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Prezentându-se ca un
„conservator adevărat”
în cursa pentru șefia
PCC, Erin O'Toole a
căutat în special sprijinul
moderaților și a celor de
centru dreapta din
această formațiune po-
litică.
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RCAF, misiuni de Poliție Aeriană
Întărită în România

Militarii români şi cana-
dieni vor executa, în pe-
rioada septembrie -
decembrie, misiuni cu
aeronave CF-188 Hor-
net, F-16 Fighting Fal-
con şi MiG-21 LanceR
la baza aeriană „Mihail
Kogălniceanu”.

► Pag.  3

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

ȘTIRI & ANALIZE ►► PPaagg..  44 ȘTIRI &   ANALIZE ► Pag.5

CCCC ÂÂÂÂTTTT     DDDD EEEE     RRRR EEEE TTTT IIII CCCC EEEE NNNN ȚȚȚȚ IIII
SSSS UUUU NNNN TTTT     CCCC AAAA NNNN AAAA DDDD IIII EEEE NNNN IIII IIII     ÎÎÎÎ NNNN
PPPP RRRR IIII VVVV IIII NNNN ȚȚȚȚAAAA     UUUU NNNN UUUU IIII     VVVVAAAACCCCCCCC IIII NNNN
ÎÎÎÎ MMMM PPPP OOOOTTTT RRRR IIII VVVVAAAA     CCCCOOOO VVVV IIII DDDD ---- 1111 9999 ????

Les Immeubles Charisma                    dcata@videotron.ca
Agentie Imobiliara                                     carmendan.com

Curtier imobiliar 

Promoție
super

detalii în
pagina 4

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003

ȘȘeerrbbaann  MMiihhaaii
TTIISSMMĂĂNNAARRIIUU

&&  AAssoocciiaațțiiii

AAVVOOCCAATT

tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1800, Montréal, H2Y 2W2 

555511114444----222288885555----0000000055552222

Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 

DETALII ÎN INTERIOR



Vineri 28 august 2020Vineri 28 august 2020 ■ PAG. 2PAG. 222

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

MMOONNTTRREEAALL  MMOONNTTRREEAALL  
&&

TTOORROONNTTOOTTOORROONNTTOO

FERESTRE DE CEA MAIFERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE BUNĂ CALITATE 
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GARANȚIE 25 DE ANI
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ADRIAN ȘEICAADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

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

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

Mont-Royal, H4T 1M1

SOS INFIRMIÈRE
Agenție de plasament în domeniul sănătății pentru profesioniștii români și
pentru cei de toate naționalitățile din Quebec
• SALARII foarte avantajoase
• ORARE DE LUCRU flexibile, fiecare              

persoană lucrează cât și unde vrea
• ANGAJĂM: INFIRMIERS(ÈRES);                    

INFIRMIÈRS(ÈRES) AUXILIAIRES;           
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES 
(PAB); INHALOTHÉRAPEUTES;              
TRAVAILLEURS(EUSES) SOCIAUX(LES)

• CLIENȚII noștri: toate instituțiile publice de 

sănătate din provincia Quebec
• SPITAL, CHSLD, CLSC, GMF, RI, RPA, 

SÀD, Transport medical etc.
• În curând: PLAN de pensie și de asigurare 

colectivă
• SUPORT clinic acordat angajaților pentru 
dezvoltare profesională 

• Puteți lucra ca salariat sau ca partener INC 
al companiei noastre

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

Administratori români

Picnic la Val-David:
Emoție de toamnă

Asociația Română din Canada (ARC)
organizează sâmbătă, 5 septembrie, un nou
picnic la Câmpul românesc de la Val-David,
care se va desfășura între orele 10:00-20:00.
În caz de timp nefavorabil, evenimentul va
avea loc a doua zi, duminică, 6 septembrie,
de la aceeași oră. 

Programul include recitări de poezii,
muzică populară și muzică de ambianță. In-
vitat special: artistul scenic Sergiu Cioiu.
Un purpuriu folcloric va fi interpretat la nai
de Nicu Macarie, in memoriam Mircea
Manole.

Cei aflați la Câmpul Românesc vor
putea participa la Tombola Toamnei, ce
oferă premii substanțiale. 

Preparate culinare disponibile (contra
cost): mititei, cârnați, sărățele, porumb fiert.
De asemenea, se pot cumpăra și sucuri, apă
minerală și apă plată  (bucătăria de la Val-
David nu servește băuturi alcoolice).

Intrarea: 7$/mașină (include toți
pasagerii), 3$/adult fără mașină; gratuit
pentru copii. 

Cei care doresc să rămână cu cortul
peste noapte o pot face, costul fiind de
20$/cort. 

Adresa: 2210 Montée Predeal-Trudeau,
Val-David, J0T 2N0. 

Înscrieri pentru 2020-
2021 la Școala Junimea

Înscrierile pentru anul 2021-2021 au în-
ceput la Școala Junimea Română din Mon-
treal, pentru nivelurile primar, secundar,
colegial și universitar. Cursurile se țin atât
în clasă (sâmbăta de la 9:00 la 15:00, la
Colegiul Brébeuf din Montreal), cât și on-
line (în cursul săptămânii și sâmbăta).
Cursuri oferite: română, franceză, engleză,
matematică și științe (inclusiv cursuri pri-
vate și semiprivate, la toate nivelurile),
geometrie, cultură și civilizație românească,
muzică, dans, șah și karate. Anul acesta,
pentru prima oară, va fi oferit și un curs de

anatomie. Un program special online este
oferit elevilor din clasa a VI-a în vederea
pregătirii pentru admiterea la secondaire
(liceu), la matematică și franceză, în fiecare
joi din luna septembrie și joi, 1 octombrie.

Tot pentru prima oară, anul acesta
Școala Junimea va avea și o clasă pentru
copiii între 4 și 12 ani cu nevoi speciale. Ea
se adresează copiilor cu dizabilitate de în-
vățare (DA), tulburare de spectru autist
(ASD), deficiență de limbaj (DL), defi-
ciență intelectuală moderată (DIM) etc.

Pentru adulți sunt oferite cursuri de gas-
tronomie, karate, pictură și design, precum
și un atelier de engleză.

Mai multe detalii: junimearomana.com.

PE SCURT | DIN COMUNITATE PE SCURT | DIN COMUNITATE

COMUNITATE



Vineri 28 august 2020Vineri 28 august 2020 ■ PAG. 3PAG. 333 ȘTIRI & ANALIZE

Deși unii dintre canadieni
sunt reticenți, patru din cinci
spun că se vor vaccina pentru
a-și proteja familia.

Experții au afirmat în repetate rânduri: o
adevărată „revenire la normal” post-
COVID-19 - una în care călătoriile inter-
naționale și evenimentele cu participare
masivă sunt permise, iar viața socială nu se
măsoară în „bule” de socializare - nu se va
produce decât după ce o masă critică de
canadieni va beneficia de un vaccin îm-
potriva acestei boli.

Când și dacă un astfel de vaccin va fi
disponibil pe scară largă în Canada nu știm
cu certitudine, însă discuțiile și dezbaterile
despre cine ar trebui să-l primească cu pri-

oritate, dacă vaccinarea ar trebui să fie
obligatorie, precum și preocupările legate
de potențialele efecte secundare ale unui
vaccin se găsesc deja în sfera publică.

Cele mai recente date de la firma de
sondare a opiniei publice Angus Reid arată
că în mare parte, canadienii sunt dispuși să
se vaccineze, însă sunt divizați dacă să o
facă mai devreme sau mai târziu.

Astfel, aproape jumătate dintre canadi-
eni (46%) afirmă că nu au rezerve în pri-
vința unui vaccin împotriva COVID-19 și
că sunt gata să se vaccineze îndată ce asta
va fi disponibil. În același timp, o treime
(32%) sunt dispuși să se vaccineze, însă
preferă să mai aștepte.

Ceea ce distinge aceste două grupuri
este îngrijorarea privind potențiale efecte
secundare ale unui vaccin dezvoltat în prea

mare grabă. Majoritatea celor care spun că
doresc să mai aștepte afirmă că sunt pre-
ocupați de aceste posibile efecte secundare
(76%). În schimb, printre cei care sunt gata
să se vaccineze imediat, doar 37% îm-
părtășesc îngrijorări similare.

O proporție destul de semnificativă din
populație - un canadian din șapte (14%) -
optează pentru nevaccinare, în vreme ce 8%
nu sunt siguri dacă o vor face sau nu.

Estimările diferă, însă potrivit Clinicii
Mayo, aproximativ 70% dintr-o populație
trebuie să devină imună la COVID-19, fie
prin vaccinare, fie prin dezvoltarea de anti-
corpi datorii unei infectări anterioare, pen-
tru a stopa epidemia.

Alte cifre interesante revelate de acest
sondaj au legătură cu obligativitatea vac-
cinării. Trei sferturi din canadieni sunt de

părere că un vaccin împotriva COVID-19
ar trebui să fie obligatoriu în centrele de în-
grijiri de lungă durată și pentru personalul
medical. Trei din cinci (63%) susțin că
aceasta ar trebui să se întâmple și în școli.

Importanța unui vaccin împotriva
COVID-19 este clară pentru foarte mulți
canadieni. Marea majoritate susțin că viața
nu va reveni la normal în cadrul comunității
lor până când oamenii nu se vor vaccina.
Procentul scade la 59% printre canadienii
care se raliază acestei opinii în mediul rural,
însă se ridică la 77% în cazul celor care trăi-
esc în mediul urban.

La nivel de provincii, locuitorii din
British Columbia par a fi cei mai convinși
de acest lucru (81%), în vreme ce canadi-
enii din Preerii (Alberta, Saskatchewan și
Manitoba) cel mai puțin (67% și respectiv
64%).În Quebec, procentul celor care con-
sideră că doar cu un vaccin viața va reveni
la normal se situează la 78%.

Deși un vaccin este necesar, în opinia
majorității canadienilor, pentru o revenire
la normal, puțini dintre ei așteaptă ca acesta
să fie disponibil în 2020. Doar 7% spun că
anticipează ca vaccinul să fie gata până la
sfârșitul anului, în timp ce majoritatea se
așteaptă ca acest lucru să se întâmple la un
moment dat în 2021 - 62%. 4% sunt mai
pesimiști și afirmă că nu vom avea nicio-
dată un vaccin împotriva COVID-19.

Canadienii care la alegerile federale din
octombrie 2019 au votat cu liberalii și neo-
democrații sunt în mod covârșitor în
favoarea vaccinării - nouă din zece afirmă
că se vor vaccina împotriva COVID-19.
Situația e un pic diferită în rândul votanților
conservatori: și aici majoritatea spun că se
vor vaccina, însă proporția este mai mică,
de trei din cinci.

ACCENT MONTREAL

Cât de reticenți sunt canadienii în privința unui
vaccin împotriva COVID-19?

SONDAJ

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Erin O'Toole este noul lider al Par-
tidului conservator canadian (PCC), după
trei tururi de scrutin și o lungă numără-
toare a voturilor. O'Toole a câștigat 57%
din voturi (19.271 de puncte), în timp ce
Peter MacKay, considerat favorit și cel
care conducea după primul tur, s-a clasat
pe locul doi cu 14.528 de puncte. Perfor-
manța lui O'Toole în Quebec a fost ime-
diat subliniată, el câștigând detașat această
provincie.

Pentru a deveni șef al PCC un candidat
trebuie să acumuleze minim 16.901 de
puncte. Dintre cei 269.000 de membri ai
partidului, au votat 174.849, un număr
record pentru o cursă la șefia unui partid
politic canadian.

Rezultatele au fost anunțate luni, 24
august, puțin după ora una dimineața, deși
în mod normal ele erau așteptate du-
minică, în jurul orei 18:00. Întârzierea s-a
datorat unor dificultăți la numărarea vo-
turilor: câteva mii au fost rupte de

mașinile de numărat, astfel că personalul a
trebuit să scrie de mână opțiunile de pe
aceste buletine de vot deteriorate.

În primul său discurs ca lider al PCC,
Erin O'Toole a promis să unească partidul,
divizat după o cursă marcată de pandemie,
și a atacat guvernul liberal Trudeau.

În vârstă de 47 de ani, O'Toole este
deputat, din 2012, în circumscripția
Durham din Ontario. În 2015, el a fost
ministru Veteranilor în Guvernul Harper.
De profesie avocat, noul lider al conser-
vatorilor a fost membru al Forţelor
Aeriene Regale Canadiene (RCAF).

În 2017, a încercat pentru prima dată
să devină liderul PCC, însă a pierdut în
fața lui Andrew Scheer, clasându-se pe
locul trei. Prezentându-se ca un „conser-
vator adevărat”, O'Toole a căutat în spe-
cial sprijinul moderaților și a celor de
centru dreapta din această formațiune
politică.

În timpul campaniei, el a promis să

abroge taxa pe carbon, să ridice restricțiile
asupra armelor de foc recent impuse de
guvernul liberal și să limiteze investițiile
chinezești în Canada.

De asemenea, O’Toole dorește să
creeze o comisie de anchetă pentru pan-
demie, să criminalizeze blocarea căilor
ferate sau a porturilor, să ofere Quebecu-
lui mai multă autonomie în anumite pro-
bleme și să negocieze un acord de liber
schimb cu alți membri ai Commonwealth-
ului. El s-a angajat să nu știrbească din
drepturile femeilor și ale comunității
LGBTQ, considerând că direcția spre care
trebuie să se îndrepte Partidul conservator
este cea de a nu suspenda drepturi deja
câștigate de canadieni.

Noul lider al PCC s-ar putea afla în
campanie electorală chiar în această
toamnă. Pe 18 august prim-ministrul
Trudeau a suspendat lucrările Parlamen-
tului până la sfârșitul lunii septembrie.
Noua sesiune parlamentară va debuta în
data de 23 septembrie, cu un discurs al
tronului, care, conform tradiției, va fi
supus unui vot de încredere. Potrivit CBC
și Radio-Canada, un nou buget sau o ac-
tualizare la nivel economic va fi depusă la
scurt timp după acest discurs. De
menționat că lucrările obișnuite ale Parla-
mentului erau oricum programate să se
reia în săptămâna lui 20 septembrie.

Dacă guvernul minoritar liberal nu va
obține votul de încredere al Parlamentu-
lui, Canada se va pregăti de noi alegeri
federale. Premierul Trudeau a declarat
însă că reluarea activității parlamentare
într-o lună de acum încolo nu constituie o
stratagemă pentru a provoca noi alegeri.
Potrivit acestuia, discursul tronului
prezentat cu opt luni în urmă, atunci când
liberalii au câștigat din nou alegerile
formând un guvern minoritar, nu mai
este aliniat cu realitatea cu care canadienii
se confruntă la ora actuală și că, prin ur-
mare, prezentarea unei noi viziuni este
necesară.

ACCENT MONTREAL

Partidul conservator are un nou lider.
Posibile alegeri federale în această toamnă?

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă(i cu mine,
plătesc o vacan(ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă(i cu
mine plătesc notarul!

Noul lider al Partidului conservator, Erin O’Toole. FOTO: La Presse Canadienne.

Erin O’Toole, noul
șef PCC: Ce cred
canadienii?
Preluarea conducerii Partidului conser-
vator canadian (PCC) de către deputatul
Erin O’Toole nu schimbă - cel puțin
pentru moment - intențiile de vot ale
canadienilor și quebechezilor.
Astfel, conservatorii se situează la 11%
în intențiile de vot ale quebechezilor și
la 27% în cele ale canadienilor, potrivit
unui sondaj de opinie realizat de firma
Léger și Association d’études canadi-
ennes. Mai mult - și mai îngrijorător
pentru noul lider al acestui partid -
alegerea sa în fruntea PCC diminuează
dorința quebechezilor de a vota cu con-
servatorii cu 42%. Cu toate acestea,
militanții conservatori din această
provincie au fost majoritar favorabili lui
Erin O’Toole, care a primit 60,5% din
voturi în Quebec, față de 39,5% pentru
Peter MacKay, principalul său adversar
în cursa pentru șefia PCC.
Sondajul a indicat că doar 8% dintre
respondenții din Quebec sunt înclinați
să voteze cu conservatorii acum că
O’Toole este la conducere. Jumătate
dintre aceștia (50%) au declarat că nu
știu ce efect va avea noul lider asupra
votului lor.
În restul Canadei, proporția celor care
nu știu exact ce le inspiră Erin O’Toole
este similară cu cea din Quebec - 51%.
Totuși, mai puțini canadieni spun că
alegerea lui O’Toole îi face să se înde-
părteze de PCC - 35% față de 42% în
Quebec. De asemenea, 15% - aproape
dublu față de procentul din Quebec -
afirmă că noul lider îi motivează să
voteze conservator.
Sondajul a fost realizat între 21 și 23
august. Rezultatele cursei la șefia PCC
au fost anunțate în noaptea dintre 23 și
24 august. 
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Detaşamentul Forţelor Ae-
riene Regale Canadiene va
executa misiuni de Poliţie
Aeriană Întărită (enhanced Air
Policing) alături de militari
aparţinând Forţelor Aeriene
Române, sub comandă NATO,
la Baza 57 Aeriană „Mihail
Kogălniceanu”, informează
Agerpres.

Potrivit sursei citate, militarii români şi
canadieni vor executa, în perioada sep-

tembrie - decembrie, misiuni cu aeronave
CF-188 Hornet, F-16 Fighting Falcon şi
MiG-21 LanceR.

Detaşamentul canadian este format din
aproximativ 145 de piloţi şi membri ai per-
sonalului tehnic, cu şase aeronave CF-188
Hornet.

Aceasta este cea de-a patra rotaţie la
„Mihail Kogălniceanu” a Forţelor Aeriene
Regale Canadiene, după cele executate în
2017, 2018 şi 2019. Militarii canadieni au
mai executat o misiune în România, la
Câmpia Turzii, în anul 2014.

Poliția Aeriană întărită sub comandă
NATO este o misiune de apărare colectivă
pe timp de pace pentru protejarea in-
tegrității spațiului aerian al Alianței. Ea a

fost demarată la nivelul NATO în 2014,
după agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
soldată cu ocuparea Peninsulei Crimeea și
cu războiul din zona Donbass.

Misiunile de poliţie aeriană desfăşurate
în comun contribuie la dezvoltarea capa-
cităţii de reacţie şi descurajare, precum şi
la consolidarea interoperabilităţii între
Forţele Aeriene Române şi cele canadiene,
se precizează într-un comunicat MApN.

„Dislocarea avioanelor CAF în Româ-
nia este parte a implementării Planului de
acţiune pentru asigurarea capacităţii ope-
raţionale a NATO pe flancul estic al
Alianţei atât în zona de nord, cât şi în zona
de sud şi demonstrează unitatea şi deter-
minarea NATO ca răspuns la provocările
mediului de securitate”, precizează același

comunicat citat de Agerpres.
Forțele Aeriene Canadiene iau parte la

această misiune pe bază rotațională cu alte
națiuni aliate.

Baza aeriană de la Kogălniceanu este
un hub de tranzit pentru trupele americane
și NATO și pentru armamentul și echipa-
mentele acestora. Ea este preconizată să
devină una dintre cele mai importante fa-
cilități NATO din regiune, după o in-
vestiție de aproximativ 12,17 miliarde de
lei. Valoarea investiției ar urma să fie
eșalonată pe 20 de ani.

Anul trecut, Pentagonul a anunțat
amânarea unui proiect de investiții de 22
milioane dolari la baza militară aeriană
Kogălniceanu pentru a redirecționa banii
către construirea zidului de la granița
SUA-Mexic. Drept urmare, Guvernul de la
București a elaborat un plan masiv de ex-
tindere și modernizare a facilității pe bani
românești, cu costuri totale estimate la
echivalentul a peste 1% din PIB-ul
României.

Proiectul se leagă și de intenția Guver-
nului de a achiziționa încă cinci avioane
multirol F-16 de la Portugalia, plus suport
logistic, instruire, asistență tehnică, mo-
dernizare și capabilitate de mentenanță
complexă pentru întreaga flotilă F-16 a
României de la Statele Unite, achiziție es-
timată la peste un sfert de miliard de euro
plus TVA, bani din fonduri publice.

Proiectul de la baza Kogălniceanu pre-
supune edificarea de construcții cu o
suprafață desfășurată de aproape 30 de
hectare, drumuri, parcări și platforme în
suprafață desfășurată de aproape 300 de
hectare, precum și împrejmuiri în lungime
de 7,5 hectare. AM

RCAF, misiuni de Poliție Aeriană Întărită în
România, în perioada septembrie - decembrie
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Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371    Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4

Lilian Savin
fotograf

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT

514.942.0877

NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

photographe.lilian@gmail.com

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462
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Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele

* Cu comanda * 

Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta dum-
neavoastră. Contactați-ne la 
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?

Forţelor Aeriene Regale Canadiene care va executa misiuni de Poliţie Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) alături de militari aparţinând
Forţelor Aeriene Române, sub comandă NATO. FOTO: Avion CF-188 Hornet, Facebook/Royal Canadian Air Force.
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Mit și adevăr despre hormoni, antibiotice și
alimente iradiate în Canada
Hormoni și antibiotice în
carne

În Canada, hormonii de creștere sunt
folosiți la vacile de carne. Scopul admi-
nistrării lor este de a obține o cantitate cât
mai mare de carne macră, într-un timp cât
mai scurt și la un cost de producție cât mai
scăzut.

Hormonii de creștere sunt însă inter-
ziși la vacile de lapte, la păsări și porci.

Antibioticele sunt folosite pentru a trata
animalele de fermă bolnave, pentru a pre-
veni îmbolnăvirea lor și, în unele cazuri,
pentru a stimula creșterea anumitor ani-
male.

Health Canada a aprobat utilizarea an-
tibioticelor atât în cazul vitelor de carne cât
și a celor de lapte, a găinilor, inclusiv celor
de ouă, curcanilor, porcilor sau peștelui.
Antibioticele pot de asemenea fi pulverizate
pe recoltele de fructe sau administrate al-
binelor.

Precizăm încă că atunci când o vacă de
lapte este tratată cu antibiotice, laptele
său nu este destinat consumului și nu
poate fi vândut.

Health Canada este cea care analizează
eficacitatea și siguranța pentru consumul
uman a hormonilor și antibioticelor din di-
verse produse. Tot Health Canada stabilește
limitele pe care aceste substanțe nu trebuie
să le depășească.

Monitorizarea utilizării hormonilor și
antibioticelor este asigurată de Canadian
Food Inspection Agency, care testează în
mod regulat și aleatoriu atât alimentele pro-
duse în Canada cât și cele de import. Dacă
nivelul acestor substanțe depășește limita
stabilită de Health Canada, alimentul res-
pectiv este retras de pe piață.

În ultimii ani însă comunitatea medicală
a început să tragă semnale de alarmă
privind suprautilizarea antibioticelor la
nivel mondial, ce duce la scăderea eficienței
acestor medicamente și resurgența infecți-
ilor netratabile. Dacă abuzul antibioticelor -
și în special utilizarea lor în industria
agroalimentară - vă îngrijorează, alegeți
alimente organice. Acestea nu conțin an-
tibiotice și nici hormoni.

Hormoni și antibiotice în
produsele lactate

Așa cum am menționat anterior, dacă

unei vaci de lapte i se dau antibiotice ea este
scoasă din producție iar laptele său este
aruncat. Odată vindecată și după ce antibi-
oticele au fost eliminate din organismul său,
ea este din nou integrată în producția de
lapte.

Potrivit legilor, laptele canadian este
riguros testat pentru antibiotice. Dacă aces-
tea nu se încadrează în limitele considerate
nepericuloase pentru sănătatea umană,
laptele este aruncat iar producătorul pena-
lizat.

Hormonii de creștere pentru sporirea
producției de lapte sunt interziși în Canada,
ceea ce înseamnă că laptele, brânza sau
iaurtul canadian nu conțin hormoni
adăugați.

Atenție însă, în Statele Unite Food and
Drug Adminitration (FDA) a aprobat uti-
lizarea în scopuri zootehnice a hormonului
de creștere recombinat de la bovine, re-
combinat bovine somatropin - rbST sau
rBGH - recombinat bovine hormon, pentru
creșterea producției de lapte cu până la
20%.

Hormonul a fost obținut prin inginerie
genetică pe Escheria coli de către Mon-
santo. rBGH stimulează producția hepatică
de IGF (insulin-like growth factor), care se
excretă prin lapte, concentrația fiind de zece
ori mai mare față de cea a vacilor care nu
au beneficiat de rBGH. Identic cu cel uman,
IGF nu se distruge prin pasteurizare. Există
indicii că acest hormon ar putea prolifera
dezvoltarea anumitor cancere, afectând
funcționarea sistemului endocrin (îndeosebi
tiroida și suprarenalele) și perturbând
echilibrul hormonal.

Dacă doriți să vă asigurați că produsele
lactate pe care le consumați nu conțin astfel
de hormoni adăugați, cumpărați-le pe cele

cu logo-ul 100% Lait Canadian/100%
Canadian Milk (foto).

Din nou, dacă doriți lactate fără hor-
moni dar și fără antibiotice, fără produse
secondare rezultate din alte animale și fără
OGM (organisme modificate genetic),
consumați organic. În plus față de cele
enumerate mai sus, fermele organice sunt
mult mai atente la stocarea și transformarea
în compost a deșeurilor de origine animală
astfel încât să nu polueze aerul și apa.

Mai mult, fermele organice promovează
practici umane de creștere a animalelor.
Acestea nu sunt ținute constant închise în
cuști, fără acces la aer curat și fără posibi-
litatea de a socializa cu alte animale. Pentru
a preveni îmbolnăvirea lor, fermierii care
aderă la practici organice nu recurg la an-
tibiotice ci au grijă ca animalele să aibă un
stil de viață sănătos. Rezultatul: multe din
vacile de lapte certificate organice au o
speranță de viață de trei sau patru ori mai
mare decât a vacilor comerciale!

Alimente iradiate
Există câteva alimente a căror iradiere

este permisă de Health Canada. Acestea
sunt: cartofi, ceapă, grâu, făină, făină inte-
grală de grâu, condimente întregi, măcinate
sau deshidratate. Până la sfârșitul anului
este preconizată și punerea în vânzare a
cărnii tocate de vită (proaspătă sau conge-
lată) care să fie iradiată.

Procedeul este foarte folosit în Statele
Unite și în țări emergente ca Brazilia, Tai-
landa, Filipine, Africa de Sud. În Uniunea
Europeană doar patru țări au autorizat
această metodă de conservare/salubrizare:
Franța, Italia, Belgia, Olanda, cărora li se
adaugă și Marea Britanie.

În ce constă această iradiere a ali-

mentelor? Potrivit Canadian Food Inspec-
tion Agency, procesul constă în expunerea
alimentelor la un nivel controlat de energie
„ionizantă”, care pătrunde în ele fără a le
ridica în mod semnificativ temperatura,
eliminând diversele micro-organismele
aflate acolo, precum bacteriile E.coli sau
salmonella, mucegaiul sau diverși alți
paraziți ce cauzează afecțiuni alimentare. În
cazul fructelor și legumelor, iradierea crește
durata de conservare, întârziind coacerea
sau germinarea lor.

Trei diferite surse de energie pot fi
folosite: raze gama, raze X sau fascicule de
electroni.

Procedeul nu face ca alimentele să de-
vină radioactive iar Health Canada afirmă
că, potrivit mai multor studii aprofundate,
iradierea nu prezintă riscuri pentru sănă-
tatea umană - atunci când, desigur, ea este
făcută conform normelor în vigoare, ce sta-
bilesc intensitatea și doza maximă de ener-
gie ce poate fi aplicată alimentelor aprobate
pentru un astfel de tratament.

Există însă voci care susțin că iradierea
modifică alimentele în structura lor chimi-
că, stricând echilibrul lor bacteriologic și
reducând conținutul lor vitaminic cu 40%
până la 80%.

Dacă nu sunteți confortabili cu inte-
grarea acestor alimente în meniul dvs., aveți
totuși posibilitatea alegerii. Iradierea nu
este obligatorie, ceea ce înseamnă că deși
anumite categorii de alimente pot fi supuse
acestui procedeu, nu toți cartofii, ceapa etc.
existenți pe piață sunt neapărat iradiați.
Health Canada obligă producătorii și co-
mercianți să eticheteze în mod clar aceste
produse.

Astfel, alimentele preambalate care au
fost supuse unei iradieri complete sunt mar-
cate cu simbolul internațional al iradiației
(foto) și cu o inscripție care indică acest
lucru. Pentru alimentele neambalate,
această informație trebuie afișată în proxi-
mitatea lor.

În cazul produselor care conțin mai
multe ingrediente, dacă unul din acestea a
fost supus iradierii și reprezintă mai mult de
10% din compoziția alimentului finit,
atunci acest lucru trebuie indicat pe
etichetă. Totuși, dacă un astfel de ingredi-
ent reprezintă mai puțin de 10% din pro-
dusul finit, etichetarea nu este obligatorie.

Menționăm că alimentele bio nu sunt
iradiate.

ACCENT MONTREAL

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate

Adulti si copii
www.naturazone.net
herboristelaval@gmail.com
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PPSSIIHHOOLLOOGG  ÎÎNN
LLAAVVAALL

Hoinal Gergely
Membră OPQ

Ofer ședințe de psihoterapie pentru adulți și
adolescenți. Experiență de 15 ani în

autism și deficiență mintală.  
Chitanță pentru asigurări disponibilă.

438-498-3808 | hoinal.gergely@outlook.com
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!Member of Canadian Bookkeepers Association

Gabriela Bucsa

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA
• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice 
si companii

• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari 
REER

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

www.arcade-accounting.com • 551144..550088..88888800 • info@arcade-accounting.com

• Incorporari si lichidari de companii
• Reprezentare in fata autorita#lor 
guvernamentale

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5

www.accentmontreal.com
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Québec.ca/coronavirus
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•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 
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Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 
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Mai multe medicamente și te-
rapii sunt acum testate și
folosite pe pacienții cu
COVID-19. Există unele rezul-
tate încurajatoare, care încep
să reducă bilanțul deceselor
din spitale, dar este încă o
cale lungă până la un remediu
care va vindeca toți pacienții,
scrie The Guardian, citat de
HotNews.ro.

Dexametazona
Aceasta este un medicament din familia

corticosteroizilor care s-a dovedit că
salvează vieți. În doze mici, dexametazona
a fost responsabilă pentru supraviețuirea
unui pacient din opt conectați la ventila-
toare, potrivit studiului Recovery desfășu-
rat la în Universitatea Oxford. Rezultatele
au fost anunțate la jumătatea lunii iunie, iar
acest steroid este acum un tratament stan-
dard pentru cei mai bolnavi dintre pacienți.
Datele sunt fiabile, deoarece provin de la

cel mai mare studiu clinic al tratamentelor
cu COVID-19 din lume, care implică
aproape toate spitalele din Marea Britanie.

Dexametazona există de aproximativ 60
de ani, deci a depășit perioada de durată a
brevetului și e ieftin.

Plasma
Este vorba despre anticorpi din plasma

celor vindecați de COVID-19. SUA a au-
torizat recent utilizarea de urgență a acestui
tratament, despre care Trump susține că ar
putea preveni 35% din decese. Deși plasma
a fost folosită cu succes pentru tratarea altor
boli, majoritatea experților spun că încă nu
există dovezi suficiente cu privire la cât de
bine funcționează și la ce pacienți.

Remdesivir
Medicamentul a fost autorizat pentru

utilizare de urgență în SUA, India și Singa-
pore și a fost aprobat în Canada, Uniunea
Europeană, Japonia și Australia pentru a fi
folosit la persoanele cu simptome severe.
Este un medicament scump, realizat de
compania americană Gilead Sciences, ini-
țial conceput pentru Heptatia C, pentru care
s-a dovedit ineficient. Apoi acesta a fost uti-
lizat pentru a trata Ebola. În cazul COVID-

19, acest antiviral pare să scurteze spi-
talizarea de la 15 la 11 zile, dar nu este clar
dacă are un efect puternic asupra reducerii
ratei de mortalitate.

Tocilizumab
Mai multe antiinflamatoare au fost și

sunt testate pentru a combate COVID-19.
Când sistemul imunitar răspunde coro-
navirusului, poate provoca o inflamare.
Tocilizumab, un medicament imunosupre-
siv, folosit în principal pentru tratamentul
artritei reumatoide, este administrat prin in-
jectare pentru a bloca receptorul inter-
leukinei-6. Pacienților cărora li s-a
administrat medicamentul în timpul epi-
demiei COVID-19 din Italia, în martie, au
fost mai puțin predispuși să ajungă conec-
tați la un ventilator sau să moară. Dar
numărul a fost relativ mic iar studiul unul
observațional, nu clinic, ce nu permite
tragerea unor concluzii solide cu privire la
efectele pe oameni comparativ cu placebo.
Studiul Recovery de la Oxford cercetează
de asemenea efectele Tocilizumab.

Pastile pentru tensiune
arterială

Cercetătorii cred că persoanele aflate pe

medicație pentru tensiune arterială ar fi bine
să fie sfătuiți să continue tratamentul. Într-
un articol al University of East Anglia se
prezintă faptul că riscul unei forme grave
de COVID-19 și al decesului din această
cauză la persoanele cu tensiune arterială
mare este semnificativ mai mic dacă aceș-
tia iau inhibitori ai enzimei de conversie a
angiotensinei (inihibitor ACE) sau blocanți
ai receptorilor angiotensinei. Asta nu
înseamnă însă că respectivele medicamente
ar ajuta pe cineva cu coronavirus care nu
suferă de tensiune arterială.

Interferon beta
Un mic studiu al unor cercetători de la

Southampton University sugerează că un
inhalator care conține interferon beta,
folosit pentru a trata scleroza multiplă, ar
putea fi eficient. Cei trei autori ai studiului,
care în 2004 au format o companie pentru a
produce acest inhalator, au devenit miliar-
dari (de hârtie) când în iulie au anunțat
rezultatele testului lor pe pacienții cu
COVID-19. Testul a inclus însă doar 101
pacienți din 9 spitale. Cei care au inhalat
medicamentul au părăsit spitalul mai de-
vreme și au fost mai predispuși la însănă-
toșire, dar nu au fost publicate datele
complete și sunt necesare studii mai ample.

Cele mai promițătoare tratamente anti
COVID-19 de până acum

SĂNĂTATE

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de

divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.

Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea

Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.

Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052
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Un nou studiu care ține cont
de măsurători precise de dis-
tanță a 50 de galaxii și de o
serie de calcule ce se bazează
pe observaţii astronomice și
formule empirice, a ajuns la
concluzia că Universul nostru
ar fi mai tânăr decât se cre-
dea, având „doar” 12.6 mi-
liarde de ani.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

De la descoperirea
de către Hubble în
1929 a deplasării spre
roșu a luminii ce
provine de la galaxii
îndepărtate, care este
legată de expansiunea
Universului, știm că

acesta - cel puțin cel pe care-l observăm
la ora actuală și din care facem parte - nu
a existat dintotdeauna, ci a luat naştere în
urma unui eveniment pe care oamenii de
ştiinţă l-au numit Big Bang. Nu știm însă
mare lucru despre Big Bang, ca de exem-
plu când a avut loc și care este vârsta Uni-
versului.

Pentru a găsi un răspuns trebuie să
măsurăm așa-numita constantă a lui
Hubble, adică rata de expansiune a Uni-
versului, cea care extrapolată înapoi în
timp ne arată când toată materia ar fi fost
concentrata într-un punct. Timpul care a
trecut de atunci este vârsta Universului

nostru.
Nu este însă uşor de măsurat constanta

lui Hubble, ba mai mult, măsurători care
folosesc metode diferite nu dau același
rezultat, ceea ce la ora actuală reprezintă
un adevărat mister în cosmologie și în fi-
zică.

Un nou studiu, publicat în revista The
Astronomical Journal și condus de o
echipă de cercetători de la Universitatea
din Oregon, a reuşit să evalueze constanta
lui Hubble aplicând o nouă metodă.
Aceasta se bazează pe măsurători de pre-
cizie ale distanțelor la care se află, față de
noi, 50 de galaxii. Distanțele astfel mă-
surate au fost folosite într-un algoritm
aplicat la alte 95 de galaxii pentru a deter-
mina distanțele lor și, ulterior, cu de-
plasarea spre roșu a acestora s-a calculat
constanta lui Hubble.

Pentru a reuși această performanță
cercetătorii au folosit formula Tully-
Fisher, o relaţie empirică ce se aplică în
cazul galaxiilor spirale, care leagă lumi-
nozitatea intrinsecă a galaxiei și așa-nu-
mita lărgime a distribuției vitezelor.
Aceasta din urmă este dată de diferența
dintre viteza minimă și cea maximă a
stelelor față de centrul galaxiei din care
fac parte.

Folosind deci această relație empirică,
cercetătorii au reuşit să determine o va-
loare pentru constanta lui Hubble de 75.1
km/s/Mpc - adică kilometri pe secundă pe
Megaparsec, persecul fiind o unitate de
distanță astronomică echivalentă cu circa
3.26 ani lumină - cu o eroare de 2.3
km/s/Mpc.

Ţinând cont de eroarea acestei mă-
surători, valori ale constantei lui Hubble

mai mici de 70 km/s/Mpc sunt excluse cu
un nivel de încredere de 95%. În acelasi
timp, în baza acestei valori, vârsta Univer-
sului ar fi de „doar” 12.6 miliarde de ani,
ceea ce îl întinerește cu aproape 1.2 mi-
liarde de ani, considerând că la ora actuală
vârsta acestuia acceptată de astronomi
rezultată din măsurători precedente este de
13.77 miliarde de ani.

Putem așadar spune că avem o nouă
valoare a vârstei Universului pe care ne
putem baza de acum înainte? Răspunsul
este nu, întrucât există o altă metodă pen-
tru determinarea constantei lui Hubble
care duce la un rezultat diferit! Este vorba
de o metodă ce se bazează pe amprentele
care pot fi măsurate în radiaţia de mi-
crounde de fond a Universului (CMB).
Variațiuni în temperatura acestei radiații
pot fi folosite pentru a determina con-
stanta lui Hubble. Valoarea obținută în
acest caz este de circa 67 km/s/Mpc, mai
mică deci de 70 km/s/Mpc, limita infe-
rioară obținută prin măsurători astrono-
mice a deplasării spre roșu a galaxiilor.

Vârsta Universului este deci undeva
între 12 și 14.5 miliarde de ani; ba mai
mult, avem un adevărat mister al constan-
tei lui Hubble, care ar putea fi legat de o
nouă fizică, de fenomene pe care încă nu
le-am înţeles sau de eventuale erori făcute
în procesul de a extrage această valoare.
Vom vedem în următorii ani cum va
evolua acest fascinant mister!

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro.

Universul: mai tânăr decât se credea?

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

Deplasarea spre
roşu a galaxiilor
Cu ajutorul Telescopul Hooker construit
în anul 1917, cel mai performant la vre-
mea aceea, astronomul american Edwin
Hubble a observat anumite nebuloase ce
păreau mult prea depărtate pentru a face
parte din galaxia noastră. Singura expli-
caţie era că aceste nebuloase sunt, de
fapt, galaxii. Acestea au fost primele
dovezi care au infirmat teoria că Univer-
sul este format doar din Calea Lactee.
Hubble a înfruntat totuşi destule difi-
cultăţi, mulţi astronomi opunându-se
ideii sale nebuneşti. În cele din urmă
însă, meritele sale au fost recunoscute.
Descoperirea sa, publicată în prima zi a
anului 1925, a revoluţionat felul în care
este văzut Universul.

Deplasarea spre roşu are loc atunci când
radiaţia electromagnetică emisă sau re-
flectată de un obiect este deplasată spre
domeniul de energie mică al spectrului
electromagnetic, adică roşu. Acest lucru
se întâmplă din cauza efectului Doppler
(efect ce constă în variaţia frecvenţei
unei unde emise de o sursă de oscilaţii,
dacă aceasta se află în mişcare faţă de
receptor) sau a altor efecte gravi-
taţionale.
Descoperirea deplasării spre roşu a
galaxiilor a fost atribuită lui Hubble,
deşi ea a fost înţeleasă cu ceva timp
înainte de către James Edward Keeler,
Vesto Melvin Slipher şi William Wallace
Campbell (astronomi americani). Hub-
ble a lucrat o perioadă cu Milton L. Hu-
mason. Ei au combinat calculele lor cu
cele ale lui Melvin Slipher şi au obser-
vat o proporţionalitate între distanţele
dintre obiecte şi deplasarea lor spre
roşu.
În 1929, cei doi cercetători au formulat
o lege care, ulterior, a fost numită
„Legea lui Hubble”. Conform acesteia,
cu cât este mai mare distanţa dintre ori-
care două galaxii, cu atât este mai mare
viteza lor relativă de separaţie. Această
descoperire a dus la consolidarea teoriei
Big Bang, ce fusese deja propusă de
Georges Lemaître (fizician şi astronom
belgian), în 1927. De asemenea, venea
în concordanţă şi cu ecuaţiile relativităţii
generale ale lui Einstein.

Faptul că Universul se extinde fusese
înţeles cu ceva timp în urmă, însă obser-
vaţiile lui Hubble au consolidat această
teorie, ea fiind în concordanţă cu mo-
delul Friedmann-Lemaître al relativităţii
generale. Acest model descrie un
univers ce se extinde sau se contractă.

Sursa: „Edwin Powell Hubble (1889-
1953)”, Scientia.ro.

Folosind diferite metode, astronomii încearcă să înțeleagă cât de rapidă este expansiunea Universului, determinându-i astfel și vârsta
actuală. Diferitele metode dau însă rezultate diferite, făcând oamenii de știință să se întrebe dacă înțeleg cu adevărat Universul sau dacă
există o nouă fizică, nedescoperită, cu fenomene pe care nu le înțelegem. FOTO: NASA / Hubble.
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Credinţa religioasă este o
enigmă. În viaţa de zi cu zi, cei
mai mulţi dintre noi depun
măcar un efort minim pentru
a verifica pe cont propriu ade-
vărul celor auzite ori pretinse
de ceilalţi. Cu toate acestea,
în ceea ce priveşte credinţele
religioase, lucrurile stau cu
totul altfel.

Atunci când vine vorba de religie, studi-
ile arată că suntem de cele mai multe ori
convinşi de poveşti care contrazic legile
cunoscute ale fizicii. Istorisiri despre fiinţe
supranaturale care merg pe apă, învierea
morţilor, trecerea prin ziduri, prezicerea vi-
itorului şi altele asemenea sunt idei accep-
tate pretutindeni. În acelaşi timp însă, ne
aşteptăm ca zeii noştri să aibă sentimente
umane normale şi emoţii. Ne place ca mira-
colele noastre şi cei care le pun în scenă să
fie un amestec potrivit de supranatural şi
normalitate.

De ce suntem noi, oamenii, dispuşi să
adoptăm credinţe religioase pe care nu
putem spera să le verificăm vreodată? Am
putea foarte bine crede că această întrebare
nu intră în domeniul de investigaţie al şti-
inţei. Biologii evoluţionişti au urmat exem-
plul părintelui lor spiritual, Charles Darwin,
şi au ignorat întreaga problematică a di-
vinităţii. Acum însă acest lucru începe să se
schimbe. Nu este clar ce a declanşat intere-
sul pentru religie, dar un factor important a
fost, probabil, recunoaşterea tot mai mare
de care se bucură ideea că religia este într-

adevăr un puzzle evoluţionist.

Când vine vorba de credinţele reli-
gioase, comportamentul uman pare a fi în
contradicţie cu tot ceea ce susţin biologii.
Punctul de vedere reducţionist ne vede
drept simple vehicule pentru genele noas-
tre egoiste, însă religiile propovăduiesc
mila şi generozitatea faţă de străini,
supunerea în faţa voinţei comunităţii şi
chiar martiriul. Niciun babuin care se res-
pectă şi niciun cimpanzeu nu se vor pleca
vreodată de bunăvoie şi cu umilinţă în faţa
celor buni, celor răi şi celor urâţi deo-
potrivă, aşa cum fac oamenii.

Poate cea mai importantă piatră de
încercare pentru biologii evoluţionişti a fost
recunoaşterea faptului că religia ar putea
prezenta un avantaj funcţional. Dacă o
trăsătură biologică a evoluat, vrem să ştim
care este utilitatea ei - şi prin aceasta ne
referim la modul în care deţinerea acestei
trăsături îi face pe indivizi mai bine adaptaţi
pentru a supravieţui şi a-şi transmite mate-
rialul genetic generaţiei următoare. Aceste
avantaje nu sunt întotdeauna vizibile în
cazul religiei. Dar, în ultimii ani, biologii
evoluţionişti au ajuns să înţeleagă faptul că
există unele aspecte importante ale religiei
care par să prezinte beneficii.

Biologii evoluţionişti au identificat cel
puţin patru moduri în care religia ar putea fi
de folos din punct de vedere al avantajelor
evolutive. Primul este de a oferi Universu-
lui o structură mulţumitoare care să ne per-
mită să-l controlăm, probabil prin
introducerea unei lumi a spiritelor. Al doilea
este de a ne face să ne simţim mai confor-
tabil în raport cu existenţa noastră sau cel
puţin să adoptăm o atitudine resemnată cu
privire la condiţia umană - acel „opiu al
maselor” de care vorbea Marx. Un al treilea

este că religiile oferă şi pun în aplicare un
fel de cod moral, păstrând astfel ordinea so-
cială. În cele din urmă, credinţa religioasă
ar putea aduce un sentiment de comuniune,
de apartenenţă la o comunitate ori la un
grup.

Prima idee - religia ca un controlor cos-
mic - pare foarte plauzibilă, dat fiind faptul
că multe practici religioase au drept scop
vindecarea bolilor şi prezicerea sau influ-
enţarea viitorului. Acesta a fost punctul de
vedere preferat de Freud. Cu toate acestea,
deoarece credinţa religioasă nu ne permite
să deţinem cu adevărat controlul în faţa
provocărilor vieţii şi a limitărilor impuse de
condiţia umană, îmi este greu să văd în
ideea de religie ca şi controlor cosmic forţa
evoluţionistă din spatele originii religiei.
Mai degrabă bănuiesc că acest beneficiu a
apărut ca un produs secundar odată ce cre-
dinţele religioase au evoluat în rândurile
strămoşilor noştri pentru unul din celelalte
motive - aşadar aceştia având deja un creier
destul de mare pentru a imagina unele teorii
metafizice despre lume.

A doua ipoteză, opiul lui Marx, pare
mai promiţătoare. De fapt, se dovedeşte că
religia într-adevăr te face să te simţi mai
bine. Studii sociologice recente au arătat că,
în comparaţie cu persoanele non-religioase,
indivizii religioşi sunt mai fericiţi, trăiesc
mai mult, suferă de mai puţine boli fizice şi
psihice şi se recuperează mai repede în
urma intervenţiilor medicale, cum ar fi cele
chirurgicale. Toate acestea sunt veşti
proaste pentru cei care nu sunt religioși, dar
ar putea cel puţin să ne determine să ne în-
trebăm de ce şi în ce mod religia contribuie
la starea noastră de bine. Şi vom reveni la
asta mai târziu.

Celelalte două opţiuni se referă la per-

soane care beneficiază de pe urma aparte-
nenţei la un grup unit, de susţinere reci-
procă. Codurile morale joacă un rol
evident în garantarea faptului că membrii
grupului vor exprima opinii comune în pu-
blic, ascunzând dezacordurile existente. Cu
toate acestea, e puţin probabil ca genul de
coduri morale oficializate propovăduite şi
aplicate de către religiile majore de astăzi
să ofere o perspectivă clară cu privire la în-
ceputurile credinţelor religioase. Ele sunt
asociate cu dezvoltarea aşa-numitelor re-
ligii mondiale, cu ale lor structuri birocra-
tice şi cu alianţa dintre biserică şi stat. Cei
mai mulţi oameni care studiază religiile
cred că cele mai vechi credinţe religioase se
asemănau mai mult cu religiile şamaniste
de găsit în societăţile mici, tradiţionaliste.
Acestea au un caracter individualist, chiar
dacă unele persoane - şamani, vraci, femei
înţelepte şi alţii asemenea - sunt recunos-
cute ca având puteri speciale. Religiile şa-
maniste se bazează pe emoţii, nu pe
intelect, cu accent pe experienţa religioasă
mai degrabă decât pe impunerea unor co-
duri de comportament.

Lipici social
Ideea conform căreia religia acţionează

ca un fel de lipici care menţine societatea
închegată a fost preferată de Emil
Durkheim, unul dintre fondatorii sociolo-
giei moderne. Acum însă ştim mai multe
despre cum funcţionează fenomenul. Re-
ligiile menţin unitatea socială deoarece ele
exploatează o suită întreagă de ritualuri care
sunt extrem de utile în ce priveşte de-
clanşarea eliberării endorfinelor, opioidele
naturale secretate în creier. Endorfinele sunt
parte a sistemului de control al durerii în or-
ganism, un mecanism cu acţiune lentă care
preia controlul în cazul în care diferitele sis-
teme neurologice de control al durerii au
atins apogeul în eficacitatea lor. Endorfinele
sunt foarte eficiente atunci când durerea
este uşoară, dar persistentă - ele inundă
creierul, creând o uşoară stare de bine.
Poate de aceea oamenii religioşi par deseori
atât de fericiţi. Mai mult decât atât, en-
dorfinele reglează, de asemenea, sistemul
imunitar, ceea ce probabil explică de ce oa-
menii religioşi sunt mai sănătoşi.

Acest lucru ar putea explica de ce ritu-
alurile religioase implică adesea activităţi
care sunt stresante din punct de vedere fizic
- cântatul, dansul, mişcările repetitive de
balansare şi suspendare, poziţii incomode
cum ar fi în genunchi sau poziţia lotus,
numărarea mătăniilor şi uneori chiar acti-
vităţi extrem de dureroase, cum ar fi auto-
flagelarea. Desigur, religia nu este singura
modalitate de a declanşa o eliberare de en-
dorfine. Veţi atinge, de asemenea, o stare de
bine practicând joggingul, înotul sau cultu-
rismul, dar religia oferă ceva mai mult.
Când experimentaţi eliberarea endorfinelor

Cum l-a găsit evoluția
SCEPTICUS
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ca parte a unui grup, efectul este amplificat.
În particular vorbim despre simţăminte
foarte bune îndreptate către ceilalţi membri
ai grupului. Se creează un sentiment de fra-
ternitate şi comuniune.

Moralitate de primată
În timp ce acest lucru poate explica

avantajele imediate ale religiei, pe de altă
parte se ridică întrebarea de ce am avea
nevoie de toate astea. Răspunsul ajunge
până la însăşi natura sociabilităţii pri-
matelor. Maimuţele trăiesc într-un univers
foarte activ din punct de vedere social, în
cadrul căruia beneficiile la nivel de grup se
realizează prin cooperare. În fapt, grupurile
sociale ale primatelor, spre deosebire de
cele ale aproape tuturor celorlalte specii,
sunt construite pe contracte sociale im-
plicite: indivizii sunt obligaţi să accepte
faptul că ar trebui să renunţe la o parte din
cererile lor imediate cu caracter personal în
interesul menţinerii unităţii grupului. Dacă
veţi împinge cererile dumneavoastră per-
sonale prea departe, veţi ajunge să îi înde-
părtaţi pe cei din jur, pierzând astfel
beneficiile pe care grupul le oferă în ceea
ce priveşte protecţia împotriva prădătorilor,
apărarea resurselor şi aşa mai departe.

Adevărata problemă cu care se con-
fruntă toate sistemele bazate pe astfel de
contracte sociale este apariţia celor care se

bucură de beneficiile sistemului fără să
aducă propria contribuţie la bunul mers al
grupului. Primatele au nevoie de un meca-
nism puternic pentru a contracara tendinţa
naturală a indivizilor de a beneficia pe
gratis, ori de câte ori au ocazia, de aparte-
nenţa la grupul social. Maimuţele realizează
acest lucru prin activităţi sociale de îngri-
jire corporală reciprocă (eng. social groo-
ming), obiceiuri care generează încredere şi
care, la rândul lor, constituie baza pentru
coaliţii. Cum funcţionează exact acest lucru
nu este încă clar, dar ceea ce ştim este că
endorfinele sunt un ingredient vital. Acest
soi de activitate socială duce la eliberarea
de endorfine. Endorfinele fac indivizii să se
simtă bine, oferind o motivaţie imediată de
a se angaja în activităţile care menţin grupul
unit.

Totuşi, problema cu acest gen de acti-
vitate pentru specia umană este că vorbim
de o activitate unu-la-unu, aşadar mare con-
sumatoare de timp. La un moment dat în
trecutul nostru evolutiv, strămoşii noştri au
început să trăiască în grupuri prea nu-
meroase pentru ca îngrijirea socială să mai
genereze în mod eficient unitatea
grupurilor. Astfel de grupuri mari ar fi fost
mai predispuse la exploatarea de către cei
care doresc să se bucure de beneficiile
oferite de grup fără vreo contribuţie proprie.
Strămoșii noștri au fost așadar nevoiți să

vină cu o metodă alternativă de închegare a
grupului.

În trecut, am sugerat că bârfa ar fi jucat
un rol, permiţând indivizilor să efectueze
activităţi care oferă o funcţie similară în-
grijirii corporale menţionate anterior, dar în
grupuri mici, mai degrabă decât unu la unu.
Religia ar fi mers şi mai departe, permiţând
formarea de grupuri chiar mai numeroase.

Totuşi, este important de subliniat că,
dacă această explicaţie cu privire la ori-
ginea religiilor este corectă, atunci vorbim
despre un fenomen care a debutat la scară
mică. Poate că practicile religioase timpurii
au inclus activităţi cum ar fi dansurile stil
„trance” care sunt de găsit în religiile şa-
maniste de astăzi. Populaţiile Kung San din
Africa de Sud, de exemplu, încearcă să vin-
dece fisurile care apar în relaţiile interper-
sonale în cadrul comunităţii prin utilizarea
muzicii şi a mişcărilor repetitive de dans
pentru a declanşa transe.

Este uşor de observat modul în care
acest tip de activitate ar fi putut aduce be-
neficii pentru strămoşii noştri, unind
grupurile de oameni, descurajându-i pe cei
care urmăreau obţinerea facilă de beneficii
din partea comunităţii şi crescând astfel
şansele de supravieţuire şi reproducere ale
indivizilor.

Cu toate acestea, există o ultimă pro-
blemă. Religia nu înseamnă doar ritual, ea

având şi o importantă componentă cogni-
tivă - teologia sa. Efectele de întărire a co-
eziunii sociale a grupurilor de oameni,
efecte asociate acestor ritualuri şi care au la
bază eliberarea de endorfine, sunt resimţite
doar dacă ceremoniile se bucură de partici-
parea simultană a tuturor membrilor comu-
nităţii. Şi aici intervine teologia - care oferă
combinaţia de răsplată şi pedeapsă ce ne
face pe toţi să fim prezenţi cu regularitate
la astfel de ritualuri.

Dar pentru a crea o teologie strămoşii
noştri aveau nevoie de abilităţi cognitive
care depăşesc cu mult pe cele existente la
orice alte specii de animale. Tocmai aceste
mecanisme psihologice au fost exploatate
de-a lungul timpului de elitele politice, în
cadrul numeroaselor tentative de a subjuga
restul comunităţii. Se pare că Marx a avut
totuşi dreptate.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitu-
lată „How evolution found God” de Robin
Dunbar, a apărut la www.newscientist.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic
articole și știri, are o secțiune de bloguri și
una destinată întrebărilor din partea citito-
rilor. Cei care doresc să sprijine acest de-
mers de transmitere a informației științifice
pot dona la: www.scientia.ro.
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Căutăm o femeie pentru curățenie, ones-
tă și cu experiență, pentru o familie care
locuiește într-un apartament în zona Côte-
des-Neiges, de două sau trei ori pe săp-
tămână. Un nivel minim de franceză sau
engleză este acceptabil. Sunați la 514-731-
2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Cali-
ficări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fi-
zică, 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 îm-
prejurimi (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 materia-
le, 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 con-
ducere valid (posibilitate de a face parte
din echipele noastre de deszăpezire în tim-
pul iernii). Postul este la timp plin, perma-
nent, cu salariu competitiv și asigurare
colectivă. Loc: Montreal și împrejurimi
(punct de întâlnire la Laval). Data de în-
ceput: 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 tele-
fon 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 lu-
crăm 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 an-
gajează lucrători în construcții. Nou-
veniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire in-
tensivă. 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 munci-
tori. Plata este negociabilă, în funcție de
experiență. Info: www.renoroca.ca. Con-
tact: renoroca_inc@yahoo.com sau 514-
575-2939.

Companie situată în Lachine caută o per-
soană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un de-
pozit. Cerințe: bilingvism, permis de con-
ducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mo-
bilier 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.

Vând Istoria Literaturii Române de G. Că-
linescu, ediția originală din 1941. Preț:
100$. Tel: 514-502-7315.

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

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.

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

Cetățean canadian, 170/78, educație mi-
litară și studii juridice canadiene, NE-
FUMĂTOR 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: 438-876-
0543.

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

www.accentmontreal.com
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ANUNȚURI BISERICI

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

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântu-
lui Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul pro-
gram: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-475-
1399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: slujba are loc duminica, ora 11:15.
Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org.

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. Saint-
Joseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Con-
stantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-
714-2762. Adresă: Paroisse Saint-Raphaël-
Archange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Li-
turghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565. www.sfantamariamica.org.

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

☺Două blonde în stația de autobuz:
- Ce autobuz iei? întrebă una din ele.
- Autobuzul nr. 1, răspunde cealaltă. Dar
tu?
- Eu îl iau pe 2.
După 5 minute vine autobuzul nr. 12.
Blondele, aproape într-un glas:
- Ce bine, mergem împreună!

☺Sunt atât de ghinionist încât am tras un
loz pe care scria: ne datorezi 10 lei.

☺- Ce face barza după ce aduce copilul?
- Se face mică și se întoarce în pantaloni.

☺În fiecare din noi doarme un geniu. Și cu
fiecare zi tot mai adânc, și mai adânc...

☺La Radio Erevan o ascultătoare întreabă:
- Poti rămâne însărcinată de la distanță?
Radio Erevan răspunde:
- Se poate, dacă distanța e mai mică decât
lungimea.

☺- Spune-mi dragă, soțul tău a găsit vreo-
dată bărbați străini în șifonier?
- Nu! Toți erau cunoștințe mai vechi.

☺Se întâlnesc un domn și o doamnă la
nudiști.
Domnul: Mă bucur că v-am întâlnit!
Doamna: Văd!

☺Dacă vreți să aflați defectele unei femei,

lăudați-o în fața prietenelor!

☺Că trece tinerețea, nu-i mare scofală.
Problema e că trece și bătrânețea...

☺Să nu faci nimic e tare greu: nu știi când
trebuie să te oprești...

☺Femeile sunt ca florile: dacă ai două ești
mort!

☺- De ce nu mi-ai spus că ești însurat și ai
doi copii?
- Sunt timid...

☺Cafeaua: o licoare magică ce transformă
„lasă-mă-n pace!” în „bună dimineața!”.

☺Soțul: Aseară soția m-a așteptat întinsă
și goală în pat. Imediat am fugit în parcare
să văd cât de lovită e mașina!
Amantul: Bine-ai făcut, chiar mă chinuiam
să nu foșnesc ceva prin șifonier...

☺Dacă e a patra zi la rând când n-ai chef
de muncă, înseamnă că mâine e vineri.

☺Căsătoria: singurul joc de noroc binecu-
vântat de biserică.

☺Afiș pe ușa barului: Localul e închis
până la sfârșitul lunii. A născut nevastă-
mea! Bilet dedesubt: Costică, deschide
barul, nu ești tu tatăl!

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Fruiterie Anka, Pharmaprix
(Complex Wilderton),  Marché EuroVicto-
ria, Marché Épicure - 5252 Paré, Marché
Epicure - 5555 Westminister N; Cabinete:
Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr. Zinca; Con-
tabilitate: Arcade Accounting (3333
Cavendish), DFD  Comptables Généraux
Accredités; Restaurante: Bravo; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount; Cabinete: Dr. Fârșirotu; Biserici: Sf.
Nicolae.
MONTREAL EST/NORD 

Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
Montreal, Île des Gourmands; Biserici:
Buna Vestire, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Ilie.
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.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

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

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

Comunitate: Eva HALUS; Reflecții canadeze:
Raul DUDNIC; Știință: Cătălina CURCEANU;
Specialiști: Anca TISMĂNARIU (imigrație), Șer-
ban TISMĂNARIU (juridic), Alexandru NICO-
LESCU-ZINCA (sfatul medicului), ELENA NIGAI
(naturiste); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Dinamis-
mul te ajută să depășești cu

ușurință dificultățile, însă nu te supraso-
licita. Dragoste: Deși situația e stabilă, e
loc și de mai bine. Financiar: Simți nevoia
să pui un ban deoparte, în scopuri perso-
nale, pentru a-ţi proteja situația.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Schim-
barea pe care o faci va re-

dresa categoric situația. Dragoste: Nu
trebuie să te cramponezi de trecut, totul se
schimbă. Financiar: Nu te simți bine când
portofelul e gol - ești genul care apreciază
viața în funcție de bunăstarea materială.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Nu te
aștepta să scapi peste
noapte de problema care te

deranjează, vindecarea durează. Dragoste:
Nu de vorbe dulci ai nevoie, ci de dovezi
concrete că își dorește ceva serios şi de du-
rată. Financiar: Norocul planează peste
muncă şi bani. Dar atenţie la investiţii pe ter-
men lung!

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poți să te tratezi
cu leacuri băbești, dar pen-

tru chestiuni serioase, consultă medicul.
Dragoste: Vrei mai multă implicare din
partea partenerului, dar pentru asta trebuie să
găsești o formă prin care să-l motivezi. Fi-
nanciar: Ai nevoie de o analiză amănunțită
a finanțelor. Întreabă-te ce vrei!

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Alimente alterate
sau contactul cu factori de

risc din locuri pe care nu le poți controla îți
pot crea neplăceri. Dragoste: Ești oricând
dispus pentru o escapadă care să-ți aducă
aminte ce bine te simți când te îndrăgostești.
Financiar: Primești puțin, sub așteptări, dar
de dat, dai ca întotdeauna.  

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Dacă ții
sub control alimentația, te
vei menține în formă bună.

Dragoste: Deși nu ești genul care să-și piar-
dă mințile din amor, perioada aceasta este
periculoasă pentru inima ta. Financiar:
N-ar fi rău să mai tai de pe lista dorințelor
personale scumpe.

BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Extenuarea
fizică datorată unui program
de muncă excesiv îți poate

strica tot cheful. Dragoste: Dacă senti-
mentele dintre voi sunt puternice şi sincere,
totul va reveni repede la normal, dar undeva
un ghimpe tot rămâne. Financiar: Ai grijă
pe unde-ţi lași banii şi în cine ai încredere!

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Starea ta
generală depinde mult de
strictețea cu care respecți un

stil de viață cumpătat. Dragoste: Ești mai
degrabă atras de flirt, de aventuri trecătoare,
din plăcerea de a seduce... şi a abandona.
Financiar: Perioada aceasta este una fra-
gilă, dar situația se va schimba în curând.  

SĂGETĂTOR (22 noi. -
21 dec.) Sănătate: Când
toate merg deficitar, de ce ar
merge mai bine sănătatea?

Dragoste: Dacă iubirea nu te satisface sau te
simți singur, îți găsești refugiul perfect în
deliciile vieții sau în muncă. Financiar:
Grijile se aglomerează şi poți întâmpina di-
ficultăți pentru facturile curente.  

CAPRICORN (22 dec. -
19 ian.) Sănătate: Fă multă
mișcare pentru a evita pro-
blemele. Stresul de la servi-

ciu îți poate cauza tulburări de sănătate, în
special insomnii. Dragoste: Relația cu par-
tenerul de viață se va derula pașnic şi li-
niștit. Financiar: Nu prea iei în seamă
necesitatea imperioasă de a face economii.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Cât timp nu
iei o pauză să îți odihnești

mintea şi gândurile, nu se poate vorbi de o
sănătate bună. Dragoste: Nu te lăsa pradă
nervilor și emoțiilor negative, iubirea poate
deveni un haos. Financiar: Banii vin la mo-
mentul potrivit pentru a-ţi achita datoriile. Ba
chiar îți poți permite o plăcere personală!

PEŞTI (19 feb. - 20 martie)
Sănătate: Sănătatea suferă
din cauza stresului. Dra-
goste: Uneori imaginația în-

locuiește realitatea care nu e prea ofertantă,
dar nu poți trăi la nesfârșit din vise. Finan-
ciar: Bazează-te numai pe ceea ce dispui, ca
să nu te împovărezi de datorii.

HHOORROOSSCCOOPP
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