VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19: CARE ESTE STADIUL CERCETĂRILOR?
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De ce a fost invalidat acordul cu
SUA privind țările terțe sigure?

Ce căutări au făcut românii pe
net în timpul pandemiei?

Modul în care vecinii de
la sud tratează solicitanții de azil „șochează
conștiința” într-atât încât
aplicarea acestui acord
bilateral încalcă Constituția canadiană, se
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În contextul creat de
pandemia COVID-19,
când vine vorba de
căutări pe Google, în
România au fost de
mare interes subiecte
ca „hârtia igienică”,
„cum să te tunzi” sau
„pâine”.
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Administratori români

Agenție de plasament în domeniul sănătății pentru profesioniștii români și
pentru cei de toate naționalitățile din Quebec
• SALARII foarte avantajoase
• ORARE DE LUCRU flexibile, fiecare
persoană lucrează cât și unde vrea
• ANGAJĂM: INFIRMIERS(ÈRES);
INFIRMIÈRS(ÈRES) AUXILIAIRES;
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES
(PAB); INHALOTHÉRAPEUTES;
TRAVAILLEURS(EUSES) SOCIAUX(LES)
• CLIENȚII noștri: toate instituțiile publice de

sănătate din provincia Quebec
• SPITAL, CHSLD, CLSC, GMF, RI, RPA,
SÀD, Transport medical etc.
• În curând: PLAN de pensie și de asigurare
colectivă
• SUPORT clinic acordat angajaților pentru
dezvoltare profesională
• Puteți lucra ca salariat sau ca partener INC
al companiei noastre

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com
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QUEBEC | COVID-19

Unde și cum trebuie să purtăm o mască?
● o stație de tren sau de autobuz, o gară fluvială, o stație de metrou sau un aeroport.
Purtarea unei viziere nu înlocuiește
masca acolo unde aceasta este obligatorie.

Proprietarii magazinelor trebuie să-și
informeze clienții în legătură cu obligativitatea purtării unei măști. Lipsa de cooperare din partea unui comerț poate duce mai
întâi la un avertisment, iar apoi, în caz de
recidivă, la o amendă cuprinsă între 400$ și
6,000$. În același timp, dacă un comerciant
se confruntă cu un client necooperant, poate
chema poliția.

Din data de 18 iulie, purtarea
unei măști este obligatorie în
Quebec în spațiile publice
închise.
De ce este necesar să purtăm
o mască?

Unele persoane cu COVID-19 nu au
simptome sau pot fi infectate fără să știe
acest lucru și pot răspândi boala la alții.
Purtarea unei măști reduce riscul ca o persoană infectată să transmită COVID-19 la
alte persoane.

Unde trebuie să purtăm o
mască?

Purtarea unei măști care să acopere
nasul și gura este obligatorie în transportul
public (autobuz, metrou, feriboturi, taxiuri,
servicii de călătorii comune etc.) pentru
orice persoană cu vârsta de peste 12 ani.
Măsura este în vigoare din 13 iulie, iar din
data de 27 iulie, celor care nu poartă mască
li se poate refuza accestul în transportul în
comun.
De asemenea, purtarea unei măști care
să acopere nasul și gura este obligatorie în
spațiile publice închise sau parțial acoperite
pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani.

Această obligație, cu excepția unor cazuri
speciale, se aplică în următoarele locuri:
● un comerț (ca de exemplu un magazin
alimentar)
● o companie de servicii (ex. bancă)
● un cabinet profesional privat (ex. avocat)
● un loc unde sunt oferite servicii municipale sau guvernamentale
● un salon/cabinet de îngrijire personală
(coafură, estetică)
● un centru comercial
● un lăcaș de cult (biserică, moschee, sinagogă etc.)
● un spațiu unde sunt oferite activități
culturale sau de divertisment (cinematograf,
sală de spectacole etc.), atât timp cât distanța de doi metri între persoane nu poate fi
respectată)
● o sală închiriată sau un alt spațiu folosit
pentru a găzdui evenimente, cum ar fi congrese și conferințe
● un loc unde se practică activități sportive
sau recreative
● un restaurant sau un bar atunci când ne
deplasăm și/sau când distanțarea fizică de
doi metri față de alte persoane nu este posibilă
● o zonă comună, inclusiv un lift sau un hol
de intrare
● o instituție de învățământ, cu excepția
celor de nivel preșcolar, primar și gimnazial, dar incluzând colegiile și universitățile

Care sunt excepțiile?

Persoanele care se află în următoarele
situații nu sunt supuse obligației de a purta
o mască:
● Copiii sub 12 ani. Totuși, pentru copiii cu
vârsta cuprinsă între 2 și 12 ani, purtarea
unei măști este recomandată. Masca nu este
recomandată copiilor sub 2 ani.
● Persoanele cu o afecțiune medicală particulară care împiedică purtarea unei măști,
în special cei incapabili să-și pună sau să-și
scoată singuri masca, precum și cei care
suferă de o boală cardiacă sau respiratorie.
● Persoanele care primesc îngrijiri, primesc
un serviciu sau practică o activitate fizică
sau de altă natură care necesită înlăturarea
măștii. În aceste cazuri, masca poate fi dată
jos, dar doar pe durata respectivului tratament, serviciu sau activitate.
● Persoanele așezate, care respectă distanțarea fizică de doi metri, în următoarele
locuri: restaurante, baruri, cinematografe
etc. Cu toate acestea, ele trebuie să-și pună
masca atunci când se deplasează în aceste
locuri.
În alte spații publice în care distanța fizică de doi metri nu este posibilă, purtarea
unei măști este foarte recomandată.
Dacă aveți nevoie să mergeți la un spital, o clinică, un cabinet medical, un grup
de medici de familie (GMF) sau un centru
local de servicii comunitare (CLSC), purtați o mască până primiți alta la sosire.

Purtarea unei măști e suficientă pentru a preveni
COVID-19?

Purtarea unei măști nu împiedică, de
una singură, răspândirea COVID-19. Ea
trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de
alte măsuri de protecție, cum ar fi:
● Aplicarea măsurilor de igienă: spălarea
regulată a mâinilor timp de 20 de secunde
cu săpun și apă caldă sau utilizarea unui
dezinfectant lichid pe bază de 60% alcool.
● Menținerea unei distanțe fizice de doi
metri față de alte persoane.
● Izolarea la domiciliu și contactarea unui
medic sau a unui serviciu de asistență medicală prin telefon atunci când aveți simptome de COVID-19.

Cum se folosește masca?

Pe piață există măști de unică folosință
sau reutilizabile. Când folosiți o mască este
important să respectați următoarele măsuri:
● Spălați-vă pe mâini înainte și după ce
v-ați pus masca și după ce o scoateți.
● Evitați s-o atingeți în timp ce o purtați;
dacă ați atins-o, spălați-vă sau dezinfectațivă mâinile.
● Schimbați-o când este umedă, murdară
sau deteriorată.
● Nu o țineți agățată de gât sau de o ureche.
● Scoateți-o prin apucarea elasticelor sau a
șnururilor de după urechi, fără a atinge
partea sa din față.
● Pliați masca cu partea sa exterioară în sus.
● Aruncați masca de unică folosință într-un
coș de gunoi iar pe cea refolosibilă punețio într-o pungă curată.
● Spălați masca refolosibilă după fiecare
utilizare.
● Uscați-o complet și țineți-o într-o pungă
de plastic resigilabilă.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost publicat grație
colaborării cu organismul ACCÉSSS Alliance des communautés culturelles pour
l’égalité dans la santé et les services sociaux. www.accesss.net | 514-287-1106. Serviciile ACCÉSSS sunt oferite și în limba
română.
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Ce este Acordul privind țările terțe sigure și
În principiu, el nu este limitat doar la
Statele Unite, însă din 2002 și până în
prezent, Canada nu a mai desemnat vreun
alt stat în această categorie. Pentru a căpăta
acest statut, o țară trebuie:
■ Să fie membră a Convenției de la Geneva
privind statutul refugiaților (1951) și a Convenției împotriva torturii (1984);
■ Să fi semnat un acord privind partajarea
responsabilității privind cererile de azil;
■ Politicile și practicele sale trebuie să respecte cele două convenții menționate mai
sus;
■ Bilanțul său în materie de drepturi ale
omului trebuie să indice respectarea acestora.

America lui Trump și
refugiații

Pe 22 iulie, Curtea Federală a
invalidat acordul dintre
Canada și SUA conform
căruia o persoană aflată pe
teritoriul american nu poate
cere statutul de refugiat în
Canada și viceversa.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

În hotărârea sa, judecătoarea Ann Marie McDonald
susține că acest acord, numit
Safe Third Country Agreement/Entente sur les tiers
pays sûrs, încalcă Secțiunea
7 din Carta canadiană a drepturilor și libertăților (dreptul la viață, libertate și securitate), trimițându-i pe cei ce solicită azil în
detenție în Statele-Unite.
„Sancțiunea impusă persoanelor pe care
10 - 18

accentmontreal.com
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funcționarii canadieni le trimit înapoi în
SUA este detenția. Penalizarea faptului de a
cere azil nu este conformă spiritului acestui
acord și nici convențiilor în baza căruia
acesta a fost elaborat”, se arată în hotărârea
judecătorească.
Modul în care vecinii de la sud tratează
solicitanții de azil „șochează conștiința”
într-atât încât aplicarea acordului bilateral
încalcă Constituția canadiană, a subliniat,
de asemenea, judecătoarea McDonald.

Acordul privind țările terțe sigure a fost
contestat în instanță de mai multe persoane
fizice și trei organisme: Consiliul canadian
al refugiaților, Amnesty International
Canada și Consiliul canadian al bisericilor.
Toți aceștia susțin că SUA nu mai poate fi
descrisă ca o „țară sigură” pentru refugiați,
datorită înăspririi reglementărilor privind
cererile de azil de către Administrația
Trump.
Reamintim că președintele american a
încercat să interzică imigrația din țările
10 - 15

10 - 13
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musulmane și a suspendat amnistia pentru
expulzarea imigranților aflați în situație
neregulamentară în țările din America Centrală.

Câteva explicații privind
Safe Third Country Agreement

Acest acord elimină posibilitatea (cu
câteva excepții) ca o persoană aflată în
Statele Unite să poată cere azil în Canada
și viceversa. Cu alte cuvinte, o persoană
venind din Statele Unite care se prezintă la
un punct frontalier canadian pentru a cere
azil este trimisă imediat înapoi, indiferent
de motivele pentru care revendică protecție.
Aceasta deoarece SUA este considerată o
țară sigură pentru azilanți și deci aceștia,
odată aflați pe teritoriul american, nu au de
ce să se mai prezinte ca refugiați în Canada.
Acordul a fost semnat în decembrie
2002 ca parte a US-Canada Smart Border
Action Plan, elaborat după atacurile din 11
Septembrie.
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Într-un Quebec plin de accente

Imensa și în mare parte nepăzita graniță
dintre Canada și Statele Unite este, de la începutul secolului trecut, un exemplu de
bună vecinătate, un model pentru întreaga
lume de cum două țări pot trăi în pace și
prosperitate. O linie relativ invizibilă în
mentalul colectiv canadian și american, dar
și în practică în ceea ce privește comerțul.

Fragilitatea acestor noțiuni s-a relevat
cu acuitate odată cu venirea lui Donald
Trump la Casa Albă, când discursul protecționist, amenințările la adresa unor industrii canadiene, renegocierea NAFTA și
mai ales retorica anti-refugiați s-au instalat
în Biroul Oval.

Această retorică ce acaparează spațiul
public american de mai bine de patru ani, a
făcut ca zeci de mii persoane să considere
că rămânerea în SUA reprezintă un
potențial risc. Temându-se că nu mai pot
beneficia de un proces just în această țară,
ele au ales să vină în Canada.
Numai că în virtutea Acordului privind
țările terțe sigure, acestea persoane nu s-au
putut prezenta la un punct de frontieră canadian pentru a cere azil, căci ar fi fost automat trimise înapoi în SUA și plasate în
detenție. Pe de altă parte, o solicitare de azil
făcută pe teritoriul canadian nu este supusă
acestei interdicții - odată ce pășești în
Canada, poți cere azil. Acesta este motivul

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

Tel: (514) 376 3371
face diferenţa

Fax: (514) 376 3377

5 ȘTIRI & ANALIZE

Vineri 31 iulie 2020 ■ PAG. 5

CANADA | STATELE UNITE | RELAII BILATERALE

de ce este acum considerat neconstituțional?
anunța că nu intenționează să pună capăt
acordului. Motivele sunt lesne de înțeles,
căci în acea perioadă cele două țări treceau
printr-o renegociere spinoasă a NAFTA.
Și în prezent suspendarea sa ar putea
afecta relațiile diplomatice cu SUA, mai
cu seamă că Ottawa și Washington sunt,
în ultimii ani, destul de rar pe aceeași
lungime de undă privind scena internațională.

Ce se întâmplă acum la frontiera canado-americană?

În imediat, nu se schimbă nimic. Acordul privind țările terțe sigure se aplică în
continuare, căci decizia Curții Federale va
intra în vigoare în șase luni, în ianuarie
2021, pentru a acorda suficient timp parlamentului să găsească o soluție.

pentru care în ultimii ani Canada a înregistrat o creștere substanțială a numărului
de persoane care au trecut granița neregulamentar, prin câmpuri și păduri, pentru a
cere protecție.

Aici intervine Convenția de la Geneva
privind statutul refugiaților, adoptată în
1951. Ea prevede că un stat nu poate
aplica sancțiuni penale împotriva unei persoane ce traversează frontiera în afara
punctelor stabilite de trecere pentru a cere
azil, în măsura în care aceasta se predă autorităților, expunând motivele persecuției
la care este supusă.
Prin urmare, miile de treceri de frontieră despre care am auzit în ultimii ani nu
se pot numi ilegale, atâta timp cât indivizii
în cauză s-au predat imediat agenților

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

GRC. Ele nu sunt regulamentare, deoarece
nu s-au făcut printr-un punct stabilit de
trecere, însă în astfel de situații nu se
poate vorbi de „imigrație ilegală”.

Potrivit Immigration, Refugees and
Citizenship Canada, din 2017 aproape
57,000 de persoane au intrat neoficial în
țară căutând refugiu. Majoritatea au intrat
în Quebec și, în așteptarea unei decizii
privind statul lor, mulți și-au găsit de lucru
în domeniul sănătății, ca îngrijitori - acei
faimoși préposés aux bénéficiaires pe care
criza COVID-19 i-a arătat ca fiind atât de
importanți pentru ca sistemul de sănătate
să funcționeze.

Contestarea acestui acord

Contestarea în instanță a Acordului
privind țările terțe sigure a venit pe fondul

a numeroase apeluri din partea avocaților
specializați în problematica refugiaților și
din partea activiștilor pentru drepturile
omului, care cereau suspendarea, măcar
temporară, a acordului și posibilitatea de a
solicita azil la posturile frontaliere.
Aceasta deoarece trecerile neregulamentare ale graniței periclitează, mai ales
iarna, securitatea, sănătatea și chiar viața
acestor persoane.

NPD-ul s-a alăturat acestor voci, iar
Opoziția oficială, Partidul conservator, a
declarat că nu se opune unei astfel de suspendări – cel puțin aceasta era poziția conservatorilor la unul din momentele acute
ale chestiunii refugiaților proveniți din
SUA, în primăvara lui 2017.
La același moment, Guvernul Trudeau

Între timp, guvernul ar putea renunța
la acest acord bilateral sau ar putea contesta decizia curții. Există deja un precedent în acest sens, guvernul câștigând un
apel privind Safe Third Country Agreement în 2008, după ce cu un an înainte
judecătorul Michael Phelan de la Curtea
Federală a invalidat desemnarea SUA ca
țară sigură. Curtea Supremă a refuzat
atunci să audieze cazul.

Situația trecerilor
neregulamentare în 2020

De la începutul anului, 3,094 solicitanți de azil au fost interceptați de GRC
într-un punct neoficial de traversare a
frontierei. Dintre aceștia, 3,038 au intrat
în Quebec. Majoritatea acestor persoane
au ajuns în Canada în primele trei luni ale
anului.
În 2019, în prima jumătate a anului au
fost înregistrate 6,707 de interceptări la
granița cu SUA, dintre care 6,529 în Quebec.

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$.
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Ce căutări au
făcut pe net
r omânii în
timpul
pandemiei?

ROMÂNIA | COVID-19

În contextul creat de pandemia
COVID-19, când vine vorba de
căutări pe Google, în România
au fost de mare interes, în momentul declarării stării de urgență, subiecte ca „hârtia
igienică”, „cum să te tunzi” sau
„pâine”.

Agenția Five Elements Digital a realizat o
analiză a ceea ce s-a întâmplat pe internet în
timpul pandemiei, în România, din luna martie
și până în prezent, notează HotNews.ro. Dacă
în momentul declarării stării de urgență,
subiecte ca „hârtia igienică”, „cum să te tunzi”
sau „pâine” au fost de mare interes, între timp,
nevoia de informație pe astfel de subiecte a
scăzut la un nivel firesc pentru orice perioadă
din an.
Odată cu finalul stării de urgență, a fost înregistrat un interes crescut - dar nu peste o perioadă normală de dinaintea pandemiei - față
de activități de recreere și divertisment. O
scădere semnificativă față de alți ani a fost remarcată în privința căutărilor pe tema „vacanță”. În 2020, ca o premieră a ultimilor cinci
ani, românii au fost mai puțin preocupați de
acest subiect.
În ciuda unui vârf de căutări înregistrat la mijlocul lunii martie, subiectul „jocuri video” a
pierdut din avânt până la mijlocul lunii iulie,
iar în prezent este la un nivel firesc pentru
această perioadă.
Când vine vorba de surse de informare, cele
mai populare televiziuni au fost, în ordine, Pro
TV, Antena 1 și Antena 3. S-a remarcat, de
asemenea, și Digi24, cu un vârf de interes în
primăvară.

ACCENT MONTREAL
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ROMÂNIA | COVID-19

Cum a pătruns SARS-CoV-2 în
România? – Studiu

Un studiu recent despre intrarea virusului în România
a arătat că acesta a fost
adus de cetățeni care se întorceau din nordul Italiei și
apoi răspândit în spitale,
care nu erau încă pregătite
pentru pandemie.

Cercetarea a fost publicată în Royal
Society Open Science iar rezultatele
sale sunt în conformitate cu alte articole
anterioare ce ilustrează importurile de
cazuri din Italia, cum ar fi Bolivia,
Brazilia, Austria, Croația și Spania.
Pentru România, această rută de import
de cazuri nu este surprinzătoare,
notează autorii studiului MarianGabriel Hâncean, Matjaž Perc și Jürgen
Lerner, citați de b1.ro, deoarece Italia
este, de cel puțin două decenii, principala destinație de migrație pentru
români. Majoritatea acestora se află în
nordul țării, în special în zonele puternic afectate din Lombardia, EmiliaRomagna, Piemonte și Veneto. Aceste
patru regiuni italiene reprezintă 47,3%
din totalul românilor care locuiesc în
Italia.

A durat în medie 4,8 zile de la intrarea în România a persoanelor infectate până la diagnostic, timp în care
unele dintre acestea au transmis virusul
în familie, la locul de muncă sau în

spații publice. Multe cazuri au rămas
izolate, însă câteva au dus la explozii de
infectări. Pe de altă parte, intervalul de
timp dintre sosire și confirmarea bolii a
avut tendința să scadă, în special după
11 martie. Reducerea decalajelor de
timp poate arăta că autoritățile române
au îmbunătățit detectarea cazurilor de
COVID-19.

Cele mai afectate au fost însă spitalele, devenite în scurt timp focare
pentru coronavirus, din cauza lipsei
echipamentelor suficiente sau a procedurilor.
„Riscul de răspândire a infecțiilor
cu COVID-19 în spitalele românești
ilustrate de rețelele de transmitere timpurie este susținut de date oficiale recente. De exemplu, în 19 aprilie, în
România, rata de infecție raportată oficial în rândul lucrătorilor din domeniul
sănătății a fost de 12,7% (981 de lucrători medicali la un total de 7707 cazuri).
În Italia (regiunea Lombardiei) și
Spania, două dintre cele mai afectate
teritorii europene, la 23 aprilie, rata personalului medical a fost estimată la
20%”, se mai arată în studiul celor trei
cercetători.
Cea mai mare pondere a cazurilor
raportate în rețelele de transmisie a fost
confirmată între 15 și 19 martie, adică
71 de cazuri,
Ce mai mare rețea de transmitere
determinată de studiu are 48 de noduri:
opt femei - vârsta medie: 40,3 ani (s.d.
= 13,5), 11 bărbați - vârsta medie: 40,1

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

ani (s.d. = 17,8) și 29 de persoane de
sex și vârstă necunoscute. Toți indivizii
sunt rezidenți în același oraș. Treizeci
și cinci dintre primele persoane infectate cu noul coronavirus au contractat
infecția cu COVID-19 în (același) spital, șapte au fost de tip familial și cinci
cazuri la locul de muncă. A doua cea
mai mare rețea are 16 noduri: 14 femei
- vârsta medie: 47 de ani (s.d = 11,2),
un bărbat de 19 ani și un copil de 4 ani.
Toți sunt rezidenți în același județ și au
contractat infecția cu COVID-19 în
același spital.
„Principalele rezultate indică faptul
că românii care au călătorit din Italia în
România au fost cea mai importantă
sursă de răspândire a coronavirusului în
această țară. Întoarcerea lor a dat
naștere rețelelor locale de transmitere
de la om la om a COVID-19. În ciuda
stadiului incipient al dezvoltării lor,
aceste rețele au încorporat superdistribuitori (majoritatea infecțiilor au
provenit de la câteva cazuri). Cel mai
frecvent mod de transmitere a virusului
în aceste rețele a fost nosocomial, ceea
ce sugerează mai degrabă o circulație
locală și delimitată geografic.
Răspândirea COVID-19 în România nu
s-a produs prin rețele de transmisie
inter-orașe sau inter-provincii. Importurile din străinătate în toate județele
țării, paralele, multiple și independente
reprezintă principala cauză de
răspândire a virusului în România”, mai
notează autorii studiului.
ACCENT MONTREAL
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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
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Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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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

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

Coliva
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Colaci
la comanda
Kurtos
Kalacs

Malai
Boromir

S T- H U B E R T

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

450.67 6.6 654

Carnati
proaspeti

L : I n c h i s ; M - M - J: 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0
V: 9: 0 0 - 2 1: 0 0
S - D : 9: 0 0 - 1 7: 0 0

Snitele
si chiftele

Pulpe
de pui

Ceafa
proaspata

Halva
in vrac

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
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 1 6 2 6

De s chis in f ie ca re zi, intre
ore le 9: 0 0 - 1 8: 0 0
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Vaccin împotriva COVID-19: Care este stadiul
cercetărilor?
faze de testări umane în lume. La jumătatea lunii iunie, numărul lor era de 11.
Majoritatea se află în fazele unu sau doi.
Doar 4 din cele 25 de vaccinuri potențiale
au ajuns într-un stadiu avansat, în faza 3,
în care eficacitatea tratamentului este măsurată la scară largă.
Cel mai recent adăugat acestei liste
scurte este vaccinul dezvoltat de compania americană Moderna, care a debutat de
curând această ultimă fază a studiilor clinice, fiind testat pe 30,000 de voluntari.

Cu o competiție științifică Câte vaccinuri sunt acum în
planetară și mize financiare fazele de testare?
În data de 24 iulie, Organizația Monenorme, cercetările pentru un
dială a Sănătății (OMS) a anunțat exisvaccin împotriva COVID-19 tența a 25 de vaccinuri potențiale
avansează cu o viteză inedită. împotriva COVID-19 aflate în diverse

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Două alte potențiale vaccinuri, ambele
chinezești, au intrat în faza a treia la jumătatea lui iulie: cel al laboratorului
Sinopharm, testat în EUA pe un grup de
15,000 de voluntari, și cel al laboratorului
Sinovac, testat pe 9,000 de cadre medicale
în Brazilia, în parteneriat cu institutul de
cercetare brazilian Butantan.

Al patrulea proiect de cercetare pentru
un vaccin aflat în faza a treia a studiilor
clinice este unul european, condus de
cercetători de la Universitatea Oxford, în
colaborare cu compania farmaceutică
suedezo-britanică AstraZeneca. Acest vaccin potențial este testat în Marea Britanie,

Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti

Orar modificat

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

Pe lângă aceste vaccinuri intrate în
fazele de testare umană, OMS a anunțat
existența a altor 139 de astfel de proiecte,
aflate în fază pre-clinică de elaborare.

Pe când un vaccin?

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), precum și alte asemenea
foruri, estimează că un vaccin împotriva
COVID-19 ar putea fi gata de aprobare și
disponibil în cantitate suficientă pentru o
utilizare la nivel mondial, cel mai devreme la începutul anului viitor.
Optimiștii, ca unele companii farmaceutice, consideră că un vaccin ar fi posibil chiar în această toamnă.
Realiștii sunt însă de părere că acest
entuziasm ar trebui temperat. Și așa, un
vaccin disponibil în primul trimestru din
2021 ar fi o performanță extraordinară,
căci de obicei dezvoltarea unui vaccin ia
ani și ani de zile, în unele cazuri mult de
un deceniu.
Scenariul cel mai pesimist, dar totuși
plauzibil, este că nu vom ajunge niciodată
să avem un vaccin împotriva COVID-19.
ACCENT MONTREAL

Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti

datorita situatiei actuale

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

Brazilia, Africa de Sud și SUA.

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.
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Durerea abdominală: Cauze posibile în
funcție de localizare, tratamente și prevenție
fi extrem de diferit, în funcție de cauză. În
unele cazuri, ele pot dispărea prin modificarea stilului de viață, în primul rând a alimentației.
În altele sunt prescrise medicamente, de
la antiinflamatorii pentru bolile intestinale
inflamatorii, la antibiotice în cazul depistării unei infecții, antiacide sau relaxante
musculare. Nu este indicat să luați medicamente „după ureche”, să împrumutați din
medicamentele prescrise unui membru al
familiei sau prieten, întrucât acestea pot
avea efecte adverse, agravând problema.

Una dintre cele mai frecvente
cauze pentru care oamenii
merg să vadă un medic este
durerea abdominală.
În majoritatea cazurilor, durerea abdominală este trecătoare și nu este gravă,
datorată unei balonări, unei uşoare indigestii sau unei dureri musculare.

Totuși, dacă se prelungește în timp sau
se repetă, iradiază în alte zone sau este însoțită de simptome precum febră, palpitații
sau sincope în bătăile inimii (tahicardie),
respirație dificilă (dispnee), sânge în materiile fecale, vărsături cu sânge sau o stare
de rău general, ea poate fi un important
semn de boală sau un indicator al unei urgențe medicale - perforație, peritonită, hemoragie abdominală sau ocluzie intestinală.

Cauze frecvente în funcție de
localizare

■ Durerea epigastrică (în coșul pieptului):
ulcer gastric sau duodenal, gastrită, duodenită, hernie hiatală (ţesuturile din interiorul abdomenului ies în afară printr-un
orificiu al musculaturii peretelui abdominal), reflux gastroesofagian (GERD,
BRGE), colecistită, pancreatită.
■ Durerea în jurul buricului: pancreatită, ischemie mezentrică (la vârstnici).
■ Durerea în dreapta sub coaste: colică biliară, colecistită, hepatită, ficat congestiv,
ulcer.
■ Durerea în stânga sub coaste: boală de

În cazurile severe, de blocaje intestinale, hernie sau infecții serioase la nivelul
cavității abdominale, intervenția chirurgicală poate fi necesară.
splină, ulcer.
■ Durerea laterală dreapta: apendicită, boli
ginecologice, boli inflamatorii intestinale,
precum boala Chron și colita ulcerativă,
cancer de colon.
■ Durerea laterală stânga: constipație, diverticuli intestinali (structuri de forma unor
saci, formați de pliurile mucoasei intestinale), colon iritabil, boli inflamatorii intestinale, boli ginecologice, perforație de
colon, ocluzie intestinală.
■ Durerea suprapubiană: infecții urinare cistită, salpingită, eventrație.
■ Durerea abdominală generalizată (în tot
abdomenul): gastroenterită, colon iritabil,
constipație, peritonită.

Cauze extra-abdominale

O serie de afecțiuni ale altor organe pot
avea manifestări abdominale. Este cazul
unui infarct miocardic acut, care poate fi
acompaniat de o durere în partea de jos a
toracelui sau de o durere epigastrică. Și
pietrele la rinichi pot cauza dureri ce iradiază în zona abdominală, atunci când sunt
eliminate.
Există, de asemenea, și unele boli sistemice care cauzează dureri abdominale, ca
de exemplu alergiile și intoleranțele alimentare, epilepsia abdominală, febra mediteraneeană familială (o boală cu transmitere
genetică). Bolile sistemice sunt cele produc
inflamație la nivelul sistemului conjunctiv.

Tratarea durerilor
abdominale

Tratamentul durerilor abdominale poate

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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Atunci când ne confruntăm cu dureri
abdominale de tipul celor trecătoare și deci
mai puțin serioase, sunt recomandate alimente care reduc riscul de constipație, diaree, balonare sau flatulență. Acestea trebuie
să fie ușor de digerat, cu potențial de a
calma durerile, readucând totodată echilibrul la nivel gastrointestinal. Iată câteva
exemple:
● Bananele - hrănitoare și bogate în inulină
(prebiotic), un tip de fibră alimentară care
acţionează ca hrană pentru microflora
umană (bacteriile bune sau probioticele).
● Pepenele roșu - are un conținut ridicat de
apă, ceea ce ajută în caz de deshidratare
cauzată de diaree și este bun și în cazul arsurilor.
● Orezul fiert - combate diareea și poate
calma iritațiile de la nivelul stomacului.
● Morcovul fiert - este recomandat în
cazul durerilor abdominale asociate constipației, fiind un bun laxativ natural.
● Iaurtul natural cu conținut scăzut de
grăsimi - contribuie la ameliorarea arsurilor și conține o doză sănătoasă de probiotice, bacteriile bune care îmbunătățesc
digestia.
● Kefirul - o opțiune excelentă pentru cei
intoleranți la lactoză, kefirul conține mai
multe probiotice decât iaurtul, reduce flatulența, promovează tranzitul intestinal și
ameliorează deranjamentul de stomac. Consumat regulat, kefirul îmbunătățește simptomele asociate refluxului esofagian și
arsurile.
● Oțetul de mere cu mamă - eficient în
cazul insuficienței acidului gastric, factor
ce poate duce la refluxul gastroesofagian.
Trebuie luat diluat cu apă (o lingură la circa

5
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250 ml de apă), înainte de a mânca. Nu este
indicat în cazul ulcerelor și nici pe termen
lung, putând deteriora smalțul dentar (găsiți
mai multe informații pe acest subiect în articolul Refluxul gastroesofagian și insuficiența acidului gastric, disponibil la
www.accentmontreal.com).
● Ceaiul de ghimbir - este un foarte bun
digestiv, un antiinflamator eficient în a
ușura iritațiile tractului digestiv și un bun
remediu împotriva arsurilor și a stării de
greață (despre ghimbir și alte plante medicinale utile în problemele digestive puteți
citi articolul Plante medicinale utile pentru
cele mai frecvente probleme digestive de
sărbători, la www.accentmontreal.com).

Prevenirea durerilor
abdominale

Recomandarea adoptării unui stil de
viață sănătos merită să fie adesea repetată,
mai ales ținând cont de faptul că sănătatea
noastră în ansamblu depinde foarte mult de
sistemul digestiv - mult mai mult decât ne
imaginăm (găsiți mai multe informații pe
acest subiect în articolul Sistemul digestiv,
al doilea creier uman, disponibil la
www.accentmontreal.com).

Pentru a nu pune în pericol sănătatea
gastrointestinală, ceea ce mâncăm este de
bază. Alimentația de zi cu zi trebuie să fie
bogată în legume și fibre alimentare.
Carnea grasă și procesată, zahărul și îndulcitorii artificiali, băuturile alcoolice - toate
acestea trebuie reduse la minim. La fel ca
și stresul și anxietatea, care încetinesc procesul digestiv afectând sistemul gastrointestinal.

Evident, renunțarea la fumat este absolut necesară. Tabagismul este a doua cauză
de deces în lume, și pe lângă faptul că fumatul constituie principala cauză a cancerului pulmonar, acest obicei nociv este un
factor de risc pentru o multitudine de alte
tipuri cancer, precum: cel bucal, de laringe,
gât, esofag, rinichi, cervix, ficat, vezică,
pancreas, stomac, colon/rect (găsiți mai
multe informații pe acest subiect în articolul
Tabagismul, a doua cauză de deces în lume,
disponibil la www.accentmontreal.com).
ACCENT MONTREAL

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

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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SCEPTICUS

Șase mistere de rezolvat
trebui să se întoarcă în 1846 pentru a afla
adevărul. Cercetarea locului la câteva luni
de la întâmplare ar conduce la rezultate
concludente.

Autorul Manuscrisului
Voynich

Ansamblul de pietre uriaşe care se înalţă în sudul Marii Britanii, la Stonehenge, marchează apogeul civilizaţiei megaliţilor, care se propagă
de-a lungul ţărmurilor Europei Occidentale în mileniul al lll-lea şi dispare fără urmă în jurul anului 1500 î.e.n.

În scrierile science-fiction,
călătoria în timp a fost întotdeauna folosită pentru a îndrepta greşelile sau a fura
bogăţiile trecutului. Iar de
obicei acest lucru generează
probleme. Imaginaţi-vă însă
cum ar fi dacă toţi călătorii în
timp s-ar întoarce în trecut în
folosul ştiinţei. Vă prezentăm astăzi câteva mistere ştiinţifice ale trecutului ce ar
putea fi astfel lămurite.
Boala Transpirației

Între sfârşitul secolului al XV-lea şi
1551, o molimă devastatoare a lovit în-

treaga Europă şi în special Anglia. Un aspect macabru al epidemiei a fost faptul că
victimele ei simţeau la început un îngrozitor sentiment de frică şi aveau permanent
impresia că ceva rău se va întâmpla, chiar şi
atunci când erau (încă) perfect sănătoase.
După câteva ore, începeau să transpire şi
făceau febră. După aproximativ o zi îşi
pierdeau vieţile. Foarte puţini oameni au
supravieţuit. Nimeni nu ştia cum se răspândește boala sau ce era de fapt aceasta, iar
molima nu a mai revenit după 1551.

În absenţa oricăror cunoştinţe pentru a
trata sau stopa maladia, pare foarte ciudat
ca un asemenea fenomen să înceteze şi apoi
să dispară brusc. Până în ziua de azi, nimeni
nu ştie ce a fost de fapt respectiva molimă,
deşi câţiva au speculat că ar fi fost vorba de
o formă a virusului Hanta. Prin trimiterea
unor oameni de ştiinţă înapoi în timp, pentru a recolta nişte mostre de sânge şi a observa manifestările bolnavilor, s-ar reuşi
clarificarea multor lucruri din cărţile de istorie.

Grupul Donner

Grupul Donner a fost unul dintre
primele grupuri care s-au îndreptat spre
vest, spre Californuia, în 1846, dar membrii
acestuia au fost singurii care au rămas blocaţi în lanţul muntos Sierra Nevada atunci
când a început să ningă. Ei au intrat în istorie când cei care au venit să îi salveze au
anunţat că familia începuse să-i mănânce pe
cei morţi sau poate chiar să îi ucidă pe cei
vii pentru hrană.
Istoricii de azi au unele îndoieli. Deşi sau găsit multe oase la locul de campare al
grupului, acestea provin numai de la bovine
şi de la câini şi prezintă semne de tăieturi şi
arsuri, ceea ce înseamnă că animalele au
fost măcelărite şi gătite. În schimb, nu au
fost găsite oase umane în acea zonă. Unii
consideră că oasele umane au fost folosite
în final şi, expuse acţiunilor naturii, s-au
erodat. Alţii cred că resturile umane au fost
îngropate undeva în afara taberei, deşi săpatul în solul îngheţat ar fi fost foarte dificil de realizat. Investigatorii nici nu ar

Manuscrisul Voynich datează de 500 de
ani şi este scris în întregime într-un limbaj
codificat. Este posibil ca acesta să fie opera
unui farsor inteligent care a strecurat lucrarea pe furiş într-o bibliotecă iezuită din
Roma în 1912, manuscrisul fiind apoi vândut unui comerciant pe nume Voynich.
Oricine ar fi cel care a scris cartea, a fost
foarte priceput. Conţine 240 de pagini de
ilustraţii complicate şi text foarte dens. Nimeni nu a reuşit să dea de urma autorului.
Nimeni nu a reuşit să decodifice limbajul
folosit.
Totuşi, studiul amănunţit al întregului
material pare să indice o consistenţă internă
a textului, iar datările pe baza carbonului14 arată că hârtia provine din anii 1400.
Manuscrisul Voynich este unul din misterele ascunse în văzul lumii. Ar fi nevoie
de un istoric care să călătorească în timp și
să verifice odată la câţiva ani biblioteca,
pentru a vedea dacă pe raft se mai află
cartea şi dacă este ceva scris în ea. În cele
din urmă, acesta ar putea găsi autorul manuscrisului pentru a-i pune câteva întrebări.

Stonehenge

Cum l-au construit? De ce l-au construit? Erau îmbrăcaţi în robe de culoare
albă şi aveau bărbi lungi, aşa cum a afirmat
istoricul Eddie Izzard? Nu putem şti. Întoarcerea în timp ar face acest monument
istoric măreţ mai bine cunoscut dar, e drept,
şi mai puţin misterios.

Rongorongo

Rongorongo este un sistem de scriere
bazat pe hieroglife, folosit pe o serie de
tăbliţe de lut găsite în Insula Paştelui. Nu
există dovezi care să indice că oamenii din
zonă scriau. Astfel că aceste tăbliţe par o

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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SCEPTICUS

călătorind în trecut
anomalie. Nimeni nu ştie ce exprimau
tăbliţele sau care era limbajul pe care se
bazau scrierile respective. Lingviştii vor
foarte tare să afle aceste lucruri, dar se pare
că nu se află nicio Piatră Rosetta prin
apropiere, mai ales de când coloniştii şi
misionarii au distrus sistemul de scriere
local şi mai ales că Rapanui, limba pe care
se presupune că s-ar fi bazat ciudatul limbaj, are acum grafie latină. Singura cale
prin care un lingvist ar înţelege scrierea ar
fi dacă s-ar întoarce în timp pentru a o învăţa.

Jack Spintecătorul

Tehnic vorbind, acesta nu este un mister ce ţine de ştiinţă, dar nu-i aşa că ați vrea
să aflați adevărul? Au fost foarte mulţi suspecţi, de la membri ai familiei regale până
la ucigaşi în serie din orăşele americane,
care au decis să treacă Atlanticul pentru a
se folosi de anonimatul oferit de metropola
londoneză.
Timp de un secol şi jumătate s-au făcut
multe eforturi pentru a se descoperi ade-

vărata identitate a ucigaşului. Da, chiar au
existat mii de tentative de a dezlega acest
mister, însă toate au eşuat. Deşi nici cu
metodele moderne ale poliţiei nu se
reuşeşte prinderea tuturor ucigaşilor, pare
mai probabil ca folosind mijloacele moderne de supraveghere video şi cunoştinţele avansate de medicină legală ale
criminaliştilor să se reuşească rezolvarea
misterului nedezlegat încă din secolul XIX.
Închipuiţi-vă satisfacţia generală la aflarea
marelui mister - adevărata identitate a ucigaşului. Nu-i aşa că ar merita un pic de
călătorie prin timp? Şi cum ar fi dacă, tot
ajungând acolo şi atunci, călătorii ar pune
mâna şi pe Bijuteriile Coroanei?
Dacă doriți să aflați mai multe despre
călătoria în timp şi posibilitatea realizării
acesteia, dar şi care sunt poveştile SF care
respectă regulile ei, aruncați o pivire pe înregistrarea care însoțește acest articol la
www.scientia.ro. Este vorba despre
secvenţele cu călători prin timp care deranjează cel mai mult în filme, dar şi despre

Rongorongo este un sistem misterios de glife descoperite pe plăcuțe de lemn și alte artefacte
din Insula Paștelui.

cele mai reuşite pelicule SF care au la bază
călătoria în timp.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, intitulată „Six mysteries that could be solved
with time travel”, a fost publicată de
io9.gizmodo.com. Scientia.ro este un site de

popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri și 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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Misterul stelei care a dispărut fără urmă
Despre galaxii

O ilustrație a felului în care ar fi arătat steaua înainte de dispariție. Credit: ESO / L. CALÇADA.

O stea extrem de luminoasă
din galaxia pitică Kinman a
dispărut fără urmă. Astronomii încearcă să înţeleagă
ce anume s-a întâmplat cu
această stea, o ipoteză fiind
că ar fi dat naștere în mod direct unei găuri negre.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

O stea circa 2.5 milioane de ori mai luminoasă decât Soarele a
dispărut,
nelăsând
niciun fel de urme pe
care astronomii să fie
în stare să le descopere. Steaua - o stea
albastră masivă care se crede că se afla în
faza finală a vieţii ei - a fost observată din
2001 până în 2011 în galaxia pitică Kinman, situată la circa 75 de milioane ani lumină față de noi.
Nu a fost posibilă observarea directă a
stelelor, în mod individual, însă în urma
studiului spectrului acestei galaxii, astronomii au ajuns la concluzia că în
această mini-galaxie se o află o stea extrem de luminoasă, o stea capricioasă una cu o luminozitate variabilă, ca de altfel toate stelele atât de masive.

Când în 2019, cu ajutorul instrumentul Espresso de la Very Large Telescope aflat în Chile, ce folosește simultan patru telescoape de opt metri diametru,
accentmontreal.com

astronomii au observat din nou galaxia
Kinman și nici urmă de aceasta stea! Ea a
dispărut complet. Cercetătorii au încercat
să o găsească și cu un alt instrument, XShooter, tot din Chile, dar nimic - steaua
nu mai este acolo!

Rezultatele acestui studiu, extrem de
interesante, au fost publicate într-un articol recent în revista Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society.

În ce constă mai precis
misterul?

O stea așa de luminoasă, precum cea
dispărută, atunci când piere dă naştere
unui fenomen impresionant: o supernovă
foarte luminoasă, care lasă în urma ei o
gaură neagră. Totuși, în intervalul de timp
dintre 2011, când steaua a fost observată
pentru ultima dată, și 2019, când nu a mai
fost de găsit, nu a fost observată nicio supernovă în galaxia Kinman. Astronomii
susțin că dacă ar fi avut loc o astfel de explozie, ea nu ar fi trecut neobservată.
S-ar putea ca steaua, care avea o activitate variabilă și deci o strălucire care
se modifica în timp, să se fi stins cumva
și să fi devenit o stea mai puțin luminoasă,
pe care astronomii să nu mai reușească să
o observe. Este posibil ca steaua acum cu
luminozitate mult mai mică să fie ascunsă
de praf interstelar.
Cercetătorii au emis însă și o altă
ipoteză pentru a explica misterioasa dispariție: steaua ar fi dat naștere direct unei
găuri negre, fără să mai explodeze. O implozie gravitaţională așadar, care a transformat masiva stea într-o gaură neagră. Ar

fi pentru prima dată când s-ar observa un
astfel de fenomen în Univers și se crede
că ar fi puțin probabil. Totuși, nu se poate
exclude că acolo unde se găsea această
stea, la ora actuală există o gaură neagră
ce consumă materia care trece în
apropierea ei, chiar dacă mecanismul care
ar fi dus la colapsul stelei direct într-o
gaură neagră nu este cunoscut.

Oricare ar fi fenomenul ce a dus la disparitia stelei într-un timp așa de scurt (la
nivel cosmic), el este demn de a fi studiat
întrucât ne poate ajuta să înţelegem mai
bine ce se întâmplă cu acele stele mult mai
mari decât Soarele care consumă într-o
perioadă scurtă de timp, prin reacţii nucleare extrem de intense, combustibilul ce
le menţine în viață. Reamintesc faptul că
durata de viaţă a unei stele este cu atât mai
mică cu cât steaua este mai masivă.

Pentru următorii ani, astronomii
plănuiesc punerea la punct a unui nou instrument, mult mai puternic: ESO Extremely Large Telescope. Cu oglinda lui
de circa 39 de metri, acesta va permite oamenilor de știință să vadă stelele din
galaxia Kinman una câte una, și nu doar o
imagine globală a întregii galaxii ca până
acum. Instrumentul va fi gata să scruteze
Universul în 2025. Atunci poate se va lămuri și misterului stelei dispărute, care
poate a lăsat în urmă o stea mult mai puțin
luminoasă sau o gaură neagră generată
printr-un proces încă necunoscut.

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

Galaxiile reprezintă o colecţie de stele,
gaz, praf cosmic și materie întunecată
menținute împreună datorită gravitaţiei.
Cele mai mici galaxii pot conţine doar
câteva sute de mii de stele, în timp ce
galaxiile cele mai largi pot avea mii de
miliarde de stele.
În Universul observabil (care se întinde
în toate direcțiile plecând de la noi pe o
regiune din spaţiu de cca 13.8 miliarde
de ani-lumină) probabil că se găsesc
mai mult de 170 de miliarde de galaxii.
Le putem observa optic, ca de exemplu
cu Telescopul Hubble al NASA (19902014), în infraroșu, ca de exemplu cu
Telescopul Herschel (200-2013) al
Agenției Spaţiale Europene (ESA),
grației captării undelor radio - Verry
Large Array, în funcțiune din 1980, al
National Radio Astronomy Observatory
(SUA), sau radiației X - observatorul
spațial XMM-Newton (1999-2016) al
ESA.
Galaxia noastră, Calea Lactee (Milky
Way), se crede că ar conţine cca 400
miliarde de stele. Milky Way este o
galaxie spiralată cu bară, de dimensiune medie (diametru: cca 120.000 anilumină). Soarele se găseşte la cca
27.000 ani-lumină față de centrul
galaxiei, în brațul Orion. În centrul
Căii Lactee se află o gaură neagră supermasivă (∼ 106×masa Soarelui):
Sagittarius A*.
Majoritatea galaxiilor formează grupuri
mici de galaxii. Calea Lactee face parte
din Grupul Local alcătuit din aproximativ 30 de galaxii. Cele mai mari dintre
ele sunt: Andromeda, Calea Lactee și
Triangulum. Distanța dintre Andromeda și galaxia noastră este de circa
2.5 milioane ani-lumină. Oamenii de
știință estimează că cele două se vor
ciocni în circa 4 miliarde ani.
Iniţial, după Big Bang, nu erau stele
sau galaxii, ci doar hidrogen, heliu și
materie întunecată. Distribuția de gaz și
materie întunecată era uniformă, însă
existau mici fluctuații ale densității de
gaz și materie întunecată din loc în loc.
Pe măsură ce Universul s-a extins,
acesta s-a răcit, iar densitatea materiei a
scăzut. Regiunile cu densitate mai mare
au început să colapseze datorită gravitaţiei, formând norii protogalactici.
Gazul și materia întunecată au început
să se așeze în fâșii și filamente, iar in
regiunile cele mai dense au început să
se formeze stelele. Din norii protogalactici au început să se formeze
galaxiile spiralate și eliptice.
Galaxiile au patru forme: eliptice, spiralate, lenticulare și iregulate.
Sursa: „Clasificarea galaxiilor”, Institutul de Științe Spațiale, Măgurele.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Căutăm o femeie pentru curățenie, onestă și cu experiență, pentru o familie care
locuiește într-un apartament în zona Côtedes-Neiges, de două sau trei ori pe săptămână. Un nivel minim de franceză sau
engleză este acceptabil. Sunați la 514-7312176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Calificări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fizică, spirit de echipă, muncă la exterior,
permis de conducere valid (posibilitate de
a face parte din echipele noastre de
deszăpezire în timpul iernii). Postul este la
timp plin, permanent, cu salariu competitiv
și asigurare colectivă. Loc: Montreal și împrejurimi (punct de întâlnire la Laval).
Data de început: imediat. Scrieți-ne la
info@genexinc.ca sau contactați-ne la
450-963-2990 (lăsați un mesaj).

URGENT, căutăm doi lucrători pentru
transport și cărat diverse (manutention),
ajutor la instalare de pavaj și alte materiale, plantare, punerea plăcilor de gazon și
alte sarcini conexe. Calificări: experiența
în amenajare peisagistică un atu, harnic și
disponibil, în bună formă fizică, spirit de
echipă, muncă la exterior, permis de conducere valid (posibilitate de a face parte
din echipele noastre de deszăpezire în timpul iernii). Postul este la timp plin, permanent, cu salariu competitiv și asigurare
colectivă. Loc: Montreal și împrejurimi
(punct de întâlnire la Laval). Data de început: imediat. info@genexinc.ca sau
450-963-2990. (lăsați un mesaj).
Compania Bordic Expert Ménage caută să
angajeze bărbați (vârsta 30-45 ani) pentru
a face curat în birouri. Plata oficial, cu cec,
15$/oră.Contactați Eugen prin email la
expertmenage@bordic.com sau prin telefon la 514-799–6864.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, menajere
și îngrijitoare, caută candidați/candidate
pentru familii în regiunea Montreal și
Laval. Candidatul ideal are cel puțin 6 luni
de experiență, este responsabil și posedă
referințe verificabile. Familiile cu care 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
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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. Info: www.renoroca.ca. Contact: renoroca_inc@yahoo.com sau 514575-2939.

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: 514-5951400, 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.

IMOBILIARE
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. Info suplimentare: 514575-9377, Ina (română, rusă, franceză).

$ 50

.00

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: 514550-2774.

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: 450-465-9360.

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.

