental Microbiology, SFAM),
atunci când microbii aterizează pe o
suprafață de cupru, reacțiile declanșate ca
urmare a interacțiuni dintre atomii de cupru
și atomii microorganismelor duc la: blocarea respirației celulare, distrugerea membranei celulare ori a virușilor, distrugerea
ADN-ului și a ARN-ului din acestea.
Un alt studiu („The molecular mechanisms of copper and silver ion disinfection
of bacteria and viruses”, Critical Reviews
in Environmental Control, 2009) arată că
structura tridimensională a proteinelor este
afectată de cupru, așa că proteinele nu-și
mai pot executa funcțiile, ceea ce duce la
dezactivarea bacteriilor / virușilor.

Nu ar fi util dacă s-ar folosi
cuprul în spitale, transportul
în comun șamd?

Studii de laborator arată că atunci când
este folosit în spitale (clanțe, brațele
scaunelor, elementele de siguranță ale paturilor, măsuțele de pat etc.), cuprul asigură
o reducere de 90% a numărului de bacterii
de pe suprafețe (comparativ cu alte materiale).
Rezultatele din 3 spitale din SUA arată
o reducere cu 58% a ratei de infecții intraspitalicești, ca urmare a utilizării cuprului.
Franța și Polonia au început să introducă aliaje pe bază de cupru în spitale. În
Peru și Chile, care sunt țări producătoare de
cupru, metalul este folosit în spitale, dar și
în mijloacele de transport în comun.
În concluzie, cuprul are proprietăți naturale antibacteriene și antivirale. Aceste
proprietăți îl fac util în toate mediile în care
probabilitatea de transfer intracomunitar al
unor microorganisme este mare. Există suficiente studii astăzi pentru ca o decizie în
acest sens, de utilizare a cuprului pentru reducerea infecțiilor, să fie bazată pe rezultate
solide.

Acest articol a fost publicat de Scientia.ro,
unul dintre cele mai importante site-uri de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice în limba română.
Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri,
are o secțiune de bloguri și una destinată
întrebărilor din partea cititorilor.
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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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IMOBILIARE

Închiriez casă în Saint-Hubert, la 5
minute de cartierul DIX30, renovată
complet. 4 CAC, 2 SDB complete, curte
și patio mari, zonă liniștită. Acces autobuz spre centrul Montrealului și metroul
Longueuil la 3 minute de mers. Detalii la:
514-756-1094.
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).

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. Tel: 450-4659360.
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. 514-683-3003.

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
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Nu se primesc anunțuri prin telefon.
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D e ce a r tr eb ui
să jo a ce șa h
c op iii

Jocul de șah a captivat mintea umană de
foarte mulți ani. Care este motivul? Simplu, șahul este distractiv. Principalul
motiv pentru care copiii ar trebui să joace
șah este că acesta este distractiv.
În ultimii ani au apărut multe studii educaționale și psihologice care au examinat
beneficiile pe care le au copiii de pe urma
practicării jocului de șah.
Iată 10 argumente pentru care aceștia ar
trebui să joace șah:
1) Șahul ajută la creșterea coeficientului
de inteligență (IQ).
2) Șahul ajută la rezolvarea problemelor
de la diferite materii școlare; copii invață
cum să ia decizii dificile și abstracte în
mod independent.
3) Șahul ajută la îmbunătățirea următoarelor abilități: citire, memorie, limbaj,
abilități matematice.
4) Șahul încurajează gândirea critică, creativă și originală.
5) Prin șah se exersează luarea de decizii
rapide și exacte, sub presiunea unei limite
de timp de gândire - o calitate care-i ajută
pe copii să obțină rezultate mai bune la
examene.
6) Datorită șahului, copiii învață să gândească logic și eficient și învață să facă
„cea mai bună” alegere dintr-un număr
mare de opțiuni.
7) Șahul este o provocare pentru copiii cu
rezultate școlare bune, în timp ce copiii cu
rezultate mai slabe învață să studieze.
8) Șahul demonstrează importanța
elaborării unui plan, a concentrării, și
arată consecințele deciziilor luate.
9) Șahul poate fi practicat de băieți și fete
indiferent de abilitățile naturale sau de
mediul socio-economic.
10) Șahul este distractiv și este o foarte
bună formă de dezvoltare socială.
Sursa: scoaladesah.ro
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ȘAH

Cele mai bune deschideri în șah
pentru începători: Jocul celor
doi cai
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 dintre 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.

mutând calul din g8 în f6 (mutare simplificată pentru cal, Cg8-f6), jucând incisiv
și punând în pericol pionul alb din e4.

Iată pe tabla de șah continuarea pe
care albul o poate face:
Alb: pion, d2-d3. În urma răspunsului dat
de negru, albul nu mai deține surpriza

Jocul celor doi cai

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!
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Negru: pion, d7-d6. Pionul în d6 este
continuarea normală și fără complicații a
jocului de apărare al celor doi cai.

Fără să se teamă și practicând un joc
exact, se poate afirma cu toată certitudinea că în această poziție negrul își
poate asigura cel puțin o remiză, practicând apărarea celor doi cai.
În funcție de ce joacă albul în această
poziție, următoarele două mutări ale negrului pot fi:
1. nebun, Nc8-g4 - joc incisiv ce va ține
calul alb din f3 pe loc.
2. nebun, Nf8-e7 - prepararea rocadei
mici și implicit punerea regelui la adăpost.

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

În această variantă, negrul nu acceptă
deschiderea italiană și joacă prevăzător,
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atacului prin sacrificiu și este obligat săși apere pionul din e4, deschizând în același timp calea nebunului din c1.

face diferenţa

PUNCTE DE DISTRIBUŢIE

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comunitar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Bourret, Fruiterie Anka,
Pharmaprix (Complex Wilderton), Marché
Épicure - 5252 Paré, Marché Epicure - 5555
Westminister N; Cabinete: Dr. Buracu, Dr.
Cristache, Dr. Zinca; Contabilitate: Arcade
Accounting (3333 Cavendish), DFD
Comptables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fairmount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:
Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul, Sf. Ilie (Anjou).
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu), Place du
Vin; Coletărie: World Line Cargo.
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe-Claire.
RIVE SUD
Magazine: Balkani, Cracovia, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă; Biserici: Sf. Pantelimon.

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Acordăți mai mult timp de odihnă şi
nu lucra mai mult decât este
necesar în această perioadă în care stresul
se poate acumula din multe direcții.
Dragoste: Fii curajos și îndrăznește,
numai așa poți obține ce vrei! Financiar:
În această perioadă este favorizată iniţiativa personală.
TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: E posibil
să începi un tratament sau
să adopți ceva nou în stilul
de viață, care ar putea să-ţi restabilească
sănătatea. Dragoste: Poate apărea șansa
unei relații care să-ţi dea toată viața peste
cap, dar ea nu e neapărat aducătoare de
fericire. Financiar: Dacă te bate gândul
să faci un credit, va trebui să-ţi calculezi
foarte bine resursele.
GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Ca să
scapi de ce te deranjează,
trebuie să lupți și psihic,
căci acolo se află o sursă importantă a
problemei. Dragoste: Recunoaște că ai
greșit, cere-ţi iertare și fii și tu dispus să
ierți, dacă este nevoie. Financiar: Te descurci bine cu banii, ba chiar eventualele
tranzacţii pe care le decizi acum îţi pot
aduce o oarecare independentă financiară
pe care o visezi demult.
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RAC (22 iunie - 22
iulie)
Sănătate: Nimic grav la
orizont. E bine totuși să te
menții în formă şi să duci o viaţă activă în
ciuda măsurilor de izolare. Dragoste: Pot
apărea momente dinamice, originale,
spectaculoase care îţi vor oferi multe satisfacţii sentimentale. Financiar: Nu vei
avea prea mulţi bani, dar vei reuşi să te
descurci ca să-ți achiți toate facturile.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci mișcare și ții sub control dieta,
starea sănătății tale nu va
avea de suferit. Dragoste: Schimbul de
angajamente mature şi planurile de viitor
pe care le faceți împreună sunt o dovadă
clară că ai ales bine. Financiar:
Chibzuiește şi fă-ţi calculele de rigoare,
pentru că deciziile pripite te pot ustura la
buzunar.

FECIOARĂ (23 august 22 septembrie) Sănătate:
Sănătate înseamnă și cea
psihică. Ai grijă deci de impactul pe care situația actuală îl poate
avea, exprimă-ți furia, frica, frustrarea. E
mai bine decât să le ții în tine. Dragoste:
Eşti mult mai tandru şi mai sensibil, se
vede că te-a cuprins aerul primăvăratec.
Financiar: Banii vin, dar cheltuiești cam
mult pentru propria persoană.

HO RO SCO P

BALANŢĂ (23 septembrie - 22 octombrie) Sănătate: Dacă psihic sau mintal
nu ești în cea mai bună
formă, atunci nici latura fizică nu o să stea
prea bine. Ai grijă deci de aspectul psihologic al situației. Dragoste: Te poți (re)îndrăgosti. O apropiere umană este ceea ce
caracterizează momentul actual. Financiar: Finanțele sunt pe un teren bun.

SCORPION
(23
octombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: Starea de sănătate depinde mult de energia
pe care o consumi în beneficiul tău. Cu cât
ai o viață mai activă, cu atât te simți mai
bine în pielea ta. Dragoste: Ţii mult la libertatea ta, ca atare apreciezi sau îți
dorești o relație independentă. Financiar:
Situația este destul de stabilă. Nu te aventura în cheltuieli noi, nu e momentul.

SĂGETĂTOR (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sănătate: Stresul, neglijarea unei igiene adecvate
de viață sau pur şi simplu ghinionul îți pot
aduce unele neplăceri. Nu uita de spălatul
pe mâini! Dragoste: Este o perioadă bună
în plan sentimental sau familial, deci profită de auspiciile norocoase. Financiar:
Ești tentat să cheltuiești mai mult ca să-ți
liniștești angoasele și să faci față stresului. Nu e o idee bună!

CAPRICORN (22 decembrie - 19 ianuarie)
Sănătate: Ferește-te de
accidente şi mai ales de infecții! O alimentație bogată în legume și
fructe te-ar ajuta mult. Evită ieșirile, limitează-te la strictul necesar. Dragoste:
Acordă-i încă o șansă, pentru că sentimentele sale sunt sincere. Financiar: Nu
lua acum decizii majore. Momentul favorabil va veni în curând.
VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie) Sănătate:
Stresul poate avea manifestări fizice. Vorbește cu
apropiații, caută refugiu în familie.
Dragoste: Formaţi o pereche excelentă,
care ştie să valorifice la maximum fiecare
clipă petrecută împreună. Dacă ești singur,
planurile tale post-pandemiei ar putea da
roade. Financiar: Banii nu vin uşor şi nici
nu sunt la nivelul pe care l-ai sperat.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Sănătatea ta este în strânsă
dependenţă de sănătatea oamenilor dragi. Dragoste: Visezi la persoana iubită. Pentru cei aflați în cuplu,
aceasta nu înseamnă neapărat persoana cu
care își împart viața. Pentru cei încă îndrăgostiți de parteneri, se anunță o primăvară romantică. Financiar: Situaţia
financiară se prezintă destul de bine.

EuroVictoria
Comenzi & Livrari
MARCHÉ EUROPÉEN

NOUA
ADMINISTRATIE!

Produse Boromir

Sarmale
Chiftele
Salata de vinete
Salata boeuf
Muraturi asortate

Malai

Cozonac

Chec

Produse diverse
Zacusca Raureni

Leustean
Pic-Nic

Arpacas

P l a c i nt e c u
branza
varza
cartofi

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

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

