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Economia canadiană a creat
245.800 de noi locuri de muncă

Despre hormoni, antibiotice și
alimente iradiate în Canada

Economia canadiană a
creat 245.800 de locuri
de muncă în august,
majoritatea fiind posturi
la timp plin. August a
fost a patra lună consecutivă de creștere pe
piața muncii.

În Canada, hormonii de
creștere sunt folosiți la
vacile de carne. Ei sunt
însă interziși la vacile de
lapte, la păsări și porci.
Antibioticele sunt folosite pentru a trata animalele de fermă bolnave.
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Concert beneficiu la
Domeniul Roman din
Berthierville

Un concert beneficiu pentru o cauză nobilă vă așteaptă în data de 18 septembrie
2020, la Domeniul Roman (300 Rang
Sainte-Philomène, Berthierville, J0K 1A0).
Partir la tête haute reunește numeroși artiști, inclusiv de origine română, cu scopul
de a strânge fonduri pentru spitalul pediatric Ste-Justine din Montreal, pentru copiii
atinși de cancer. El este dedicat memoriei
lui Annie-Claude Mondor, răpusă de
această boală la doar 18 ani. Vor participa:

Catalina Mirica.

Catalina Mirica, Carolyne Jomphe, Richard
Abel, Francis Gallant, Naomie Turcotte,
precum și tânăra scriitoare Flavia-Maria
Goga, care va recita din poeziile sale. Artiștii vor fi acompaniați de muzicieni precum Mario Hebert și Julie Lapierre, sub
direcția muzicală a lui Marc-André Cuierrier. Animator: Jonathan Riopel.
Spectacolul se va desfășura la exterior,
cu începere de la ora 18:00. Costul unui
bilet este de 50$, dintre care 20$ vor fi donați spitalului Ste-Justine. În acest preț intră
și un meniu complet (supă/salată, fel principal, desert, ceai/cafea). Locurile sunt limitate. Rezervări: 514-296-8538. Info
suplimentare: www.domaineroman.com.

Flavia-Maria Goga.

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c
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Din
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ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

PE SCURT

Expoziția Le Retour, cu două
pictorițe de origine română

ÎNSCRIERI ȘI NOUTĂI ÎN ANUL
ȘCOLAR 2020-2021 LA ȘCOALA
JUNIMEA ROMÂNĂ DIN MONTREAL
Înscrierile pentru anul 2020-2021 au început
la Școala Junimea Română din Montreal,
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 online (în
cursul săptămânii și sâmbăta).
Cursuri oferite: română, franceză, engleză,
matematică și științe (inclusiv cursuri private 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.
Pictorițele Magdalena Romanovici și Doina Falcon la vernisajul expoziției „Le Retour” și fațada Galeriei Ambigu, situată la 1761
R. Atateken, Montreal, H2L 3L7.

Artiștii de origine română se
fac din ce mai cunoscuți și
apreciați în mediul creativ
quebechez. Ne bucurăm să
vă semnalăm participarea
pictorițelor Doina Falcon
și Magdalena Romanovici,
două nume cu care sperăm
că sunteți familiari deja,
la expoziția colectivă Le
Retour, prezentată de Galeria Ambigu din Montreal.

Expoziția Le Retour a fost pe simeze
începând cu data de 22 august, când a

accentmontreal.com

avut loc și vernisajul, până pe 6 septembrie 2020, la Galeria Ambigu (1761 R.
Atateken, Montreal, H2L 3L7). La
expoziția de grup au participat 11 artiști,
printre care două pictorițe de origine
română, Doina Falcon și Magdalena
Romanovici.

Doina, care pictează în stil expresionist abstract, a prezentat o nouă serie
de cinci pânze, numită Vol et Survol.
Tablourile pline de culoare, proaspăt
ieșite de pe șevalet, au fost executate în
acrilic. Artista a folosit în exclusivitate
tehnica picturii cu spatula, aplicând numeroase straturi de vopsea. Tablourile
înfățișează peisaje privite de la înălțime,
ca și cum ar fi surprinse din zbor avântat de pasăre.
Magdalena (Maggie) Romanovici a

trecut în ultimul an de la stilul figurativ
la cel abstract. La expoziția Le Retour
ea a participat cu o serie de cinci
tablouri pline de culoare, executate cu
tehnici mixte, cu vopsele cu efect de vitraliu folosind diferite texturi.

Vă invităm să explorați creațiile lor
pe siturile www.maggieromanovici.art
și doina.ca, menționând că cele două
artiste sunt prezente și pe rețelele de socializare, pe Facebook la Doina Falcon
Artist și respectiv MaggieArt, și pe
Instagram @doinafalcon.
Alți artiști participanți la expoziția
Le Retour: Véronique Beauchamp, Gent
Bejko, Kastriot Dervishi, Maliheh
Karami, Entela Konomi, Sabri Oktrova,
Élisabeth Raymond și Rapi Sota.

Într-un Quebec plin de accente

ACCENT MONTREAL

Un program special online este disponibil
pentru elevii 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 învățare (DA), tulburare de spectru autist
(ASD), deficiență de limbaj (DL), deficiență
intelectuală moderată (DIM) etc. Domeniile
de învățare sunt: matematică adaptată,
franceză și română adaptate, comunicare/socializare, abilități motrice fine/ manipulare,
strategii de învățare, gestionarea emoțiilor
etc. Elevul poate fi însoțit de un părinte
(dacă este necesar).
Pentru adulți sunt oferite cursuri de gastronomie, karate, pictură și design, precum și
un atelier de engleză.
Mai multe detalii pe site-ul școlii, la:
junimearomana.com.

face diferenţa
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Economia canadiană a creat 245.800 de locuri
de muncă în august

Economia canadiană a creat
245.800 de locuri de muncă în
august, majoritatea fiind posturi
la timp plin, potrivit Statistique
Canada.

August a fost a patra lună consecutivă
în care economia canadiană a creat locuri
de muncă, după pierderile majore suferite
în primăvară datorită pandemiei. Ritmul
câștigurilor pe piața muncii s-a încetinit
însă față de luna iulie, când s-au adăugat
419.000 de noi posturi, așa cum a indicat
agenția federală. La sfârșitul lunii august,
nivelul locurilor de muncă se situa la 1,1
milioane diferență față de cel de dinainte de
pandemie.
Din cele 245.800 de posturi care s-au
adăugat luna trecută, cele mai multe 206.000 – au fost cu normă întreagă.
Locurile de muncă la timp plin sunt acum la
aproape 6% din nivelul înregistrat în februarie, înainte de pandemie, în timp ce
cele la timp parțial afișează un deficit de
3,9% la acest capitol.
Ocuparea forței de muncă în cazul femeilor a cunoscut progrese semnificative

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

în august, acestea câștigând aproximativ
150.000 de posturi, comparativ cu 96.000
pentru bărbați.
În plus, numărul canadienilor care lucrează mai puțin de jumătate din orele obișnuite de muncă - cel mai probabil datorită
pandemiei - s-a diminuat cu 14,6%. Această
scădere face ca cifra celor care lucrează mai
puțin să fie de 713,000, o reducere semnificativă față de vârful de 2,5 milioane atins
în aprilie.
O altă tendință semnalată de raportul întocmit de Statistique Canada este și
scăderea numărului celor care lucrează
de acasă. Canadienii care lucrează la domiciliu sunt mai puțini cu 300,000, în timp ce
numărul celor care lucrează în altă parte
decât acasă a crescut cu 400,000.
În ceea ce privește rata șomajului,
aceasta se situează la 10,2% în august, în
scădere de la 10,9% în iulie.
Specialiștii se așteptau ca economia să
genereze un pic mai multe locuri de muncă
- 275.000, iar rata șomajului să se situeze la
10,1%, potrivit previziunilor firmei de date
financiare Refinitiv.
Conform estimărilor făcute de Statistique Canada, rata șomajului în luna august
ar fi fost de 13% dacă ar fi inclus și per-

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!

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$.

soanele care își doresc un loc de muncă, dar
nu își caută.
De menționat că pierderile de venituri
înregistrate de lucrătorii canadieni datorită
pandemiei au fost compensate de cheltuielile majore pe care guvernul federal le-a
făcut pentru a-i ajuta. Cele mai recente cifre
privind Canada Emergency Response Benefit/ Prestation canadienne d’urgence indică suma de 72,6 miliarde de dolari
alocați direct canadienilor, de la implementarea acestui program la începutul pandemiei (martie) și până în august.
Rata participării pe piața muncii în august - un indicator al tuturor celor care au
un loc de muncă sau își caută unul - s-a situat la 0,9% față de nivelul din luna februarie. Aceasta este o creștere așteptată, care
sugerează că ajutorul financiar acordat
de guvern nu a descurajat oamenii să își
caute de lucru, așa cum subliniază Andrew
Grantham, economist senior la CIBC.

Situația în Quebec și în
celelalte provincii

Ocuparea forței de muncă a crescut în
toate provinciile, cu excepția New
Brunswick-ului și Albertei. Cele mai im-

portante creșteri s-au înregistrat în Quebec
și Ontario.
În Quebec, aproximativ 54.200 de
locuri de muncă au fost create în august,
comparativ cu iulie. Toate aceste posturi
sunt la timp plin. Rata șomajului a scăzut
cu 0,8 puncte procentuale, înregistrând al
patrulea declin lunar consecutiv, pentru a se
stabili la 8,7%.
În Ontario, ocuparea forței de muncă a
crescut cu 142.000 luna trecută, iar rata șomajului a scăzut cu 0,7 puncte procentuale,
situându-se acum la 10,6%.
Cu toate că ocuparea forței de muncă nu
a cunoscut variații în luna august în Alberta, rata șomajului din această provincie
a scăzut cu un punct procentual. Aceasta
este acum la 11,8%, datorită faptului că
numărul persoanelor în căutarea unui loc de
muncă a scăzut.
În provinciile atlantice, cele mai mari
câștiguri în termeni de noi locuri de muncă
s-au înregistrat în Nova Scoția - 7.200,
marea majoritate la timp parțial. Rata șomajului a variat foarte puțin, stabilindu-se
la 10,3%, datorită creșterii numărului de
persoane active pe piața muncii.
După creșteri notabile în mai și iunie,
ocuparea forței de muncă în New
Brunswick a rămas stabilă pentru a doua
lună consecutivă, a indicat Statistique
Canada.

Minoritățile vizibile și
șomajul

Agenția federală notează că rata șomajului în cadrul minorităților vizibile este mai
mare decât în cazul populației nerasializate.
Astfel, rata neajustată a șomajului pentru
lucrătorii arabi s-a situat la 17,9%, urmată
de 17,6% pentru lucrătorii de culoare și de
16,6% pentru cei care provin din Asia de
Sud-Est.
De asemenea, ocuparea forței de muncă
în cazul autohtonilor care trăiesc în afara
rezervațiilor a scăzut cu 1,8% față de luna
iulie, comparativ cu o creștere de 1,3%
pentru restul populației canadiene.
ACCENT MONTREAL
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Politică federală: Liberalii și conservatorii, la
egalitate în intențiile de vot
două partide se află practic la egalitate 35% PLC, 34% PCC - în ecuație intrând și
NPD, foarte competitiv în această provincie (17%).

Principala forță a liberalilor o constituie
însă marile centre urbane, partidul de guvernământ conducând cu cel puțin 13% în
Vancouver, Toronto și Montreal. Cea mai
mare diferență se înregistrează în regiunea
metropolitană Montreal, unde liberalii se
situează la 46% din intențiile de vot, în
vreme ce conservatorii abia reușesc un
10%. Bloc québecois este aici o forță mai
importantă, cu 22% din preferințele populației, în vreme ce NPD se situează la 16%.
Liderul PCC, Erin O’Toole, și prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau. FOTO: angusreid.org.

Rata de aprobare a premierului Trudeau pare să se fi stabilizat la 45%.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

La mai puțin de două săptămâni de redeschiderea sesiunii parlamentare cu un
discurs al tronului ce ar putea
declanșa alegeri federale în
această toamnă, liberalii și
conservatorii se află la egalitate în intențiile
de vot ale canadienilor, cu 35% fiecare,
potrivit celui mai recent sondaj de opinie
realizat de Angus Reid. Noul Partid Democratic (NPD), care în trecut a mai susținut
Partidul liberal cu un vot de încredere și
probabil că o va face și acum, când Parlamentul își va relua activitatea pe 23 septembrie, este preferat de 17% dintre
canadieni.
Procentajul de 35% dintre votanții deciși reprezintă o creștere de patru puncte
față de luna mai pentru Partidul conservator
canadian (PCC). În ceea ce îi privește pe
liberalii, aceștia par să fi supraviețuit scandalului WE cu doar două puncte sub intențiile de vot ale electoratului înregistrate
în primăvară.
Rezultatele acestui sondaj, efectuat pe
un eșantion de 5,000 de canadieni, ilustrează două curente puternice, opuse, ce
domină politica federală. Primul: o bază

conservatoare angajată și motivată, unită în
dorința de a dărâma guvernul Trudeau. Al
doilea: dominația liberală în Ontario, cea
mai populată provincie canadiană (și, prin
urmare, și cea mai bogată în voturi), și în
marile orașe ale țării.

Pot conservatorii conduși de
Erin O’Toole să câștige
alegerile?

Ca să spere la o victorie în alegerile
generale, conservatorii trebuie să câștige
teren serios în Ontario și în marile centre
urbane.
Erin O'Toole, noul lider al PCC, trebuie
să demonstreze electoratului de centrustânga că este o opțiune valabilă, o alegere
atrăgătoare, lucru ce predecesorul său,
Andrew Scheer, nu a reușit să facă.
Favorabil îi poate fi faptul că un număr
semnificativ de canadieni care nu au votat
cu conservatorii la alegerile precedente nu
și-au format încă o opinie despre el, ceea ce
înseamnă că există o posibilitate de
creștere. 45% din cei care în 2019 au votat
cu Bloc québécois, 43% dintre votanții Partidului liberal canadian și 38% dintre cei ai
NPD-ului nu au încă o imagine bine
definită despre noul lider conservator.

Avantajele liberalilor

Răspunsul privind COVID-19 și domeniul sănătății rămân cele mai importante
chestiuni pentru canadieni - o tendință care
s-a manifestat de la începutul pandemiei și

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 *

P
U
B
L
I
C
I
T
A
T
E

care probabil va mai continua pentru o
vreme, atâta timp cât temerile privind un al
doilea val persistă în rândul populației. Astfel, întrebați ce îi preocupă cel mai mult,
35% dintre canadieni au plasat răspunsul
autorităților la noul coronavirus în top, 32%
au afirmat că sănătatea, iar 29% au pus
mediul și schimbările climatice pe primul
loc. Economia și deficitul este principala
preocupare pentru 28% și respectiv 23%
dintre respondenți.
În acest context, felul în care liberalii au
răspuns la COVID-19 continuă să fie o
sursă de potențiale voturi pentru ei, două
treimi din populație (66%) afirmând că guvernul federal a făcut o treabă bună în ceea
ce privește gestionarea pandemiei.
Un alt factor care poate juca în favoarea
liberalilor este faptul că circumstanțele de
acum sunt de așa natură încât îngrijorările
populației vizavi de deficit, care la ora actuală este de 343 miliarde de dolari, o cifră
fără precedent în istoria Canadei, sunt mai
puțin pronunțate față de anul trecut. Procentul de canadieni care a indicat că deficitul reprezintă o chestiune prioritară pentru
ei a oscilat în 2019 între 27% și 37%; acum
el este la 23%, după ce în aprilie a.c. se
situa la 15%.
Una din forțele liberalilor o reprezintă
Ontario, provincia cu cei mai mulți
locuitori, unde PLC are un avantaj de șapte
procente. Conservatorii domină, ca de obicei, preeriile, în vreme ce liberalii conduc
în intențiile de vot în Quebec și în provinciile atlantice. În Columbia Britanică, cele
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Cota de aprobare a
primului ministru și a
liderului Opoziției oficiale

Rata de aprobare a primului ministru
pare să se fi stabilizat, după scăderea înregistrată în timpul verii datorită scandalului
WE.
Trudeau se bucură acum de aprobarea a
45% dintre canadieni, după vârful de 55%
înregistrat în mai. 12% aprobă cu tărie liderșipul său, 33% ceva mai moderat. Fapt
interesant de menționat: procentul celor
care dezaprobă cu tărie prestația lui Justin
Trudeau ca prim-ministru este de trei ori
mai mare ca cel al canadienilor care o
aprobă cu tărie: 37% vs. 12%.
Liderul NPD se situează la 43%, în
vreme ce O’Toole a intrat pe scena politică
națională cu o rată a favorabilității de 30%.

Un alt fapt interesant de menționat, de
data aceasta privindu-l pe Erin O’Toole:
deși peisajul politic este forate diferit față
de acum doi ani când Andrew Scheer a preluat șefia PCC, evaluarea pe care canadienii
au făcut-o celor doi lideri la început de
mandat este aproape identică: 30% au o
opinie pozitivă vizavi de O’Toole vs. 32%
cât aveau față de Scheer; 31% au o opinie
negativă în ceea ce-l privește pe O’Toole,
la fel ca și în cazul lui Scheer când și-a început mandatul; 39% nu știu/nu au încă o
opinie despre O’Toole, față de 37% acum
doi ani în ceea ce-l privește pe fostul șef al
conservatorilor. Mai mult, intențiile de vot
privind conservatorii sunt aproape identice
față de acum doi ani, la scurt timp după ce
Scheer a câștigat cursa la șefia PCC: 35%
acum vs. 37% în iunie 2017.

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

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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Cât de reticenți sunt canadienii în privința unui
vaccin împotriva COVID-19?
părere că un vaccin împotriva COVID-19
ar trebui să fie obligatoriu în centrele de îngrijiri de lungă durată și pentru personalul
medical. Trei din cinci (63%) susțin că
aceasta ar trebui să se întâmple și în școli.

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” postCOVID-19 - una în care călătoriile internaționale 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 împotriva 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-

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 trăiesc în mediul urban.
La nivel de provincii, locuitorii din
British Columbia par a fi cei mai convinși
de acest lucru (81%), în vreme ce canadienii din preerii (Alberta, Saskatchewan și
Manitoba) cel mai puțin (67% și respectiv
64%). În Quebec, procentul celor care consideră că doar cu un vaccin viața va reveni
la normal se situează la 78%.
oritate, dacă vaccinarea ar trebui să fie
obligatorie, precum și preocupările legate
de potențialele efecte secundare ale unui
vaccin ocupă deja spațiu 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 canadieni (46%) afirmă că nu au rezerve în privința 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 preocupați de aceste posibile efecte secundare
(76%). În schimb, printre cei care sunt gata
să se vaccineze imediat, doar 37% împărtășesc 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 anticorpi datorită unei infectări anterioare, pentru a stopa epidemia.
Alte cifre interesante revelate de acest
sondaj au legătură cu obligativitatea vaccinării. Trei sferturi din canadieni sunt de

Deși un vaccin este necesar, în opinia
majorității canadienilor, pentru o revenire
la normal, puțini dintre ei se 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 (62%) se așteaptă ca acest lucru să se
întâmple la un moment dat în 2021. 4%
sunt mai pesimiști și afirmă că nu vom avea
niciodată un vaccin împotriva COVID-19.
Canadienii care la alegerile federale din
octombrie 2019 au votat cu liberalii și neodemocrații 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

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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Aceasta se datorează costurilor
poluării.

Cea mai recentă statistică
Eurostat clasează România
pe locul cinci la rata
omorurilor. Nordul Moldovei
și Oltenia sunt printre cele
mai violente regiuni din UE,
arată o analiză publicată pe
biziday.ro.

Energia electrică din România este una dintre
cele mai scumpe din Uniunea Europenă
(UE27), din cauza componentei producției
pe bază de cărbune și, respectiv, a costurilor mari cu certificatele verzi, potrivit
celui mai recent raport al Directoratului General pentru Energie al Comisiei Europeme,
DG Energy, citat de cursdeguvernare.ro.

Cu un preț mediu de 41 euro / MWh pe
Trimestrul 1 / 2020, România se află pe locul
4 în clasamentul celor mai mari prețuri ale
energiei electrice pe piețele angro pentru
ziua următoare din UE, după Grecia (50
euro/MWh), Malta (45 euro/MWh) și Bulgaria (42 euro/MWh).
Media europeană a prețului electricității a
fost de 34 de euro / MWh, iar prețul cel mai
mic a fost în Suedia, 17 euro / MWH, datorată producției hidroenergetice și eoliene
ridicate.
Prețul certificatelor verzi a ajuns din nou la
nivelul anterior crizei coronavirus, ceea ce
pune mari probleme producătorilor români
pe bază de cărbune.

Producătorul care contează de fapt, Complexul Energetic Oltenia, așteaptă aprobarea
de către Comisia Europeană a planului de restructurare, menit să-i asigure supraviețuirea
și eventual dezvoltarea.
Prin urmare, principala cauză al prețului
mare al electricității produse în România este
costul ridicat al certificatelor verzi, pe care
producătorii de electricitate din România trebuie să-l plătească pentru arderea cărbunelui.
Nivelul ridicat al prețurilor din România s-a
menținut și în Trimestrul 2, chiar dacă în
toată Europa prețurile au scăzut ca urmare a
scăderii cererii provocate de pandemia coronavirus și capacitățile de producție pe cărbune s-au mai oprit, pentru a mai salva din
cheltuielile cu certificate verzi.
Perspectivele pentru România nu sunt favorabile: dificultățile CE Oltenia și circumstanțele mixului de producție din România,
puternic dependent de cărbune, face ca presiunea costului certificatelor verzi să se
mențină ridicată, chiar dacă piața europeană
tinde să revină pe tendință de scădere (în
proporții de 2 cifre, potrivit raportului DG,
după -15% în 2019).
accentmontreal.com

România, printre cele mai
violente țări din UE

Deși Țările Baltice și Malta sunt pe
primele locuri în cele mai recente statistici centralizate de Eurostat (2016-2017),
care raportează numărul omorurilor la
suta de mii de locuitori, acesta este un
efect statistic, rezultat din populația mică
a acestor țări.
Cu 285 de decese care au legătură cu
un atac (lovituri cauzatoare de moarte și
omoruri în toate formele de agravare)
România depășește țări cu o populație
dublă, așa cum ar fi Polonia și este, din
punct de vedere numeric, apropiată de
nivelul unor țări cu populație triplă (Italia
- 302 omoruri pe an) sau chiar de patru
ori mai mare (Germania - 367 de
omoruri pe an).
Ca rată a incidenței, în România au
fost în 2017 (ultimul an pentru care
există statistici) 1,5 omucideri la suta de
mii de locuitori, dublu față de media europeană, triplu față de Franța și Germania și de peste 11 ori mai multe decât în

Sursă grafic: ec.europa.eu/eurostat

Marea Britanie.
Din statistica pe zone a Eurostat
reiese că Oltenia și Moldova sunt printre
cele mai nesigure zone din Europa, cu o
rată a omorurilor de peste 1,5 pe an la
suta de mii de locuitori în Oltenia și peste

2,5 omoruri la suta de mii de locuitori în
nordul Moldovei.
Totuși, acest indicator este în scădere
atât în România cât și la nivel european.
Cele mai sigure zone din România
sunt Banatul și zona București-Ilfov.

Impactul crizei COVID-19
asupra șomajului din România
Cum era de așteptat, criza
COVID-19 a afectat economia, mărind în mod consistent numărul persoanelor
fără un loc de muncă. La
ora actuală, România are
mai mulți șomeri decât
oricând în ultimii trei ani,
potrivit monitorsocial.ro.

Acest număr al șomerilor este cel mai
înalt din ultimii trei ani.
Situația provocată de pandemie a
afectat în special statutul economic al
femeilor. Analizând situația persoanelor
cu vârsta peste 24 de ani, se poate observa că ponderea femeilor șomere în
populația ocupată de sex feminin a
crescut cu 48% în termeni relativi față
de acum un an (de la 2,5% la 3,7%).
Prin comparație, ponderea bărbaților șomeri în populația ocupată de
sex masculin a crescut cu doar 16% în
termeni relativi (de la 3,6% la 4,2%).
Punând altfel problema, două treimi
din creșterea națională a ratei șomajului se datorează intrării în șomaj a femeilor.

Conform Institutului Național de
Statistică, în luna iunie a anului 2020,
în România, se aflau 457 de mii de
șomeri, cu o sută de mii mai mulți decât
cu un an sau cu jumătate de an în urmă.

Într-un Quebec plin de accente

ACCENT MONTREAL

face diferenţa
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Imigrația și impactul COVID-19: Detalii despre
carantina la sosirea în Canada

ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Granițele internaționale ale
Canadei rămân închise până
pe 30 septembrie (21 septembrie cu SUA). Orice călător
care sosește în Canada, fie că
este cetățean sau nu, este
obligat să respecte o perioadă de carantină de 14 zile.
Mai jos, câteva lămuriri cu
privire la această obligativitate de izolare.

Am primit din partea
cititorilor câteva întrebări despre carantină,
despre cum se desfășoară
aceasta, ca de exemplu
dacă și ceilalți membri ai
familiei trebuie să intre

în carantină pentru aceeași perioadă de
timp, dacă persoana aflată în carantină trebuie să aibă acces la baie și bucătărie separate sau pur și simplu ce înseamnă acel
„plan de carantină” de care vorbesc autoritățile.

Pentru a aduce mai multe lămuriri
asupra acestui subiect, precizăm că măsurile de izolare sunt reînnoite frecvent, în
funcţie de evoluţia epidemiei de COVID19. Pe situl CIC (Citoyenneté et Immigration Canada) informaţiile au fost
actualizate pe 1 septembrie. Măsurile de
izolare rămân în continuare importante,
iar respectarea lor poate fi verificată de
funcționari guvernamentali.
Amintim mai întâi că persoanele care
prezintă simptome ce pot fi asociate cu
COVID-19 nu pot intra în Canada. Măsurile de izolare sunt așadar pentru călătorii sănătoși - sau mai bine zis care nu
afișează simptome - ce au permisiunea de
a veni în Canada. Unele provincii canadiene au impus măsuri și mai restrictive,
deci călătorii trebuie să verifice exigențele
specifice fiecărei provincii.

Lilian
Savin
fotograf
514.942.0877

photographe.lilian@gmail.com

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT
NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI
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În linii mari, cei ce sosesc în Canada
(valabil și în Quebec) trebuie să rămână în
izolare timp de 14 zile, să indice la sosire
adresa unde vor sta și să-și supravegheze
starea de sănătate în acest interval de timp.
În caz de non respect, Decretul nr. 4, care
vizează reducerea riscului de expunere la
COVID-19 în Canada (cu obligația de a se
izola), prevede că respectivele persoane ar
putea fi transportate într-un loc de carantină amenajat de autorități, că acestea ar
putea fi amendate sau chiar pasibile de o
pedeapsă cu închisoarea.

Așadar, ce presupune
carantina?

Călătorul care sosește în Canada trebuie să aibă deja aranjată adresa unde se
va izola, pentru a o putea comunica la
sosire. Se recomandă ca acesta să-și
anunțe sosirea în termen de 48 de ore de la
intrarea în țară la numărul de telefon
1-833-641-0343 sau prin intermediul aplicației ArriveCan.
De la aeroport trebuie să folosească un
mijloc de transport privat, să poarte o
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mască pe timpul deplasării și să meargă
direct la adresa unde își va petrece următoarele 14 zile. Trebuie să rămână în vehicul pe cât posibil și să păstreze
distanțarea fizică pe timpul traseului - de
exemplu, să plătească benzina la pompă
(nu la casă) sau dacă cumpără mâncare să
folosească „service au volant” sau „pour
emporter”.
Pe perioada carantinei este interzis: să
se părăsească locul de izolare, cu excepția
urgențelor legate de starea de sănătate, sau
să se primească vizite, chiar dacă sunt la
exterior și se păstrează distanța de doi
metri.
În schimb, se pot utiliza spațiile comune sau spațiile exterioare private (curți,
balcoane), cu condiția să se evite contactul cu cei care nu au călătorit, să se dezinfecteze spațiile după utilizare (dezinfectarea mânerelor de la dulapuri și uși,
întrerupătoare de curent, telefon etc.) și să
se poarte o mască non-medicală dacă este
imposibil să se păstreze distanța de doi
metri între călător și alte persoane.
Așadar, ceilalți membri ai familiei sau
persoane care locuiesc la aceeași adresă cu
persoana care a călătorit nu trebuie să stea
și ei în carantină. Aceștia pot merge la serviciu sau la școală, dacă respectă regulile
enumerate mai sus.
Vă recomandăm să vă gândiți la spiritul acestor indicații, căci scopul lor este de
a limita expunerea persoanelor sănătoase.
Pericolul este real, iar autorităţile iau măsuri serioase în interesul public. Precizăm,
de asemenea, că este posibil ca persoana
în carantină să fie verificată de la numărul
de telefon 1-888-336-7735, așa cum se
menționează de altfel pe site-ul CIC.
Pentru informații suplimentare puteți
suna la 1-877-644-4545 (Autoritatea de
sănătate publică din Quebec) sau consulta
site-urile www.québec.ca/coronavirus sau
www.canada.ca - Comment se placer en
quarantaine (s’auto-isoler) à la maison si
vous avez peut‑être été exposé à la
COVID-19 mais que vous ne présentez
pas de symptômes.

Anca Tismănariu este consultant în imigrație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

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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SOS INFIRMIÈRE

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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Despre hormoni, antibiotice și

Dacă doriți să vă asigurați că produsele lactate pe care le consumați nu conțin hormoni
adăugați, cumpărați-le pe cele cu logo-ul
100% Lait Canadian.

Hormoni și antibiotice în
carne

În Canada, hormonii de creștere sunt
folosiți la vacile de carne. Scopul administrării 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 interziși la vacile de lapte, la păsări și porci.

Antibioticele sunt folosite pentru a trata
animalele de fermă bolnave, pentru a pre-

Santé Canada impune etichetarea produselor alimentare supuse iradierii cu simbolul internațional al iradiației și o
inscripție în acest sens.

veni îmbolnăvirea lor și, în unele cazuri,
pentru a stimula creșterea anumitor animale.
Santé Canada a aprobat utilizarea antibioticelor 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 albinelor.
Precizăm încă că atunci când o vacă de
lapte este tratată cu antibiotice, laptele
său nu este destinat consumului și nu
poate fi vândut.

Santé Canada este cea care analizează
eficacitatea și siguranța pentru consumul
uman a hormonilor și antibioticelor din diverse produse. Tot Santé Canada stabilește
limitele pe care aceste substanțe nu trebuie
să le depășească.
Monitorizarea utilizării hormonilor și
antibioticelor este asigurată de către
Agenția canadiană de inspecție a alimentelor, care testează în mod regulat și
aleatoriu atât alimentele produse în Canada
cât și cele de import. Dacă nivelul acestor
substanțe depășește limita stabilită de
Health Canada, alimentul respectiv 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 infecțiilor netratabile. Dacă abuzul antibioticelor și în special utilizarea lor în industria
agroalimentară - vă îngrijorează, alegeți
alimente organice. Acestea nu conțin
antibiotice 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 antibioticele au fost eliminate din organismul său,

ea este din nou integrată în producția de
lapte.
Potrivit regulamentelor în vigoare,
laptele canadian este riguros testat pentru
antibiotice. Dacă acestea nu se încadrează
în limitele considerate nepericuloase pentru sănătatea umană, laptele este aruncat iar
producătorul penalizat.
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 utilizarea în scopuri zootehnice a hormonului
de creștere recombinat de la bovine, recombinant bovine somatropin (rbST) sau
recombinant bovine hormon (rBGH), pentru creșterea producției de lapte cu până la
20%.
Hormonul a fost obținut prin inginerie
genetică pe Escheria coli de către Monsanto. 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
temeri că acest hormon ar putea favoriza
dezvoltarea anumitor cancere, afectând
funcționarea sistemului endocrin (îndeosebi
tiroida și suprarenalele) și perturbând
echilibrul hormonal.
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alimente iradiate în Canada
Vânzarea de produse lactate cu lapte
american de la vaci cărora le-a fost administrat rBST/rBGH este permisă în Canada.
Din păcate, consumatorii nu pot ști dacă
sunt expuși la acești hormoni, deoarece producătorii nu sunt obligați să indice pe
etichete acest lucru. Prin urmare, 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 pagina 10).
Din nou, dacă doriți lactate fără hormoni dar și fără antibiotice, fără produse
secondare rezultate din alte animale și fără
OGM (organisme modificate genetic), consumați organic. În plus, 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 posibilitatea de a socializa cu alte animale. Pentru
a preveni îmbolnăvirea lor, fermierii care
aderă la practici organice nu recurg la
antibiotice, 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!
Menționăm însă că mai multe studii au

evidențiat o legătură între consumul de
produse lactate și creșterea riscului de
cancer de prostată. Cauza pare să fie aportul mai mare de calciu, acest mineral putând
crește agresivitatea cancerului de prostată
și rapiditatea evoluției sale. De aceea, în
baza studiilor existente, World Cancer Research Fund și American Institute for Cancer Research avertizează asupra asociației
probabile între dietele bogate în calciu și un
risc crescut de cancer de prostată.

De asemenea, un studiu observațional
recent publicat în International Journal of
Epidemiology (2020) asociază consumul
de lactate cu un risc mai mare de cancer
mamar. Cercetarea sugerează că un consum crescut și constant al acestor produse
poate crește riscul de cancer la sân cu până
la 50%.
Studiile anterioare au arătat însă rezultate contradictorii și de aceea sunt necesare
mai multe cercetări pentru a elucida mecanismele precise prin care lactatele pot reduce sau crește riscul de cancer de sân.

Alimente iradiate

Există câteva alimente a căror iradiere
este permisă de Santé Canada. Acestea
sunt: cartofi, ceapă, grâu, făină, făină integrală de grâu, condimente întregi, măcinate
sau deshidratate, carne tocată de vită,
proaspătă sau congelată.
Procedeul este foarte folosit în Statele

Unite și Marea Britanie și în țări emergente
ca Brazilia, Tailanda, Filipine, Africa de
Sud. În Uniunea Europeană doar o singură
categorie de alimente, și anume ierburile
aromate uscate și condimentele, este autorizată pentru iradiere și poate circula liber
pe piața unică. Dintre statele membre, șase
țări au autorizat, la nivel național, această
metodă de conservare/salubrizare și pentru
alte alimente: Franța, Italia, Belgia, Olanda,
Cehia și Polonia.
În ce constă această iradiere a alimentelor? Potrivit Agenției canadiene de
inspecție a alimentelor, 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 diverse micro-organisme
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 surse de energie diferite pot fi
folosite: raze gama, raze X sau fascicule de
electroni.
Procedeul nu face ca alimentele să devină radioactive iar Santé Canada afirmă că,
potrivit mai multor studii aprofundate,
iradierea nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană - atunci când, desigur, ea este
făcută conform normelor în vigoare, ce stabilesc intensitatea și doza maximă de

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

energie ce poate fi aplicată alimentelor
aprobate pentru un astfel de tratament.
Există însă voci care susțin că iradierea
modifică alimentele în structura lor chimică, stricând echilibrul lor bacteriologic și
reducând conținutul lor vitaminic cu 40%
până la 80%.
Dacă nu sunteți confortabili cu integrarea 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.
de pe piață sunt neapărat iradiate. Santé
Canada obligă producătorii și comercianții
să eticheteze în mod clar aceste produse.
Astfel, alimentele preambalate care au
fost supuse unei iradieri complete sunt marcate cu simbolul internațional al iradiației
(foto pagina 10) și cu o inscripție care indică acest lucru. Pentru alimentele neambalate, această informație trebuie afișată în
proximitatea 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 ingredient reprezintă mai puțin de 10% din produsul finit, etichetarea nu este obligatorie.
Menționăm că alimentele bio nu sunt
iradiate.
ACCENT MONTREAL

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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Plante care stimulează memoria și
concentrarea
mai mulți dintre noi apelăm la alimente superioare, cum ar fi fructele de pădure sau
verdețurile (légumes-feuilles/leafy greens).
Lumea plantelor oferă însă o multitudine de
soluții pentru a ne îmbunătăți atenția,
memoria și puterea de concentrare, pentru a
ne stimula funcția cognitivă și a ne menține
creierul în formă pe măsură ce îmbătrânim.
Iată câteva plante medicinale bogate în antioxidanți, recunoscute pentru proprietățile
lor utile în acest sens.

Ginkgo biloba

ELENA NIGAI
Naturazone.net

Odată cu instalarea
toamnei, copii și adulți de-o
potrivă trebuie să ne adaptăm
reîntoarcerii la studii sau la
un program de muncă mai
încărcat după vacanță, ce ne
solicită permanent activitatea cognitivă.
Când vine vorba de sănătatea creierului, cei

Este una dintre cele mai vechi specii de
copaci din lume. Frunzele și fructele sale
sunt folosite de foarte mulți ani în medicina tradițională chineză, iar frunzele de
ginkgo sunt acum un supliment popular și
în Occident. Ginkgo este una dintre cele
mai cunoscute plante cerebrale, îmbunătățind circulația sangvină către creier
și protejând în același timp și țesuturile
acestuia. În literatura de specialitate există
publicații în care se menționează că ginkgo
poate ajuta la tratarea problemelor de memorie, depresie și Alzheimer.

Gotu kola

Această plantă ayurvedică este folosită

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

din timpuri străvechi în medicina indiană
pentru a stimula memoria și funcționarea
creierului, precum și pentru a trata afecțiuni nervoase, cum ar fi epilepsia.

Rozmarinul

Rozmarinul este originar din regiunile
de coastă de pe litoralul Mediteranei și din
Africa de Nord. Proprietățile sale sunt
cunoscute încă din Antichitate - studenții
din Grecia Antică purtau coroane de rozmarin în jurul capului în timp ce studiau.
Rozmarinul crește fluxul de sânge către
creier, sporind astfel puterea de concentrare.

Salvia

Savuroasa salvie poate fi folosită cu
succes în amestecuri de plante pentru stimularea memoriei și a concentrației. Frunzele sale conțin uleiuri volatile și flavenoizi
care pot îmbunătăți memoria și funcția cognitivă. Anumiți compuși chimici din această
plantă sunt asemănători celor ce se găsesc
în medicamentele tradiționale utilizate în
unele cazuri pentru a ameliora sau stabiliza,
temporar, simptomele de Alzheimer, salvia
oferindu-ne posibilitatea de a o folosi alternativ pentru această boală.

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

În medicina ayurvedică, busuiocul sfânt
(Ocimum sanctum) este cea mai utilizată
plantă, fiind considerată „Regina
Plantelor”. În India îl găsim adesea în preajma intrărilor, datorită folosirii sale pentru a
binecuvânta gospodăriile.
Busuiocul sfânt este una dintre cele mai
utile plante nootropice şi adaptogene. El are
proprietăţi antioxidante, reduce nivelul de
cortizol şi influențează pozitiv chimia
creierului. Utilizarea regulată în infuzii promovează claritatea minții, îmbunătățește
memoria şi calmează tensiunea nervoasă.
Ca de obicei, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistului sau terapeutului înainte de a începe orice cură naturistă, pentru a beneficia din plin de
efectele extraordinare ale ingredientelor pe
care le folosiți și a le evita pe cele potențial
adverse.

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

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

datorita situatiei actuale

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

Busuiocul sfânt

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.
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Cele mai promițătoare tratamente anti
COVID-19 de până acum
suficiente cu privire la cât de bine
funcționează și în cazul pacienților atinși de
COVID-19. Utilizarea plasmei din sângele
celor care s-au vindecat de această boală
este deocamdată un tratament experimental
pentru noul coronavirus. Mai multe date științifice sunt necesare și, din fericire, există
studii în curs de desfășurare - unul major
chiar aici în Canada - ale căror rezultate
sunt așteptate în curând.

Remdesivir

Vă prezentăm cele mai
promițătoare tratamente împotriva COVID-19, într-un articol inspirat din The Guardian,
completat cu informații mai
detaliate și de ultimă oră.
Dexametazona

Aceasta este un medicament din familia
corticosteroizilor care s-a dovedit eficient
în reducerea mortalității la pacienții cu
forme severe de COVID-19. În cadrul unui
amplu studiu clinic desfășurat la Universitatea Oxford și intitulat Recovery, cercetătorii au concluzionat că tratamentul cu
dexametazonă a redus cu o treime mortalitatea la pacienţii ventilaţi mecanic. În plus,
mortalitatea a fost redusă cu o cincime la
pacienţii cu simptome mai uşoare, cărora
le-a fost administrat oxigen printr-o mască,
fără intubare.
Rezultatele, anunțate la jumătatea lunii
iunie, au fost conformate de un nou studiu
internațional, o meta-analiză publicată la începutul lui septembrie în Journal of the
American Medical Association. Potrivit
acesteia, dexametazona reduce în mod substanțial riscul de deces al pacienților cu
coronavirus aflați la terapie intensivă, inclusiv a celor care nu au fost ventilați
mecanic. În plus, studiul a constatat că
un steroid înrudit, hidrocortizonul,
funcționează de asemenea, fapt ce dimi10 - 18

10 - 19

nuează temerile cu privire la o eventuală
penurie de dexametazonă.
Ca urmare a publicării acestui nou
studiu, Organizația Mondială a Sănătății
(OMS) și-a actualizat ghidurile de tratament, care acum sunt în concordanță cu
cele ale mai multor țări, inclusiv Canada,
unde acest steroid era deja recomandat ca
tratament pentru cei mai bolnavi dintre pacienții atinși de COVID-19.
Dexametazona, medicament utilizat
încă din anii ’60 în numeroase afecţiuni
pentru efectul său puternic antiinflamator,
este așadar un mijloc ieftin și disponibil pe
scară largă pentru combaterea pandemiei de
coronavirus.

Plasma

Plasma este acea componentă lichidă,
de culoare gălbuie, a sângelui bogată în proteine și anticorpi. A fost folosită în trecut
pentru a trata persoanele infectate cu alți
coronaviruși, ca SARS și MERS, ba chiar
și în timpul pandemiei de gripă din 1918.
Susținătorii acestui tratament sunt de părere
că plasma de la pacienții vindecați de
COVID-19 poate ajuta pacienții aflați la începutul bolii, deoarece plasma conține anticorpii care funcționează în mod special
împotriva acestui virus.
SUA a autorizat 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
10 - 15

10 - 13
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Dezvoltat iniţial împotriva febrei hemoragice Ebola, acest antiviral este prima
terapie care a demonstrat o oarecare eficacitate la pacienţii internaţi cu COVID-19,
într-un studiu clinic de dimensiuni semnificative, chiar dacă efectul este considerat
a fi modest.
Remdesivirul a fost autorizat pentru utilizare în cazuri severe în mai multe țări,
printre care SUA, Japonia, Uniunea Europeană și Australia. De asemenea, el a fost
aprobat și în Canada (la sfârșitul lunii iulie),
putând fi folosit pentru tratamentul pacienţilor care prezintă simptome severe de
COVID-19 şi pneumonie şi care au nevoie
de oxigen suplimentar pentru a-i ajuta să
respire. Antiviralul va fi fabricat în Canada
de o filială a laboratorului american care
l-a dezvoltat, Gilead Sciences.
Remdesivirul are un efect clar și pozitiv asupra reducerii timpului de vindecare a
bolnavilor de COVID-19 spitalizați, așa
cum a rezultat dintr-un studiu clinic amplu,
publicat în luna mai în New England Journal of Medicine.
Un studiu mai recent realizat de Gilead
și publicat în Journal of the American Medical Association arată că pacienţii cu
forme moderate ale bolii care au fost trataţi
cu acest medicament antiviral timp de 5 zile
au avut o şansă semnificativ mai mare de
îmbunătățire a stării de sănătate decât pacienţii din grupul martor, care au primit un
tratament standard. Totuși, continuarea
tratamentului timp de 10 zile nu a prezentat
beneficii şi nu a scurtat în mod semnificativ
perioada de internare în spital.
Remdesivirul are dezavantajul de a fi un
medicament scump și în plus nu este clar
încă dacă are un efect puternic asupra reducerii ratei de mortalitate.

Tocilizumab

Mai multe antiinflamatoare au fost și
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sunt testate pentru a combate COVID-19.
Când sistemul imunitar răspunde coronavirusului, poate provoca o inflamare.
Tocilizumab, un medicament imunosupresiv, folosit în principal pentru tratamentul
artritei reumatoide, este administrat prin injectare pentru a bloca receptorul interleukinei-6. Pacienților cărora li s-a
administrat medicamentul în timpul epidemiei COVID-19 din Italia, în martie, au
fost mai puțin predispuși să ajungă conectați la un ventilator sau să moară. Dar eșantionul cu care s-a lucrat fost relativ mic iar
studiul unul observațional, nu clinic, care
nu permite tragerea unor concluzii solide cu
privire la efectele acestui medicament comparativ cu placebo. Studiul Recovery de la
Oxford cercetează de asemenea efectele
Tocilizumabului.

Interferon beta

Un medicament pe bază de interferon
beta, denumit SNG001, ar reduce considerabil riscul de a dezvolta o formă severă de
COVID-19, potrivit unui studiu condus la
Universitatea din Southampton în parteneriat cu laboratorul britanic Synairgen, care
produce acest medicament. Interferonul
beta este o proteină naturală implicată în
răspunsul organismului la viruși. SNG001
este o formă de interferon beta care ajunge
în plămâni cu ajutorul unui nebulizator
(aparat de făcut aerosoli).
Studiul, dat publicității în luna iulie, a
fost realizat pe 101 de pacienţi și a conchis
că cei trataţi cu acest medicament au un risc
cu 79% mai mic de a dezvolta forme severe
ale bolii (care necesită un aparat pentru a
respira) sau fatale decât cei care au primit
un placebo. Pacienţii trataţi cu SNG001 au
şanse de peste două ori mai mari de a se
vindeca comparativ cu cei care au primit un
placebo. Trei dintre pacienţii (6%) care au
primit un placebo au murit, în timp ce
niciun deces nu a fost raportat în rândul
celor care au folosit SNG001.
Interferonul beta are potențialul de a fi
un tratament prin inhalare eficient în combaterea COVID-19, restabilind răspunsul
imunitar al plămânilor, ameliorând protecţia, accelerând recuperarea şi combătând
impactul virusului SARS-CoV-2. Totuși,
cercetarea a fost efectuată pe un eşantion
mic de pacienţi şi nu a fost evaluată de alţi
specialişti. De aceea studii mai ample sunt
necesare.
ACCENT MONTREAL

PSIHOLOG ÎN
LAVAL

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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SCEPTICUS

Cum l-a găsit evoluția

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 adevărul 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, studiile 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 viitorului şi altele asemenea sunt idei acceptate pretutindeni. În acelaşi timp însă, ne
aşteptăm ca zeii noştri să aibă sentimente
umane normale şi emoţii. Ne place ca miracolele 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 ştiinţei. Biologii evoluţionişti au urmat exemplul părintelui lor spiritual, Charles Darwin,
şi au ignorat întreaga problematică a divinităţii. Acum însă acest lucru începe să se
schimbe. Nu este clar ce a declanşat interesul 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 religioase, comportamentul uman pare a fi în
contradicţie cu tot ceea ce susţin biologii.
Punctul de vedere reducţionist ne vede
drept simple vehicule pentru genele noastre egoiste, însă religiile propovăduiesc
mila şi generozitatea faţă de străini,
supunerea în faţa voinţei comunităţii şi
chiar martiriul. Niciun babuin care se respectă şi niciun cimpanzeu nu se vor pleca
vreodată de bunăvoie şi cu umilinţă în faţa
celor buni, celor răi şi celor urâţi deopotrivă, 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 materialul 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 Universului o structură mulţumitoare care să ne permită să-l controlăm, probabil prin
introducerea unei lumi a spiritelor. Al doilea
este de a ne face să ne simţim mai confortabil 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 socială. 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 cosmic - pare foarte plauzibilă, dat fiind faptul
că multe practici religioase au drept scop
vindecarea bolilor şi prezicerea sau influenţarea 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 credinţele 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 întrebăm 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 apartenenţei la un grup unit, de susţinere reciprocă. Codurile morale joacă un rol
evident în garantarea faptului că membrii
grupului vor exprima opinii comune în public, 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 începuturile credinţelor religioase. Ele sunt
asociate cu dezvoltarea aşa-numitelor religii mondiale, cu ale lor structuri birocratice 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 recunoscute ca având puteri speciale. Religiile şamaniste se bazează pe emoţii, nu pe
intelect, cu accent pe experienţa religioasă
mai degrabă decât pe impunerea unor coduri 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 sociologiei moderne. Acum însă ştim mai multe
despre cum funcţionează fenomenul. Religiile menţin unitatea socială deoarece ele
exploatează o suită întreagă de ritualuri care
sunt extrem de utile în ce priveşte declanşarea eliberării endorfinelor, opioidele
naturale secretate în creier. Endorfinele sunt
parte a sistemului de control al durerii în organism, un mecanism cu acţiune lentă care
preia controlul în cazul în care diferitele sisteme 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, endorfinele reglează, de asemenea, sistemul
imunitar, ceea ce probabil explică de ce oamenii religioşi sunt mai sănătoşi.
Acest lucru ar putea explica de ce ritualurile 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 activităţi extrem de dureroase, cum ar fi autoflagelarea. Desigur, religia nu este singura
modalitate de a declanşa o eliberare de endorfine. Veţi atinge, de asemenea, o stare de
bine practicând joggingul, înotul sau culturismul, dar religia oferă ceva mai mult.
Când experimentaţi eliberarea endorfinelor
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SCEPTICUS

pe Dumnezeu
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 fraternitate 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 primatelor. 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 implicite: 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 personale prea departe, veţi ajunge să îi îndepărtaţi 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 confruntă 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 mecanism puternic pentru a contracara tendinţa
naturală a indivizilor de a beneficia pe
gratis, ori de câte ori au ocazia, de apartenenţa la grupul social. Maimuţele realizează
acest lucru prin activităţi sociale de îngrijire corporală reciprocă (eng. social grooming), 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 activitate pentru specia umană este că vorbim
de o activitate unu-la-unu, aşadar mare consumatoare de timp. La un moment dat în
trecutul nostru evolutiv, strămoşii noştri au
început să trăiască în grupuri prea numeroase 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 îngrijirii 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 originea 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 şamaniste de astăzi. Populaţiile Kung San din
Africa de Sud, de exemplu, încearcă să vindece fisurile care apar în relaţiile interpersonale 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 beneficii 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 problemă. Religia nu înseamnă doar ritual, ea

având şi o importantă componentă cognitivă - teologia sa. Efectele de întărire a coeziunii 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 participarea simultană a tuturor membrilor comunităţii. 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 intitulată „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 cititorilor. Cei care doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice
pot dona la: www.scientia.ro.
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Universul: mai tânăr decât se credea?
Deplasarea spre
roşu a galaxiilor

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.

Un nou studiu care ține cont
de măsurători precise de distanță 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 credea, având „doar” 12.6 miliarde 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 exemplu când a avut loc și care este vârsta Universului.
Pentru a găsi un răspuns trebuie să
măsurăm așa-numita constantă a lui
Hubble, adică rata de expansiune a Universului, cea care extrapolată înapoi în
timp ne arată când toată materia ar fi fost
concentrata într-un singur punct. Timpul
care a trecut de atunci este vârsta Univeraccentmontreal.com

sului 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 fizică.

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 precizie ale distanțelor la care se află, față de
noi, 50 de galaxii. Distanțele astfel măsurate au fost folosite într-un algoritm
aplicat la alte 95 de galaxii pentru a determina distanțele lor și, ulterior, cu deplasarea spre roșu a acestora s-a calculat
constanta lui Hubble.

Pentru a reuși această performanță
cercetătorii au folosit formula TullyFisher, o relaţie empirică ce se aplică în
cazul galaxiilor spirale, care leagă luminozitatea intrinsecă a galaxiei și așa-numita 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 valoare 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 măsurători, valori ale constantei lui Hubble

mai mici de 70 km/s/Mpc sunt excluse cu
un nivel de încredere de 95%. În același
timp, în baza acestei valori, vârsta Universului ar fi de „doar” 12.6 miliarde de ani,
ceea ce îl întinerește cu aproape 1.2 miliarde 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 pentru 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 microunde de fond a Universului (CMB).
Variațiuni în temperatura acestei radiații
pot fi folosite pentru a determina constanta lui Hubble. Valoarea obținută în
acest caz este de circa 67 km/s/Mpc, mai
mică deci de 70 km/s/Mpc, limita inferioară obținută prin măsurători astronomice 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 constantei 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 Nucleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro.

Într-un Quebec plin de accente

Cu ajutorul Telescopul Hooker construit
în anul 1917, cel mai performant la vremea aceea, astronomul american Edwin
Hubble a observat anumite nebuloase ce
păreau mult prea depărtate pentru a face
parte din galaxia noastră. Singura explicaţie era că aceste nebuloase sunt, de
fapt, galaxii. Acestea au fost primele
dovezi care au infirmat teoria că Universul este format doar din Calea Lactee.
Hubble a înfruntat totuşi destule dificultăţi, mulţi astronomi opunându-se
ideii sale nebuneşti. În cele din urmă
însă, meritele sale au fost recunoscute.
Descoperirea lui Hubble, 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 reflectată 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 gravitaţionale.
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).
Hubble a lucrat o perioadă cu Milton L.
Humason. Ei au combinat calculele lor
cu cele ale lui Melvin Slipher şi au observat 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 oricare 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 observaţiile lui Hubble au consolidat această
teorie, ea fiind în concordanţă cu modelul Friedmann-Lemaître al relativităţii
generale. Acest model descrie un
univers ce se extinde sau se contractă.
Sursa: „Edwin Powell Hubble (18891953)”, Scientia.ro.

face diferenţa

17

www.accentmontreal.com

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.

VÂNZĂRI

Vând loc de veci, Rideau Memorial Garden (Garden of Peace), Dollard-desOrmeaux. Tel: 514-262-5826.
Vând Istoria Literaturii Române de G. Călinescu, ediția originală din 1941, preț
100$ și vitrină retro din lemn de nuc și
mahon, cu cheie pentru uși, preț 250$. Tel:
514-502-7315.

IMOBILIARE

Apartament 3½ situat pe boul. Newman,

50

.00

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: 514-5759377, 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, autostrada 440 la 2 minute. 514-5502774.
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$/ lună.
Sunați la 514-465-4877.
Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de stația de metrou Place des
Arts, complet renovate, totul inclus.
Spălătorie și ascensor în imobil.
Concierge român. Chirii de la 650$/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 tel: 438-8760543.

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

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-4751399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora 11:15.
Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org.
Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.
Biserica Ortodoxă Română cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Constantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514714-2762. Adresă: Paroisse Saint-RaphaëlArchange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

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

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale
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Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.
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ȘAH

Quiz: Rocada
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

În urma unor discuţii avute
cu câţiva părinţi care vor săși îndrume copiii către
sportul minții, m-am gândit
să prezint în aceste articole
despre șah poziții de bază cu întrebări gen
quiz. Dacă în articolul precedent m-am
axat pe finaluri de partidă cu pioni, în
acest număr voi aborda rocadele.

Rocada este o mutare specială la șah,
făcută de rege și de unul dintre turnuri.
Rocada constă în mutarea regelui două
câmpuri spre turn și mutarea turnului pe
câmpul peste care a sărit regele.
Rocada este o inovație europeană relativ recentă în șah, apărând cu aproximativ șase secole în urmă. Variantele asiatice
ale șahului nu au această mutare.

Rocada poate fi efectuată numai dacă
toate condițiile următoare sunt îndeplinite:
1. Regele nu a mai fost mutat de la începutul jocului;
2. Turnul folosit în rocadă nu a mai fost
mutat de la începutul jocului;
3. Nicio piesă nu se află între rege și turn;
4. Regele nu este în șah, câmpul peste
care sare regele nu este amenințat de vreo
piesă adversă, și nici câmpul pe care mută
regele nu este amenințat. (Ultima parte a
acestei reguli este de fapt o parte a regulii
conform căreia regele nu poate fi mutat în
șah.).
Rocada mică (pe partea regelui) se
notează cu 0-0, iar rocada mare (pe partea
reginei) se notează cu 0-0-0.

Iată prezentate în continuare trei întrebări cu alegere multiplă, concepute de
către specialiști ai acestui joc, pentru a
ghida puterea de înțelegere a jucătorului
novice.

Quiz 1: Poate albul să joace rocada
mare sau rocada mică?

Quiz 2: Poate negrul să joace rocada
mare sau rocada mică?

C ur i o z i tă ți di n l um e a șah u l ui

● Cel mai bun jucător de „blind chess”
(șah jucat legat la ochi) a fost belgianul
George Koltanowski. A jucat în 1937 un
simultan cu 34 de șahiști buni, câștigând
24 partide și, mai târziu, a jucat 56 de
partide consecutive, câștigând 50. Era
cablabil, legat la ochi, să dea un
Knight’s Tour pe o tablă cu 192 de pătratele! (să sară cu un cal pe toate cele
192 de pătratele fără să pună calul de
două ori pe aceeași pătratică). Impresionat de show-urile pe care le dădea în
Havana, ambasadorul SUA i-a oferit o
viză și ulterior Koltanowski a devenit
cetățean american.
Un alt celebru jucător de șah legat la
ochi a fost Janos Flesch. În 1960, el a
stabilit un record în Budapesta
deoarece, legat fiind la ochi, a jucat simultan cu 52 de adversari, reușind să
câștige 31 dintre aceste jocuri.
● Șahul se pare că a avut un rol interesant în destinul Americii. Când nu prea
mai existau șanse de a câştiga Războiu-

accentmontreal.com

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

● Cel mai popular set de piese de șah,
„Staunton”, a fost creat de către
Nathaniel Cook, în 1849, aprobat de
către un jucător lider al timpului său,
Howard Staunton, și adoptat oficial de
Federația Mondială de Șah (FIDE) în
1924 (când aceasta a fost fondată).

● Tradiția competițiilor organizate de
șah a început în secolul al 19-lea. Astăzi
șahul este un sport recunoscut de
Comitetul Internațional Olimpic.
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lui de independență, în 1776, în noaptea
de Crăciun, George Washington cu 2000
de soldați a riscat totul, trecând râul
Delaware, în mare secret. Totuşi, un
spion a trimis urgent un bilet pentru comandantul britanic, care însă n-a vrut să
fie deranjat, căci era prea cufundat întrun… joc de șah! Așa că a pus biletul în
buzunarul de la piept, unde a fost găsit,
nedesfăcut, peste câteva ore, când au
năvălit peste el soldații lui Washington
făcându-l șah-mat.

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opiniile redacţiei. Ele implică
direct răspunderea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea
pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

Quiz 3: Poate albul să joace rocada
mare sau rocada mică?

Așa cum am mai menţionat, prin
aceste articole de șah am urmărit să stârnesc curiozitatea copiilor și nu numai. Las
în grija cititorului plăcerea de a practica și
de a experimenta pe cont propriu deznodământul pozițiilor prezentate în acest
articol.
Pentru părinții care vor să-și îndrume
copiii către acest extraordinar sport al
minții, cu numeroase beneficii pentru
dezvoltarea logicii și a puterii de concentrarere între altele, recomand cu căldură
cursurile de șah predate de către profesori
acreditați la Şcoala Junimea Română din
Montreal, scoală ce-și deschide porțile și
anul acesta începând cu 12 septembrie.

Mai multe detalii privind înscrierile la
cursurile de șah și nu numai puteţi afla
consultând site-ul Școlii Junimea Română
din Montreal, la junimearomana.com sau
contactând-o pe coordonatoarea școlii,
Otilia Tunaru, la 514-884-6530 |
contact@junimearomana.com.

Matei Maxim este un pasionat al sportului, în special fotbal, tenis, handbal, rugby
și șah. Puteți citi întrega serie de articole
semnate de Matei Maxim și dedicate șahului la www.accentmontreal.com.
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19 DIVERTISMENT
H OROSC OP

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Energia
ta fizică este la limita
superioară. Dragoste: Deși situația e
stabilă, e loc și de mai bine. Financiar:
Este posibil să ai un câştig financiar prin
intermediul serviciului. Nu te baza însă pe
sfaturile colegilor.
TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Mare
atenţie, căci s-ar putea să ai
probleme cu sistemul circulator. Dragoste:
Eşti mai afectuos şi mai sensibil în această
perioadă, ceea ce te poate ajuta să-ţi
consolidezi relaţia cu fiinţa iubită. Financiar: Fii prudent şi redu cheltuielile.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Stresul
din ultimul timp poate avea
urmări nefaste. Dragoste:
Micile escapade îţi pot permite îmbunătăţirea
relaţiei.Dacă nu ai prezentat partenerul/a
familiei şi prietenilor, este tipul acum să o
faci. Financiar: Doreşti să te implici în activităţi noi, dar nu uita de cele deja începute.
Treburile nefinalizate nu aduc bani.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ascunderea problemelor și a suferințelor și
refuzul de a cere ajutor îţi pot afecta negativ
sănătatea. Dragoste: Suspiciunile tale sunt
neîntemeiate, aşa că n-are rost să le aduci în
discuţie. Financiar: Nu amâna finalizarea
proiectelor începute. Ţine-te de planul pe
care ţi l-ai propus.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Proiectele pe care
le ai în plan îţi dau o anumită
nelinişte ce poate genera probleme cu somnul și neplăceri digestive. Dragoste: Dacă
vrei ceva, spune! Dacă ai o anumită intenţie,
pune-o în practică şi preia conducerea
cuplului. Financiar: Scapi de o datorie care
te frământa de ceva vreme.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Sănătatea
nu e punctul forte acum, eşti
nevoit să iei măsuri stricte
cu privire la modul de viaţă. Dragoste: Uneori persoana de lângă tine nu se poartă aşa
cum ai dori, ceea ce îţi dă motive de îndoială
asupra seriozității intenţiilor sale. Financiar: Fii atent pe ce dai banii!

AR TA CULINAR A

Un dressing delicios, simplu de făcut, care
poate fi folosit într-o varietate de rețete.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: În această
perioadă ar fi de dorit să eviţi
mişcările bruşte sau ridicarea
unor greutăţi, deoarece ai putea avea probleme cu coloana. Dragoste: Relaţia ta de
cuplu se poate îmbunătăţi, cu condiţia să-i
acorzi ceva mai multă atenţie. Financiar:
Material eşti OK.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Grijile pe
care ţi le faci pot avea efecte
negative asupra inimi, a tensiuii arteriale. Dragoste: Eşti cam instabil
din punct de vedere sentimental şi acest
lucru îţi poate aduce neplăceri în viitorul
apropiat. Financiar: Vei avea ocazia să
semnezi un contract avantajos.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21
dec.) Sănătate: Profită de
energia fizică şi mentală de
care dispui. Dragoste: În
cazul în care intenţionezi să te implici întro relaţie clandestină, asigură-te de o discreție deplică. Financiar: Un proiect pe care
îl credeai rezolvat se va dovedi nefinalizat,
ceea ce-ţi va da oarecum planurile peste cap.

CAPRICORN (22 dec. - 19
ian.) Sănătate: Jonglezi cu
prea multe lucruri deodată iar
excesul de activităţi nu este
indicat în această perioadă. Dragoste: Fii
mai atent la detalii, ascultă mai mult ce spune
celălalt şi arată-i ce simţi pentru el sau ea. Financiar: Mare atenţie, căci superficialitatea
te-ar putea costa mult!

BANCURI

☺- Vorbești spaniola?
- Desigur!
- Atunci tradu-mi și mie „nucile astea sunt
bune”, te rog.
- Buenas noches!
☺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!
☺- Ce face barza după ce aduce copilul?
- Se face mică și se întoarce în pantaloni.

☺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 vreodată bărbați străini în șifonier?
- Nu! Toți erau cunoștințe mai vechi.

☺- Iubitule, o să te fac să-ți pierzi mințile!
- Lasă mințile, că deja nu le mai am, cu
kilogramele poți să faci ceva?
☺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...
☺În fiecare din noi doarme un geniu. Și cu
fiecare zi tot mai adânc, și mai adânc...

☺Să nu faci nimic e tare greu: nu știi când
trebuie să te oprești...
☺Cum prinde olteanul un iepure? Se ascunde în tufiș și face ca morcovul.

☺Cafeaua: o licoare magică ce transformă
„lasă-mă-n pace!” în „bună dimineața!”.
☺Dacă e a patra zi la rând când n-ai chef
de muncă, înseamnă că mâine e vineri.

☺Oxigenul și Potasiul și-au dat întâlnire.
Se pare că totul a fost OK.

☺- De ce nu mi-ai spus că ești însurat și ai
doi copii?
- Sunt timid...
☺Afiș pe ușa barului: Localul e închis
până la sfârșitul lunii. A născut nevastămea! Bilet dedesubt: Costică, deschide
barul, nu ești tu tatăl!
☺De ce dorm polițiștii noaptea cu două
pahare lângă ei, unul cu apă iar celălalt gol?
Poate o să le fie sete, poate nu o să le fie...

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Pe cât
posibil, eviţă să te implici în
activităţi cu grad mare de risc. Dragoste:
Ascultă-ţi intuiţia care îţi spune că nu
trebuie să te grăbeşti în luarea deciziilor
pe plan sentimental. Financiar: Vei avea
parte de niște câștiguri, însă atenție la relaţia
cu colegii/colaboratorii! S-ar putea să te
coste scump, la propriu și la figurat.

PEŞTI (19 feb. - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să-ţi
impui un regim de viaţă mai
echilibrat. Dragoste: Chiar
dacă există unele mici neînţelegeri, ele se vor
rezolva fără a tensiona relaţiile dintre tine şi
fiinţa iubită. Financiar: Partea financiară nu
e strălucită, dar e acceptabilă.

Dressing de salată cu turmeric pentru două rețete antiinflamatorii

Vom ilustra cu două feluri, unul cald și unul
rece. Pe lângă gustul bun și sofisticat, acest
dressing are și proprietăți antiinflamatoare,
deloc de neglijat, căci alimentația reprezintă fundația sănătății noastre. Inflamația, se
știe, se află la rădăcina multor probleme de
sănătate, iar ceea ce mâncăm poate fi, de
multe ori, motorul acestei inflamații ce se
cronicizează.
Turmericul, un antiinflamator natural, este
ingredientul de bază în această rețetă, alături de ghimbir - cele două plante sunt, de
fapt, rude apropiate. Benefic în tratarea inflamației specifică durerilor articulare, a
gutei și a durerilor musculare, turmericul
este mai bine asimilat atunci când este însoțit de piper negru.

Dressing: Ingrediente și preparare
O cană de ulei de măsline (250 ml)
100 ml de suc de lămâie
2 lingurițe de muștar
O linguriță de usturoi dat prin presă sau
tocat mărunt
O linguriță de ghimbir tocat mărunt
2 lingurițe de turmeric uscat (pudră)
Piper negru și sare, după gust
Toate ingredientele se pun într-un blender
și se amestecă.
Salata rece: ingrediente și preparare
O legătură de kale, tăiată în fâșii
Nuci pecan sau nuci obișnuite, mărunțite
Ceapă roșie
O mână de mentă

Frunzele de kale rulate și tăiate fâșii vor deveni și mai bune, mai moi, dacă le amestecați bine cu puțină sare și cu dressingul
preparat și le lăsați de-o parte timp de 15
minute. Apoi puteți adăuga și restul ingredientelor.

Salată caldă
Acest dressing merge peste orice legumă
făcută la cuptor: morcovi, conopidă, varză
de Bruxelles, broccoli, păstârnac, ardei,
cartofi etc.
Dacă vreți ca legumele să nu iasă fierte, ci
crocante și pline de savoare, folosiți o tavă
joasă, de metal sau ceramică, și puneți-le la
cuptor, cu ulei și sare, la 260 C/500 F, circa
15-20 de minute.

