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Influența pandemiei asupra
sănătății mintale

Cum îți dai seama dacă ai gripă
sau COVID-19

Un studiu publicat la
sfârșitul lunii septembrie
de Universitatea din
Sherbrooke a evidențiat
amploarea impactului
psihosocial pe care pandemia îl are asupra
populației din Quebec.

Pe măsură ce sezonul
de gripă se apropie,
apar îngrijorări privind o
suprapunere a acesteia
cu pandemia de coronavirus. Scurt ghid
pentru a identifica simptomele celor două infecții.
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pentru cei de toate naționalitățile din Quebec
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• ORARE DE LUCRU flexibile, fiecare
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Ezitările canadienilor vizavi de un vaccin
împotriva COVID-19
În același timp, un aspect cheie al încetinirii răspândirii virusului - purtarea unei
măști - a înregistrat o creștere semnificativă în lunile care s-au scurs între realizarea
celor două sondaje de opinie. Astfel, mai
bine de patru din cinci canadieni (84%) declară că poartă o mască întotdeauna sau în
marea majoritate a timpului atunci când se
află în jurul altor persoane în public.
Aceasta reprezintă o creștere de aproape
30% față de luna iulie.
În general, unul din cinci canadieni
(19%) nu acceptă nicio formă de obligativitate privind purtarea unei măști în orașul
în care locuiește. Proporția crește la 46% în
Saskatchewan și scade la doar 12% în Ontario și 14% în Quebec, unde purtarea unei
măști este deja obligatorie în mai multe circumstanțe.

Numărul canadienilor care
afirmă că se vor vaccina imediat a scăzut cu șapte procente de la mijlocul verii.

Pentru sute de milioane de oameni de pe
planetă, punerea la punct și larga distribuire
a unui vaccin sigur și eficace împotriva
coronavirusului reprezintă posibilitatea
reîntoarcerii la „normalul” vieții de zi cu zi
de dinainte de pandemie.
Cele mai recente date de la firma de
sondare a opiniei publice Angus Reid arată
însă că mai puțin de jumătate dintre canadieni (39%) sunt dispuși să se vaccineze îndată ce un vaccin împotriva COVID-19 va
fi disponibil. Aproximativ același număr
(38%) afirmă că se vor vaccina, dar preferă
să mai aștepte, în timp ce 16% adoptă o
solidă poziție anti-vaccinare, iar 7% nu sunt
încă hotărâți.
Pentru autorităţile din domeniul

sănătății publice și nu numai, aceste procentaje indică o deplasare îngrijorătoare a
opiniei publice: la sfârșitul lunii iulie, când
Institutul Angus Reid a condus un sondaj
similar, aproape jumătate din populație nu
avea rezerve în privința unui vaccin împotriva COVID-19, 46% dintre canadieni
declarând că sunt gata să se vaccineze îndată ce acesta va fi disponibil.
Alberta și Quebec - unde se înregistrează cele mai multe cazuri per capita sunt nu numai provinciile care numără cei
mai mulți canadieni împotriva vaccinării, ci
și cele unde rezistența la un vaccin s-a consolidat cel mai mult față de vara trecută. În
Alberta, numărul locuitorilor care iau în
considerare o vaccinare rapidă a scăzut cu
13% față de luna iulie; în Quebec scăderea
este de 11%.
Această poziție poate fi explicată, în
mare parte, prin frica de potențiale efecte
secundare, pe care, la nivel național, șapte
canadieni din zece (69%) o admit. Albertanii sunt cei mai îngrijorați în această

privință (79%).
În categoria celor care afirmă că se vor
vaccina imediat, doi din cinci (41%) împărtășesc preocupări referitoare la posibile
efecte secundare. Îngrijorarea cu privire la
acest lucru este mult mai mare - și probabil
un factor crucial - în rândul celor care vor să
se vaccineze după o perioadă de așteptare
(84%), precum și al celor care refuză să se
vaccineze (92%).
În grupul celor care se opun vaccinării
(16%), factorul determinant în explicarea
poziției adoptate este scepticismul privind
eficacitatea unui vaccin (76%). Acest
scepticism nu este împărtășit însă de ceilalți
canadieni - nici măcar în grupul celor nehotărâți (7%) el nu este majoritar, ci doar
de 25%.
Canadienii mai în vârstă sunt cei mai
dispuși să se vaccineze imediat - o poziție
deloc surprinzătoare, considerând că virusul
a făcut cele mai multe ravagii în rândul
acestui segment de populație.

Un alt element interesant revelat de
acest sondaj este felul în care canadienii
apreciază performanța guvernelor provinciale la nivel de proceduri de testare pentru
COVID-19. În general, aceste guverne
primesc note bune din partea cetățenilor, cel
mai scăzut procentaj înregistrându-se în
Quebec (70%), iar cel mai mare în Canada
Atlantică (91%).
La nivel național, mai mult de patru
canadieni din cinci (84%) care au fost testați consideră că timpul de așteptare a fost
acceptabil. O proporție similară afirmă același lucru și în privința duratei pentru primirea rezultatelor - deși un pic mai mulți
s-au declarat nesatisfăcuți de cât de mult a
luat ca să afle dacă sunt bolnavi sau nu.

Percepțiile vizavi de felul în care premierii reușesc să transmită mesajul sunt mai
variate. Locuitorii din Alberta și Manitoba
sunt mult mai critici vizavi de felul în care
șeful executivului provincial a reușit să comunice pe tema COVID-19 decât cei din
British Columbia, Ontario și provinciile atlantice. În Quebec, 61% din populație
consideră că informația transmisă de premierul Legault este clară, în vreme ce
33% o consideră neclară.
ACCENT MONTREAL
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Santé Canada a dat undă verde pentru două
teste rapide de depistare a COVID-19

Testul ID Now dezvoltat de laboratoarele Abbott din Statele Unite accelerează considerabil
depistarea coronavirusului, este de părere guvernul canadian.

Ambele teste analizează
eșantioanele prelevate și
oferă rezultatul în mai puțin
de 15 minute.

Primul dispozitiv de depistare rapidă
aprobat de Santé Canada este fabricat de
laboratoarele Abbott Diagnostics (SUA) și
poartă numele de ID NOW. El este utilizat
deja de câteva luni în Statele Unite.
Testul nu înlocuiește tamponul folosit
pentru recoltarea de probe nazale, însă,
potrivit fabricantului, poate efectua analiza
testului pe loc, dând rezultatele în mai puțin
de 15 minute.
Pe lângă rapiditate, aparatul cântărește
mai puțin de 3 kg, putând fi foarte ușor
transportat oriunde. De aceea, un număr
semnificativ de astfel de teste rapide și
portabile vor fi folosite în zone rurale sau
îndepărtate, precum și în locuri susceptibile
de a deveni focare de COVID-19, cum ar fi
școlile sau centrele de îngrijiri de lungă durată (CHSLD).

Aprobarea din partea Santé Canada a
survenit la o zi după ce guvernul federal a
anunțat încheierea unui acord cu Abbott
Diagnostics Scarborough Inc. pentru procurarea a aproape opt milioane de kituri cu
tampoane și reactivi și a unui număr de
până la 3,800 de dispozitive de analiză.
Înțelegerea a fost condiționată de aprobarea
din partea Santé Canada.
Se preconizează ca până la sfârșitul anului, 2,5 milioane de teste să fie deja disponibile pentru utilizare în Canada.

Santé Canada are autoritatea de a
aproba de urgență teste pentru COVID-19,
iar în ultima vreme, pe fondul înmulțirii
numărului de cazuri și a faptului că de
multe ori canadienii trebuie să aștepte
câteva zile pentru a avea rezultatul, agenția
federală s-a aflat sub presiune pentru a permite utilizarea testelor rapide.

Cât de fiabil este ID Now?

ID Now este cunoscut ca un test care în
anumite circumstanțe poate oferi rezultate

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 *

accentmontreal.com
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incorecte, fals negative. Atunci când utilizarea sa de urgență a fost autorizată în
SUA, Food and Drug Administration a precizat că el este menit să fie folosit în
primele șapte zile în care o persoană prezintă simptome de Covid-19. Pentru evaluarea cuiva în această situație, testul
Abbott poate diagnostica rapid și ușor
boala, având o sensibilitate de 92,5% în depistarea cazurilor pozitive și de 98% a
celor negative.
La persoanele infectate, dar care nu
prezintă încă simptome, testul este mult
mai puțin precis, nereușind să detecteze
până la unul din trei cazuri.
În luna mai, după ce mai multe probleme au fost raportate în legătură cu acest
test, FDA a atras atenția că este indicat ca
cei care primesc un rezultat negativ să-l
confirme cu unul analizat într-un laborator.
Când Donald Trump a fost diagnosticat
cu Covid-19 a devenit publică informația
că timp de luni de zile, strategia Casei Albe
pentru a proteja președintele SUA și anturajul său de coronavirus a fost de a examina toți vizitatorii prin intermediul acestui
test rapid. Tuturor celor care au primit un
rezultat negativ li s-a permis accesul fără
mască la întâlniri și proceduri oficiale. ID
Now nu este însă destinat acestui scop.
În Canada, autoritățile asigură că acest
test va fi administrat doar celor care prezintă simptome și doar în primele șapte zile
după apariția primelor semne.

Panbio, un test antigenic
rapid

La câteva zile după aprobarea testului ID Now, ministra federală a
Aprovizionării, Anita Anand, a anunțat că
Ottawa a semnat un contract pentru achiziționarea a 20,5 de milioane de teste
rapide bazate pe detecția de antigen. Testul, denumit Panbio, este produs de Abbott
Rapid Diagnostics din Germania și este
primul de acest gen aprobat de Health
Canada. Panbio este capabil să ofere un
rezultat în mai puțin de 15 minute.
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Într-un Quebec plin de accente

Spre deosebire însă de ID Now, care
caută să detecteze prezența genetică a coronavirusului, Panbio utilizează o tehnologie
bazată pe detecția de antigen, care identifică prezența proteinelor coronavirusului
(antigene virale) în probe de secreție nasofaringiană recoltate de la pacienți.
Antigenele virale sunt proteine din
structura virusului care determina răspunsul imun specific al organismului la acest
virus. Secrețiile nasofaringiene de la pacient se pun pe o bandă de hârtie pe care
sunt fixați anticorpi specifici coronavirusului SARS-CoV-2. Dacă secrețiile
conțin antigen viral se va produce o reacție
vizibilă între anticorpii fixați pe banda de
hârtie și antigenele virale din secreții.
Testul Panbio nu necesită deci un dispozitiv de analiză ca ID Now. El se
aseamănă un pic cu un test de sarcină, cu o
mică fereastră pe un stick care afișează
rezultatul pozitiv sau negativ.
Potrivit producătorului, Panbio este
precis în ceea ce privește rezultatele pozitive în 93% din cazuri, iar cele negative în
99% din cazuri.

Cele două teste vor fi distribuite guvernelor provinciale și teritoriale în baza unui
acord de alocare menit să asigure o distribuție echitabilă, în funcție de necesități.
Santé Canada nu a specificat câte teste vor
fi distribuite cui și când.
Până în prezent, agenția federală a
aprobat patru teste care pot fi efectuate fără
a trimite probele recoltate la un laborator.
Pe lângă ID Now și Panbio, Santé Canada
a dat undă verde și modelului BCube, produs de compania de biotehnologie Hyris în
Marea Britanie, precum și celui numit
GeneXpert, dezvoltat de compania americană Cepheid. La ora actuală, guvernul
canadian nu a încheiat vreun contract de
cumpărare cu aceste două firme. BCube
poate da un rezultat în circa 90 de minute,
iar GeneXpert în mai puțin de 60 de
minute.
ACCENT MONTREAL

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

Tel: (514) 376 3371
face diferenţa

Fax: (514) 376 3377
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Închiderea granițelor
internaționale, extinsă până la
30 octombrie
registrat de la sfârșitul lunii martie reprezintă aproximativ 5-6% din volumul mediu
observat în aceeași perioadă a anului trecut.
ASFC a precizat că nu există nicio indicație privind apariția unor probleme
legate de lanțurile de aprovizionare pentru
produsele esențiale care intră în Canada.
Aproape 2 milioane de camioane au traversat frontiera canadiană între 21 martie și 23
august - o scădere cu 25% față de aceeași
perioadă anul trecut, care se datorează însă
faptului că la începutul pandemiei anumite
companii au fost închise.

Decizia de a prelungi în- siv cetățenilor și rezidenților permanenți.
Acestea prevăd că oricine sosește aici trechiderea granițelor inter- buie să stea în carantină, obligatoriu, timp
naționale a fost luată pe de 14 zile.
fondul instalării celui de-al Scădere majoră a
doilea val de infectări în toate numărului de călătorii
regiunile Canadei.
aeriene și terestre
Ottawa a extins până la 30 octombrie
restricțiile aplicabile cetățenilor străini și
călătoriilor cu caracter opțional sau discreționar precum turismul. Decretul guvernamental precizează că intrarea în Canada
este interzisă cetățenilor străini, din orice
țară ar proveni, cu excepția Statelor Unite.
În ceea ce privește frontiera terestră
canado-americană, aceasta este închisă pentru toate deplasările considerate neesențiale
până la data de 21 octombrie. Este însă
foarte posibil ca această măsură să fie
menținută pentru mai multe luni de acum
încolo.
Pentru a limita propagarea virusului
SARS-CoV-2, guvernul federal a impus,
din luna martie, restricții severe tuturor persoanelor care vor să intre în Canada, inclu-

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Potrivit datelor de la Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), între
21 martie și 23 august, călătoriile aeriene și
terestre au scăzut cu aproape 95% față de
2019. Totuși, în ciuda restricțiilor, 1,4 milioane de pasageri aerieni au intrat în
Canada și peste un milion - excluzând
șoferii de camion - au fost recensați la frontiera terestră. În aceste cifre sunt incluse
zborurile de repatriere a cetățenilor canadieni aflați în străinătate, sosirea în Canada a
celor ce își petrec iarna în sud (cei mai
mulți traversând granița terestră), lucrătorii
străini temporari și membrii familiei lor,
precum și rudele apropiate din străinătate
ale cetățenilor sau rezidenților permanenți
canadieni, cărora li s-a permis intrarea de la
începutul lunii iunie.
Volumul călătorilor tereștri și aerieni în-

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: 548.000$.

O relaxare a reglementărilor
privind călătorii care pot
intra în Canada

Din această lună, guvernul federal permite intrarea în Canada și a membrilor familiei extinse a cetățenilor și rezidenților
permanenți, ca de exemplu copii adulți,
frate/soră, nepoți, bunici sau persoane cu
care întrețin o legătură sentimentală exclusivă de mai mult de un an și copiii lor minori. Până la introducerea acestei noi reguli,
doar membrii familiei apropiate (rudele de
gradul întâi) ale cetățenilor și rezidenților
permanenți puteau intra în Canada.
De asemenea, pe lista categoriilor de
cetățeni străini care pot veni aici se numără
și cei care o fac din motive umanitare, în
situații precise (boală gravă, deces etc.),
precum și a studenților străini, începând cu
20 octombrie, în anumite condiții.
Mai multe detalii despre cine se califică
drept membru al familiei extinse, despre
procesul și cerințele de eligibilitate pentru a
intra în Canada sunt disponibile pe site-ul
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada. Informațiile privind admisibilitatea
pe motive de ordin umanitar pot fi consultate la canada.ca/coronavirus (Agence de la
santé publique du Canada).
ACCENT MONTREAL

E co n om ia
c an ad ia nă a
c r e sc u t c u 3%
în lu na iu lie

CANADA | ECONOMIE | PIB

Produsul intern brut real al Canadei a
crescut cu 3,0% în iulie, potrivit Statistique Canada, în conformitate atât cu
estimarea preliminară a acestei agenții
federale, cât și cu cea făcută de firma
de date financiare Refinitiv.
În luna iunie, creșterea a fost de 6,5%.
Raportul Statistique Canada semnalează creșteri în toate cele 20 de sectoare ale economiei studiate. Sectorul
agricol, serviciile publice, finanțele și
asigurările, serviciile imobiliare și de
închiriere sunt printre cele care au recuperat pierderile suferite de la începutul pandemiei.
Sectorul manufacturier a crescut cu
5,9% în iulie, după o expansiune de
15,1% în iunie, rămânând totuși cu
aproximativ 6% sub nivelul de înainte
de pandemie.
Industria de ospitalitate și restaurantele, un domeniu puternic afectat, s-a
ameliorat cu 20,1% în iulie, a treia
lună consecutivă de creștere cu peste
10%.
În ansamblu, agenția federală estimează că producția economică este
încă cu aproximativ 6% sub nivelul
său din februarie, înainte ca pandemia
să se manifeste în Canada.
Creșterea s-a continuat probabil și în
august, dar într-un ritm mai lent. Estimarea preliminară făcută de Statistique
Canada indică o creștere de 1,0% a
produsului intern brut pentru această
lună.
Încetinirea creșterii în august, cuplată
cu creșterea numărului de cazuri de
COVID-19 și introducerea unor noi
măsuri restrictive, sugerează că economia canadiană ar putea înregistra câștiguri mai puțin importante în
AM
următoarele luni.
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Ro mâ ni a:
Cr eșterea
p r e ț u r i l o r, m a i
mar e ca cea a
salariilor

ROMÂNIA | ECONOMIE

În România, din decembrie 2019
începând, salariul mediu net a
crescut mai lent decât prețurile.
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ROMÂNIA | ALEGERI PENTRU SENAT ȘI CAMERA DEPUTAILOR

Pașii de urmat pentru înscrierea
ca votant prin corespondență la
alegerile parlamentare
În străinătate alegerile se
vor desfășura în zilele de 5
și 6 decembrie 2020.

La alegerile parlamentare își pot
exercita dreptul de vot în afara României
doar cetățenii români cu domiciliul sau
reședința în străinătate. Deoarece există
riscul ca votul la secție să fie limitat datorită pandemiei de coronavirus, iată
pașii de urmat pentru a vă înscrie ca
alegător prin corespondență pentru
alegerile parlamentare din decembrie:
1) Accesați www.votstrainatate.ro.
2) Selectați opțiunea „Alegător în
străinătate prin corespondență”.

3) Completați datele din formular,
anexând:
● copia scanată sau fotografia actului de
identitate;
● copia scanată sau fotografia documentului care dovedește șederea în
străinătate.
Iată lista documentelor care atestă
reședința în Canada, potrivit OMAE
nr. 1627 din 26.08.2019:
● Titlu de călătorie

● Titlu de călătorie pentru refugiaţi
● Certificat de identitate
● Card de rezident permanent
● Fişă privind dreptul de şedere IMM
1000
● Permis de şedere temporară
● Permis de muncă
● Permis de studii
● Permis pentru refugiaţi
● Permis de conducere
Atenție! Actele de identitate trebuie
să fie în termenul e valabilitate.
4) Primiți un e-mail de înregistrare ca
alegător prin corespondență.
5) Primiți toate materialele necesare
exercitării dreptului de vot.

6) Citiți instrucțiunile și vă exprimați
opțiunea de vot, asigurându-vă că ați urmărit toți pașii din instrucțiuni.

7) După ce v-ați exprimat opțiunea, expediați plicul cu votul prin corespondență:
● în România (expedierea este gratuită);
● la misiunea diplomatică cea mai
apropiată; plicul poate fi depus personal
sau transmis prin poștă, cu suportarea

costurilor aferente.
Trimiteți plicul din timp, pentru ca
acesta să ajungă la biroul electoral pentru votul prin corespondență cu cel
puțin trei zile înaintea datei
alegerilor. Reamintim că în România
votarea are loc pe 6 decembrie, între
orele 7,00 şi 21,00.

Termenul limită de înscriere în Registrul electoral ca alegător în străinătate prin corespondență este de 22
octombrie 2020, ora 23:59 (ora
României). Înscrierea se realizează exclusiv online și nu presupune deplasarea
sau prezența la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular.
Până la închiderea acestei ediții, pagina votstrainatate.ro indica un număr
de 18,497 cereri primite.
Înregistrarea ca alegător prin corespondență atrage după sine radierea
alegătorului, pentru acest scrutin, din
lista electorală permanentă din România și înscrierea sa în lista electorală
permanentă pentru votul prin corespondență.
Întrebările și sesizările privind votul
prin corespondență pot fi trimise la:
contact@votstrainatate.ro.
ACCENT MONTREAL

ROMÂNIA | SOCIAL

Conform Monitorului Social care a analizat
datele Institutului Național de Statistică, între
decembrie 2019 și iulie 2020, în România,
salariul mediu net a crescut cu 0,95%. Această
creștere este mai mică decât creșterea indexului total al prețurilor (+1,55%) sau decât
creșterea prețului alimentelor (3,9%).

Fructele (românești și de
import) se află în topul
creșterilor de prețuri

Față de decembrie 2019 s-au înregistrat creșteri semnificative ale prețurilor produselor alimentare, în special în ceea ce privește fructele
proaspete (+24,75%), fasole boabe (+12,7%),
citrice și fructe meridionale (+11,3%), făină
(+6,9%), carne de porc (+4,3%) și ulei comestibil (+4%).

ACCENT MONTREAL

accentmontreal.com

Mitul „asistaților sociali care nu
doresc să muncească”, eliminat
de statisticile oficiale
Locurile de muncă disponibile în România sunt extrem
de concentrate din punct de
vedere geografic, dar unde
se află locurile de muncă nu
se găsesc persoane care
beneficiază de venitul
minim garantat (și invers).

În 2017, din
locurilor de muncă
național, 42,7% se
curești/ Ilfov și în

numărul total al
neocupate la nivel
aflau în zona Buregiunea de nord-

vest, iar 57,3% în restul țării. În 2019,
proporția arăta astfel: 46% în București,
Ilfov și nord-vestul României; 54% în
restul țării.
Practic, în două din cele opt regiuni
ale României - nord-vestul țării și
regiunea Capitalei - se află aproape
jumătate din locurile de muncă vacante
la nivel național. Ponderea însumată a
locurilor de muncă disponibile din cele
două regiuni în totalul național este în
creștere cu aproximativ 1,6% pe an.
În cele două regiuni se află însă
doar 11% din persoanele care primesc
venitul minim garantat (date din 2018).
În cifre absolute, în București, Ilfov și

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

Nord-Vest se află 21,249 de locuri de
muncă și 22,311 persoane care primesc
venitul minim garantat. Însă în restul
țării se află 171,766 de persoane care
primesc venitul minim garantat ș doar
24,967 locuri de muncă disponibile.
De menționat că datorită statisticilor
naționale incomplete, valorile de mai
sus nu iau în calcul nepotrivirile educaționale - de exemplu, piața muncii
poate avea nevoie de ingineri sau programatori, în timp ce persoanele care
primesc venitul minim garantat nu
posedă aptitudinile respective - deși
acestea joacă de asemenea un rol important.
ACCENT MONTREAL
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Despre posibilitatea ca vizitatorii
să poată studia în Quebec
cației. Lista acestor instituții poate fi consultată pe site-ul IRCC.
După obținerea unei scrisori de admitere, etapa următoare este obținerea unui
CAQ (Certificat d’acceptation du Québec)
și a unui permis de studii.
Pentru a asigura succesul procedurii de
obținere a unui CAQ trebuie studiate cu
atenție exigențele MIFI: viitorul student
trebuie să ofere dovezi că va fi capabil să
acopere costul taxelor școlare, plus costurile aferente întreținerii sale pe perioada
studiilor. Nu sunt importante numai formularele ce se depun, ci toate documentele
ce vor completa cererea.

În contextul actual, când este
dificil - dacă nu chiar imposibil - să călătorești, există persoane care s-au văzut
obligate să rămână în Quebec, neputând reveni în țara
de origine. Am primit o întrebare despre care ar fi posibilitățile de obținere a unui
permis de studii pentru un
vizitator și dacă ulterior
acesta ar putea să obţină
CSQ și rezidența permanentă
în Canada. Sunt multe aspecte de discutat, vom
prezenta o parte în acest
număr și restul într-unul viitor.
În linii mari, reamintim că Programul
de imigrație pentru lucrători calificaţi aflați
încă în afara Canadei, care admite candidaturi prin intermediul portalului Arrima, a
funcționat cu intermitențe. Subliniem că
Arrima nu este un program de imigrație
propriu-zis, ci un sistem de gestiune a candidaturilor similar cu Entrée Express/

Express Entry: candidatul își construiește
un profil valid timp de un an, prin care își
exprimă interesul pentru a veni în Quebec.
Ministerul Imigrației (MIFI - Ministère
de l'Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration) studiază profilurile propuse
și își rezervă dreptul de a trimite o invitație
pentru continuarea demersurilor persoanelor care au o meserie ce răspunde
nevoilor pieţei de muncă interne. Un candidat poate avea deci șansa de a răspunde
unei nevoi economice anul acesta, în timp
ce alții nu. Aceştia trebuie să urmărească
evoluţia dosarului și să-și actualizeze profilul un an mai târziu, în speranța că vor fi
contactați la un moment dat.

Revenind la întrebarea cititorului,
răspunsul este da, în condițiile de astăzi ar
putea întreprinde demersuri pentru a studia
în Quebec. Pentru a asigura însă succesul
acestui proiect, mai ales dacă scopul final
este obținerea rezidenței, trebuie înțelese
exigentele MIFI în același timp cu drepturile și obligațiile pe care statutul de student le implică, așa cum sunt ele definite
de IRCC (Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada). În plus, trebuie să
aibă în permanență un statut legal în
Canada - prelungirea statutului de vizitator
este extrem de importantă.
După cum indică MIFI, străinii care vor
să studieze în Quebec într-un program mai
lung de șase luni trebuie să fie admiși întro instituție de învățământ desemnată, adică
o instituție recunoscută de ministerul Edu-

Lilian
Savin
fotograf
514.942.0877

photographe.lilian@gmail.com
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Ministerul (și mai târziu IRCC) se va
uita și la corelația între studiile și eventual
experiența de muncă precedentă a candidatului cu programul de studiu ales. În alcătuirea dosarului se vor pune în evidență
informațiile care susțin interesul candidatului pentru programul ales și impactul
obținerii unei diplome în Quebec asupra
planului său de carieră.
La acest punct, propunem adăugarea
unui curriculum vitae detaliat, cu documente (contracte de muncă, scrisori de recomandare) care să explice decizia
candidatului de a urma un anumit program.
Un alt element poate fi o scrisoare de motivare care să pună în lumină corelația cu
studiile precedente și să explice planul său
de carieră. Atenție însă, este vorba de cariera în afara Canadei, în țara de origine, căci
la acest stadiu studentul vine cu statut temporar și este important să rezulte că
înțelege definiția acestui statut.
Cererea de CAQ se face online, se
plătește taxa de studiu a cererii și după
aceea sunt generate de sistemul informatic
MIFI două formulare ce trebuie imprimate.
Trebuie căutat, completat și semnat formularul Demande de sélection temporaire
pour études A-0506-BF, precum și formularul care permite reprezentantului legal să
comunice cu autoritățile de imigrație.
Aceste formulare, plus documentele care
completează cererea - CV, dovezi ale capacităţii financiare, diplomele deja obţinute
și buletinele de note, contracte de muncă și
scrisori de recomandare, scrisoarea de motivare etc. - vor alcătui cererea de CAQ și
se vor trimite la MIFI - prin curier sau mai
nou online, prin intermediul portalului
Arrima.
10 - 18
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Redeschiderea
pr o g r am u lui d e
sp on so ri z ar e
pe nt r u p ăr i n ți
și b u nic i

IMIGRA IE | CANADA

IRCIC (Ministère de l'Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté) a
anunțat, în data de 5 octombrie, redeschiderea Programului de sponsorizare a părinților și bunicilor.
Astfel, începând cu data de 13 octombrie la prânz (ora 12:00) și până pe
3 noiembrie 2020, ora 12:00, cetăţenii
și rezidenții permanenți canadieni care
vor să-și sponsorizeze părinții/bunicii
vor trebui să completeze online formularul Interest to sponspor/ Interet pour
le parrainage. După 3 noiembrie,
IRCIC va alege în mod aleatoriu un
număr de persoane interesate să-și
pareneze părinții, trimițându-le o invitație să continue procedurile. Persoanele selectate vor avea 60 de zile
pentru a completa dosarul.
Anul acesta IRCC va accepta un număr
de maxim de 10,000 cereri, urmând ca
în 2021 să fie acceptat un alt grup de
30,000 de aplicanți.

Rubrică realizată de
Anca Tismănariu, consultantă în imigrație,
membră
ICCRC
/
CRCIC, OIQ. Informații
suplimentare la 514489-2769 sau prin email
la agti_recrutement@sympatico.ca.
10 - 19

10 - 15

10 - 13
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Universul virtual: Cât de mici pot fi halourile
de materie întunecată?
Ce este un halou
de materie
întunecată?

Deși materia întunecată reprezintă
aproximativ 85% din toată materia din
Univers, ea nu interacționează cu lumina. Poate fi observată doar prin influența gravitațională pe care o are asupra
luminii și a materiei obișnuite.
Un halou al materiei întunecate (în engleză Dark matter halo) este un component ipotetic al unei galaxii care
înfășoară discul galactic și care se
întinde cu mult dincolo de limitele vizibile ale galaxiei. Masa haloului este
porțiunea dominantă a masei totale a
galaxiei. Dat fiind că ele sunt constituente ale materiei întunecate,
halourile nu pot fi observate direct, dar
existența lor este dedusă din efectele lor
asupra mișcărilor stelelor și gazului din
galaxii. Halourile materiei întunecate
joacă un rol major în modelele actuale
ale formării și evoluției galaxiilor.
Surse: descopera.ro și wikipedia

Deși nu știm deocamdată din
ce este constituită, știm că
materia întunecată domină în
univers asupra materiei obișnuite (vizibile). Cum se organizează însă această materie
întunecată și cât de mici pot fi
halourile de materie întunecată? Un răspuns la
această întrebare a fost oferit
recent de un grup de cercetători cu ajutorul unui Univers
virtual, simulat pe calculator.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Un halou de materie
întunecată reprezintă o
regiune din spațiu decuplată de expansiunea
universală, conținând
materie cuplată prin intermediul gravitației.
Poate conține mai
multe galaxii. Întrebarea este: care este
mărimea minimă a acesteia?

În Univers se pare că există mult mai
multă materie decât cea pe care o vedem.
Pe lângă stele, planete, găuri negre, praf și
gaz interstelar, ar exista și o formă de materie, denumită întunecată, care interacționează doar gravitaţional cu materia
vizibilă. Această materie întunecată ar face
ca viteza de rotaţie a stelelor din periferia
galaxiilor să fie mai mare decât cea calculată ținând cont de gravitaţia exercitată
doar de materia vizibilă. Cum materia întunecată ar fi de cinci, șase ori mai multă în
Univers decât cea vizibilă, este uşor de
imaginat că întreaga structură a Universului depinde de modul în care este distribuită această materie. Se pare că ea s-ar
organiza în halouri întunecate, care pot fi
extrem de mari, cuprinzând în interior sute
de galaxii, având o masă de multe mii de
miliarde de ori cea a Soarelui.
Se crede că materia întunecată este
compusă din particule ce nu fac parte din
Modelul Standard (MS), ci dintr-un model,
precum cel Supersimetric, care include pe
lângă particulele din MS și altele, cum ar
fi, în acest caz, neutralino.

Dacă o particulă de acest gen întâlnește
antiparticula corespunzătoare, are loc o
anihilare care ar putea produce, prin transformarea masei în energie, o radiație gama
intensă (fotoni cu energii mult mai mari
decât ai luminii vizibile). Aceste coliziuni

ar avea loc în centrul halourilor unde densitatea materiei întunecate ar fi mare. Măsurarea unei astfel de radiații cu aparatele
noastre ne-ar putea da indicații despre materia întunecată: cum este distribuită și, indirect, din ce fel de particule ar fi compusă.
Întrebarea pe care și-au pus-o cercetătorii este: cât de mici pot fi halourile întunecate? Există o cantitate minimă de
materie care s-ar putea organiza într-un
halou întunecat?
Pentru a răspunde la această întrebare
un grup de cercetători a efectuat o simulare
pe calculator, un Univers virtual. Cercetătorilor le-au trebuit cinci ani ca să dezvolte,
testeze și să ruleze programele pe supercomputere în Europa și China, iar rezultatele acestui interesant și important studiu
au fost publicate recent într-un articol în
prestigioasa revistă Nature.

În urma studiului, cercetătorii au ajuns
la concluzia că cele mai mici halouri de
materie întunecată pot avea masa
asemănătoare cu cea a Pământului - deci
mult mai mică decât halourile care înglobează galaxii și clustere de galaxii. Interesant este că structura internă a
halourilor nu depinde mult de masa acestora: acestea sunt extrem de dense în centru și cu o densitate care scade spre
margini.
Halourile cele mai mici, cele care au

masa asemănătoare cu cea a planetei noastre, nu conţin în interior materie luminoasă, deci ar putea să fie descoperite doar
cu ajutorul razelor gama pe care eventual
le-am putea măsura.
La ora actuală există mai multe telescoape, inclusiv în spațiu, care măsoară raze
gama ce provin din Univers; originea multora dintre acestea nu este încă cunoscută.
S-ar putea ca unele să provină din
fenomene ce au loc în halourile de materie
întunecată. Viitoare experimente, împreună
cu rezultate precum cel pe care vi l-am relatat, ar putea să ne ajute să lămurim rolul
materiei întunecate în Univers. Evoluţia
Universului depinde mult de materia întunecată dar și mai mult de așa-numita
energie întunecată, care este unul dintre
cele mai mari mistere ale fizicii actuale.
Am văzut deci că un Univers virtual,
simulat pe super-calculatoare, ne poate
ajuta în studiul unor mari mistere ale ştiinţei. Acest Univers virtual poate da o
mână de ajutor celor care efectuează experimente cu obiectivul de a descoperi
semnale care să ne îndrepte spre o
cunoaştere mai profundă a Naturii.
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.
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Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti

Orar modificat

datorita situatiei actuale

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.

Companie situată în parcul industrial 440 x 15 în Laval
ANGAJEAZĂ:
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII
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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

LUCRĂTOR ÎN ATELIER

Fabricare piese din oțel, tăiere de piese metalice cu fierăstrăul, curățat
piese, clasat și pus în raft, întreținere mașini, lucrări conexe. Orar flexibil.

SUDOR-ASAMBLOR MIG

Sudură table de oțel de la 2 mm până la 32 mm, curățat piese sudate.
Orar flexibil.
Pentru ambele posturi invităm persoane peste 55 ani să își depună
candidatura.

Contact: 450-688-8811 | oec@corniver.com | Olivian
corniver.com | 1900 Cunard, Laval, H7S 2B2
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Simona Potop: „Îmi las pensula
Explorăm în acest interviu universul artistic al Simonei Potop, pictoriță autodidactă, care, după propriile mărturisiri, găsește inspirație
în tot ce o înconjoară. Fină observatoare a realității, ea își alege
subiecte și tematici diverse, pe care le redă cu brio. În unele lucrări
stilul este realist, în altele abstract - o ilustrare a căutărilor artistei la
nivel de expresie. Câteva din lucrările sale, prezentate în cadrul unei
expoziții virtuale din luna iunie a.c., organizată de Galeria Lenoir din
Montreal, ne-au atras atenția prin concept, mesaj și execuție. Sperăm
ca acest dialog să vă inspire și să vă stârnească interesul pentru arta
Simonei Potop.
►

Eva Halus: Simona Potop, de unde
moștenești talentul pentru arte vizuale?
În spatele unui pictor autodidact trebuie
că stă o transmisie genetică a talentului.
Sau poate ai întâlnit pe cineva, artist,
care te-a influențat foarte mult?
Simona Potop: Am crescut lângă o mamă
care a fost numită „femeia cu mâini de
aur”, atât era de buna în tricotat și în aranjamente florale. Arta a făcut întotdeauna
parte din viața mea de zi cu zi, iar pictura
este o pasiune din copilărie. Simt nevoia
de a crea, de a mă provoca îmbunătățind
în același timp calitatea creațiilor mele.
Sunt mamă a doi copii și igienistă dentară
la timp plin, dar găsesc mereu timp să mă
las dusă de această pasiune a mea. În 2019
am decis să explorez și mai mult căile
acestei arte.
EH: Care au fost începuturile practicii

tale artistice și în ce mediu îți lucrezi
tablourile?
SP: Autodidactă din totdeauna, la început
am folosit ca sursă de inspirație fotografii
găsite pe internet. Astăzi, creațiile mele
provin mai ales din imaginație. Încep o lucrare fără să știu ce va reprezenta. Îmi las
pensula să danseze pe pânză, apoi mă dau
doi pași în spate pentru a vedea și înțelege
ce vrea pictura să-mi transmită ca mesaj.
Continui după aceea având o mică idee
despre subiectul creației mele și cu încrederea că pictura mă va ghida din nou.
Ca mediu folosesc mai ales pictura
acrilică deoarece cea pe bază de ulei ia
mult timp să se usuce. Chiar dacă sunt o
persoana răbdătoare în general, când este
vorba de pictură abia aștept să privesc
rezultatul.
EH: În seria de tablouri intitulată „Vi-

Simona Potop - „L’Éveil” (acrilic, 30”x24”).

sions” reprezinți pe format mare și cu
tehnica close-up, un ochi larg deschis în
care privitorul poate vedea reflectat un
anumit mesaj, ca de exemplu în lucrarea
„Dans l'oeil du virus”, pictată în mai
2020, care este, evident, un comentariu
vizavi de pandemia de COVID-19. În
același stil este și „Réflexion” (iunie
2020), „L'Éveil” (iulie 2020) și „Ensemble à tout prix” (septembrie 2020). Numitorul comun al acestor tablouri,
ochiul, oglindește timpurile actuale și re-

flectă ce avem în suflet. Te felicit pentru
această serie, pentru viziunea ta foarte
expresivă asupra lumii. Este o declarație
foarte reușită de artă contemporană.
SP: Picturile mele reprezintă un amestec
de real și abstract care duce la multă reflecție. Unele dintre ele vorbesc despre
natură, dar nu despre o natură banală, superficială, ci despre esența naturii cu toate
elementele ei. O natură care îți vorbește,
care te captivează nu doar prin culorile ei
minunate, ci și prin poveștile pe care vrea
să le transmită.
Arta este un instrument care ne permite să ne perfecționăm în timp ce explorăm și ne abandonăm creativității. Arta
este perfectă pentru cei care posedă perseverență și o capacitate enormă de
muncă. Prin artă putem să transmitem diverse mesaje ce pot schimba punctul de
vedere asupra anumitor probleme. Pentru
mine, un tablou reușit este acela care te
acaparează, care îți vorbește, care reușește
să te emoționeze.
EH: Unde ai expus în afară de Galeria
Lenoir în cadrul expoziției virtuale
Rouge, care s-a ținut între 11 și 17 iunie?
SP: Am expus cu grupul Rendez-vous art
contemporain între 1 și 30 iunie, expoziția
virtuală intitulându-se „Collection confinement” și la Festival des arts de Mascouche, între 15 iunie și 15 iulie, tot într-o
expoziție virtuală.
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să danseze pe pânză”
EH: La ce proiecte lucrezi acum?
SP: Tocmai am terminat tabloul intitulat
„Împreună cu orice preț/ Ensemble a tout
prix”. Am folosit mult galben, culoarea căldurii - căldura dată de soare, de foc, dar și
căldura umană, instinctul de empatie pentru a-i ajuta pe alții. Galbenul este, de
asemenea, și culoarea trădării. M-am gândit
la animalele trădate de natură, care dintr-o
dată nu mai este un loc de pace, ci se transformă într-un adevărat iad. Tabloul exprimă
ideea de a nu abandona nimic și pe nimeni
niciodată, în fața niciunui obstacol oricât de
mare ar părea el, dar în același timp și ideea
să nu te culci pe o ureche, să fi pregătit să
faci față unor schimbări radicale. Oricât de
sigur ești de prezentul tău, realitatea ți se
poate schimba într-o clipă.
Acum lucrez la o serie în stil abstract ce
se va intitula „Explozie”. Îmi place foarte
mult să pictez abstract pentru că libertatea
mișcărilor pe pânză este mult mai mare.
EH: Ce pictori te influențează?
SP: Nu pot să spun că vreun pictor mă inspiră în mod special, deoarece cel mai mult
timp mi-l petrec încercând să mă descopăr
pe mine, să îmi descopăr stilul propriu. Tot
din această cauză, pentru că sunt într-o continuă cunoaștere de sine, temele tablourilor
mele sunt foarte diversificate: natură, animale, nuduri, chipuri, creații abstracte. Ceea
ce pot spune însă este că sunt foarte mulți
pictori pe care îi admir, cum ar fi de exem-

Simona Potop,
repere biografice

Simona Potop,
născută în
1977 în orașul
Făgăraș, este o
artistă plastică
autodidactă,
stabilită în
Canada din
anul 2007.

Simona Potop - „Dans l'oeil du virus” (stânga, acrilic, 20”x16”) și „Ensemble à tout prix”
(acrilic, 30”x24”).

plu Michelangelo, Luchian, Grigorescu, Da
Vinci, Renoir, Tonitza etc.
EH: Ce proiecte ai pentru viitorul
apropiat?
SP: Cât trăim învățăm. Mi-ar plăcea să
urmez niște cursuri de pictură ca să mă pot
perfecționa. Sau mi-aș dori ca un pictor profesionist să mă îndrume și să mă sfătuiască
acolo unde este necesar. Din păcate, da-

torită pandemiei, acest lucru este mai greu
de realizat, dar nu imposibil.

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, mereu în ritm
cu natura. Ea a publicat
patru volume de poezii și
trei de interviuri cu personalități românești din Montreal.
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5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

Halva
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Snitele
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Ceafa
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Absolventă a Universității Dimitrie
Cantemir din Sibiu în domeniul
geografiei și turismului, ea și-a schimbat direcția profesională în Canada, așa
cum mulți o fac la imigrarea într-o țară
nouă, specializându-se în tehnica
igienei dentare la Colegiul Edouard
Montpetit din Longueuil.
Hârtia ziarului nu este încăpătoare și
nici nu poate reda la justa ei valoare
arta Simonei Potop. Vă invităm deci să
vizitați pagina sa Facebook Simo
Artiste-Peintre, iar atunci când vom
putea merge la vernisaje și privi de
aproape tablourile sale, să vizitați
expozițiile în care își va prezenta
creațiile.
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Gândurile, emoțiile, stresul și insomnia

Există o legătură reală între
gânduri, emoții și organism,
care este foarte evidentă
atunci când abordăm separat
sistemul nervos.
ELENA NIGAI
Naturazone.net

O problemă care ține de
sistemul nervos nu este doar
o problemă de biochimie și,
de cele mai multe ori, dacă
nu se are în vedere o abordare mai cuprinzătoare, putem ajunge la un

dezechilibru considerabil.
În opinia mea, stresul și insomnia, probleme atât de răspândite în ziua de azi, sunt
forme de boală. De asemenea, cred că boala
este o formă de oboseală care rezultă din
faptul că forțele vitale de care avem nevoie
pentru a face față unei probleme nu sunt întotdeauna disponibile.
Pentru ca organismul nostru să fie sănătos, corpul trebuie să fie bine hrănit, bine
îngrijit și pus în mișcare, trebuie să aibă un
climat emoțional echilibrat, în care gândurile creative să predomine.
Stările de alertă, de tensiune psihologică și somatică, aduc cu ele sentimente
dezagreabile și frică. Ce remedii putem
folosi, ce plante vin în ajutorul nostru în

aceste situații?
În general, astfel de stări sunt
ocazionale și tranzitorii, însă dacă manifestarea lor se prelungește pe o perioadă
mai lungă, consecințele pot fi serioase. Factorii considerați de risc în menținerea acestor stări sunt consumul de cafea și de alți
stimulanți nervoși cum ar fi: ceaiul verde,
ciocolata, băuturile energizante, cacao și zahărul rafinat. Combinarea mai multor acțiuni pot însă duce la rezultate foarte bune.

de insomnie simt și tensiuni musculare.

Hameiul (Humulus lupulus). Recunoscut
pentru calmarea anxietății, hameiul permite
un somn profund și benefic. În combinație
cu valeriana poate fi comparabil cu benzodiazepinul, însă fără să ofere sindromul de
sevraj pe care acest medicament îl creează.
Precauții: poate accentua starea depresivă.
Nu utilizați în caz de depresie!

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.

Melisa (Melissa officinalis). Melisa, cunoscută și sub numele de roiniță, conține
uleiuri esențiale (citral, citronelal, citronelol) care au un efect calmant asupra
sistemului nervos central, permițând un
somn profund.

Iată cele mai utile plante în cazul insomniei:
Mușețelul (Matricaria recutita). Calmante
și somnifere, florile de mușețel liniștesc
„interiorul” și favorizează un somn profund
și reparator.

Valeriana (Valeriana officinalis). Una dintre plantele cu cea mai puternică acțiune,
valeriana are efect asupra sistemului nervos
central. În general, ea se recomandă sub
formă de concentrat lichid, înainte de a
merge la culcare. Pentru că valeriana permite restabilirea ciclului de somn, se recomandă pe o perioadă de zece zile, apoi se
face pauză.

Lavanda (Lavandula angustifolia). Ca ulei
esențial, în infuzie sau sub formă de concentrat lichid, lavanda este utilizată pentru
efectele sale sedative și calmante. Ea este,
de asemenea, un relaxant muscular foarte
bun, mai ales când persoanele care suferă

Pasionată de natură și plante medicinale,
Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut
fabricant de produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților Naturopați din Quebec. Informații suplimentare
la: herboristelaval@gmail.com | 514-2404940.
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Influența pandemiei asupra sănătății
important factor de risc pentru ca o persoană să sufere la nivel psihologic, așa
cum indică rezultatele studiului, înaintea
izolării și pierderilor financiare. Sentimentul de coerență este definit ca abilitatea ce permite individului să înțeleagă
un fenomen, să-i dea un sens și să
găsească soluții pentru a-i face față. Prin
urmare, această abilitate este fundamentală într-un context de adversitate, așa cum
s-ar putea caracteriza ultimele șase luni.
Doar 6,5% dintre persoanele care au
un simț al coerenței dezvoltat prezintă
simptome de depresie, comparativ cu 26%
dintre cei afișează un sentiment de coerență mai puțin pronunțat.

Fiabilitatea surselor de
informație

Un studiu publicat la sfârșitul
lunii septembrie de Universitatea din Sherbrooke a evidențiat amploarea impactului
psihosocial pe care pandemia
îl are asupra populației din
Quebec.

Potrivit acestui studiu bazat pe un sondaj de opinie, unul din cinci adulți ar fi
prezentat simptome compatibile cu o tulburare de anxietate generalizată sau o depresie majoră în cele două săptămâni care

au precedat sondajul.
Situația pare și mai gravă în mediul
urban, unde un adult din patru a fost afectat la nivel mintal de pandemie. Trei categorii se remarcă în mod special în cadrul
acestor cifre sumbre: lucrătorii din
domeniul sănătății, vorbitorii de limbă
engleză și, cel mai semnificativ, adulții
tineri. În acest din urmă grup, unul din
trei adulți cu vârsta cuprinsă între 18 și 24
de ani (37%) a raportat anxietate sau
simptome depresive.
Lucrurile evoluează rapid însă. De
când acest studiu a fost realizat, guvernul
Quebecului a anunțat noi măsuri restrictive, care limitează deplasările și con-

tactele sociale. Nu este deci de mirare că
dr. Mélissa Généreux, profesoară la Facultatea de medicină a Universității din
Sherbrooke și principala autoare a studiului privind impactul psihosocial al pandemiei de COVID-19 în Quebec,
consideră că situația se poate deteriora
datorită implementării acestor noi măsuri de izolare.

Absența sentimentului de
coerență, printre principalii
factori de stres psihologic

Absența sau o slabă prezență a sentimentului de coerență reprezintă cel mai

Sondajul stabilește, de asemenea, că
strategiile de comunicare folosite în timpul pandemiei au o influență asupra
răspunsului psihologic al populației. Practic, tratamentul mediatic al pandemiei
modulează percepția noastră asupra crizei,
influențându-ne astfel rezistența individuală.
Acest factor ar explica de ce comunitatea anglofonă din Quebec și tinerii sunt
printre cei mai afectați. Primii deoarece
urmăresc adesea media din Statele Unite,
reputată pentru alarmismul și senzaționalismul său. Cei din urmă deoarece sunt
puternic conectați la rețelele de socializare
ca sursă principală de informații, mai degrabă decât la media tradițională și fiabilă
(TV, radio, ziare).
Merită subliniat: rețelele de socializare sunt asociate cu un risc crescut de anxietate generalizată sau
depresie majoră. Ele par să influențeze
sănătatea mintală la fel de mult ca izolarea
sau pierderile financiare.

Vreți mai mulți clienți?
Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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mintale în Quebec și Canada
Informații utile

Dacă resimțiți anxietate și încercați o stare
de panică sau depresie, puteți suna la
Info-Social 811 sau la 1-877-644-4545.
Serviciul este gratuit, confidențial,
disponibil 24 de ore din 24 și vă oferă
posibilitatea să vorbiți cu un specialist în
intervenție psihosocială.

Despre acest studiu

Studiul condus de Universitatea din
Sherbrooke se bazează pe un sondaj web
realizat de firma Léger în rândul a 6,261 de
adulți, în perioada 4-14 septembrie 2020.
Quebechezii chestionați provin din șapte
regiuni de socio-sanitare din Quebec:
Mauricie-Centre du Québec, Estrie, Montreal, Laval, Lanaudière, Laurentides și
Montérégie. Pe scurt, partea de sud a
provinciei, cea mai afectată în primul val și
acum, odată cu recrudescența pandemiei.
Studiul s-a concentrat doar pe Quebec,
însă el se înscrie într-un vast demers interdisciplinar (sănătate, științe politice și
comunicare) și internațional, desfășurat
în șapte țări: Canada, SUA, Anglia,
Elveția, Hong Kong, Filipine și Noua Zeelandă.
Acest studiu amplu, inițiat tot de Universitatea din Sherbrooke, a vizat măsurarea influenței discursului mass-media
și guvernamental asupra răspunsului psihologic și comportamental al populației.
Într-o primă fază (29 mai - 12 iunie
2020), 7,791 de persoane au participat, simultan, la un sondaj condus în țările
menționate. Au fost incluși 1,501 de canadieni, dintre care 435 din Quebec.

Un nivel ridicat de anxietate
și depresie pe plan mondial
O primă constatare importantă: în mod

clar, pandemia care zguduie planeta are un
impact asupra sănătății mintale.
Deși s-a putut constata o ameliorare a
sănătății psihice față de vârful epidemiei
din aprilie, nivelul depresiilor observate
la sfârșitul lui mai și începutul lui iunie
în Canada și SUA era de trei ori și respectiv de patru ori mai mare ca înainte
de pandemie.
Cu titlul de comparație, pentru Canada,
nivelurile de depresie și anxietate relevate
de sondaj au fost similare cu cele întâlnite
în Fort McMurray, la 6 luni după incendiile
devastatoare din 2016.

În Quebec și Canada,
populația pare să fie mai
bine protejată psihologic

Dintre cele șapte țări analizate în perioada 29 mai - 12 iunie 2020, Statele Unite
par a fi cele mai afectate în ceea ce privește
sănătatea psihologică (anxietate generalizată 31% și depresie majoră 28,2%), în
timp ce în Canada exista semnificativ
mai puțină anxietate generalizată
(19,6%) și depresie (22,2%).

La nivelul provinciilor, Quebecul are o
rată de anxietate de 13,1%, față de 23,4%
în Ontario și 19,7% în restul țării. De
asemenea, Quebecul pare mai puțin afectat decât celelalte provincii canadiene de
depresie majoră. Astfel, rata depresiei ma-

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

Fabricant de produse naturale
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514.240.4940
www.naturazone.net
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jore în Quebec (17%) este semnificativ mai
mică decât cea observată în Ontario
(26,2%) și în alte părți din Canada (21,3%).
Aceste rezultate indică un lucru foarte
important, anume că viteza cu care virusul
se răspândește într-un anumit loc nu este
nici singurul și nici cel mai important
factor care declanșează probleme de
sănătate psihologică. Quebecul este
provincia care numără cele mai multe
cazuri și cele mai multe decese din cauza
COVID-19. Cu toate acestea, la nivel de
sănătate mintală stă mai bine decât Ontario
și media canadiană privind nivelurile de
anxietate și depresie.
Răspunsul la acest paradox stă în
prezența (sau absența) sentimentului de coerență, explicat anterior. Persoanele cu un
simț al coerenței dezvoltat sunt de trei ori
mai puțin susceptibile de a avea tulburări
de anxietate generalizată sau depresie majoră.

Alte informații interesante relevate de
acest sondaj internațional au de-a face cu
încrederea populației vizavi de massmedia și guvern. Puțini canadieni (12,7%)
au un nivel ridicat de încredere în massmedia, dacă îi comparăm cu americanii
(22,3%). În Canada însă experții în domeniul sănătății și guvernul sunt considerați
surse fiabile - aceeași situație și în Quebec,
unde o vastă majoritate a populaţiei
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Într-un Quebec plin de accente

Pentru copii și adolescenți există Jeunesse, J’écoute/Kids Help Phone care
oferă un serviciu de intervenție profesională, de informare și de asistență. Serviciul este disponibil online, prin telefon și
prin mesaje text, 7/24, în franceză și engleză. 1-800-668-6868 | text PARLER sau
CONNECT la 686868. jeunessejecoute.ca
| kidshelpphone.ca.
În caz de gânduri suicidare sau dacă doriți
să obțineți asistență și sfaturi pentru a preveni sinuciderea cuiva sunați la 1-866277-3553. Există întotdeauna speranță.

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

(72,9%) are încredere în discursul guvernului (sau cel puțin aceasta era proporția la
sfârșitul lui mai și începutul lui iunie a.c.).
La vecinii de la sud, doar 14,6% dintre
respondenți spun că au încredere în informațiile transmise de guvern.

În concluzie, populația Canadei și Quebecului este mai puțin afectată psihologic
decât cea din Statele Unite, sentimentul de
coerență și fiabilitatea surselor de informații putând explica variații ale nivelurilor
de anxietate și depresie între țări și regiuni.
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
face diferenţa
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Cum îți dai seama dacă ai gripă sau COVID-19
cu coronavirus este că poate poate duce la
formarea de cheaguri de sânge ce pot afecta
inima, plămânii sau creierul. Chiar și în
cazuri ușoare sau asimptomatice s-au observat semne a ceea ce ar putea fi leziuni
cardiace de lungă durată.
Un aspect neobișnuit al COVID-19 este
faptul că unele persoane dezvoltă pneumonie fără să realizeze cât sunt de bolnavi.
Cauzele exacte nu sunt încă înțelese, dar se
crede că în aceste cazuri sacii de aer din
plămâni sunt deteriorați într-un mod care nu
provoacă acumularea de dioxid de carbon,
cea care creează acel sentiment de „disperare după aer”.
Mulți doctori recomandă folosirea unui
pulsoximetru - un dispozitiv care se
atașează pe deget și care citește nivelul oxigenului din sânge. Dacă acesta arată de mai
multe ori un nivel sub 92% atunci trebuie
neapărat chemat doctorul. Cu cât pneumonia este detectată mai rapid, cu atât este mai
bine.

Febra este un simptom foarte întâlnit în cazurile de coronavirus.

Pe măsură ce sezonul de
gripă se apropie, apar îngrijorările privind o suprapunere
a acesteia cu pandemia de
coronavirus. Vă prezentăm un
ghid, inspirat de un articol din
New York Times, pentru a
putea identifica diferitele
simptome ale gripei și ale
COVID-19.

Majoritatea simptomelor sunt atât de
similare între cele două boli, încât în absența unui test, de multe ori nu putem ști
care e una și care e cealaltă. Ba chiar este
posibil ca o persoană să le aibă pe ambele în
același timp, așa cum s-a întâmplat în China
cu unii dintre pacienți.
De aceea este bine să faceți vaccinul
antigripal.

Nu este foarte clar cât de intens va fi sezonul de gripă anul acesta. În emisfera sudică circulația acesteia a fost cu 99% mai
mică decât în mod normal, deoarece australienii, neozeelandezii, sud-africanii,
chilienii și populațiile altor țări din această
regiune au purtat măști, au păstrat distanța
și s-au spălat mai des pe mâini pentru a opri
răspândirea coronavirusului. Toate aceste
măsuri, afirmă epidemiologii, sunt eficiente
și pentru stoparea transmiterii gripei.
Cum zborurile între emisfera sudică și
Canada sunt foarte puține în acest moment,
s-ar putea să nu existe ocazia ca cele patru
tulpini de gripă sezonieră obișnuite să se
„reimplanteze” printre canadieni. Dacă o
fac, măștile și distanțarea fizică ar trebui să
accentmontreal.com

le limiteze răspândirea.
Cu toate acestea, experții recomandă
vaccinarea împotriva gripei. Înainte de
apariția coronavirusului și a măsurilor de
izolare, sezonul gripal 2019-2020 a fost
unul sever, cu 42,541 de cazuri, potrivit Infection Prevention and Control Canada
(IPAC) - o cifră ce în ultimii 20 de ani nu a
fost depășită decât de două ori, în 20142015 (43,510 de cazuri) și în 2017-2018
(55,059 de cazuri). Probabilitatea de a face
forme severe de gripă, de a ajunge la spital
sau de a deceda din cauza ei este mult mai
mică în cazul celor care își fac vaccinul.
Pentru mai multe detalii privind programul
de vaccinare contra gripei în Quebec, consultați www.quebec.ca/sante, Programme
de vaccination contre la grippe.

Diferența dintre gripă și
răceală

Există cel puțin 100 de viruși care pot
provoca răceala simplă, însă doar patru care
provoacă gripa sezonieră. Multă lume confundă simptomele între cele două, însă experții au o regulă simplă pentru a le
deosebi: „gripa te face să te simți ca și
cum te-a lovit un camion”. Febra, durerile
și migrenele sunt în general mult mai severe
decât în cazul afecțiunilor provocate de
virusul sincițial respirator, rhinovirus sau
alți viruși ai răcelii obișnuite.
Simptomele gripei sunt: febră, dureri de
cap, dureri de mușchi, gât inflamat și iritat,
nas care curge, sinusuri blocate, tuse și
strănut. La copii mai apar și infecții ale urechii. Unii bolnavi, în special copiii, au și diaree sau vomita
În cazuri severe, complicația cea mai
frecventă este pneumonia. Simptomele
tipice pneumoniei provocate de gripă sunt:
dificultăți de respirație, în special la efort,

respirație foarte rapidă - doctorii se uită
după acest simptom mai ales la copii, și
uneori dureri în piept și de spate.

Cum identificăm COVID-19

Identificarea infecției cu coronavirus
este mult mai complicată, din cauza simptomelor foarte diferite și uneori bizare,
multe dintre ele fiind similare cu cele ale
gripei.
Cele mai întâlnite sunt febra, însoțită
uneori de frisoane, tusea uscată și oboseala.
Cel mai clar semn care diferențiază cele
două infecții este faptul că mulți bolnavi
de COVID-19 își pierd brusc mirosul - nu
pentru că au nasul înfundat, ci că pur și simplu nu mai pot detecta până și cele mai puternice mirosuri, ca cele de parfum, ceapă
sau cafea. Nu toți cei care se îmbolnăvesc
de COVID-19 suferă de anosmie, termenul
medical pentru pierderea mirosului, însă
potrivit unui studiu amintit de New York
Times, 87% dintre cei infectați prezintă
acest simptom.
Alte simptome mai puțin răspândite
sunt: gât iritat, nas înfundat, scurgeri nazale
(rinoree), vomat, diaree, dureri stomacale
sau senzația că rămâi fără suflare atunci
când depui un efort fizic. O serie de pacienți
au raportat ochi roșii sau mâncărimi ale
ochilor și apariția unor pete roșiatice sau a
unor bășici pe degetele de la mâini sau de la
picioare - așa-numitele Covid toes, care se
aseamănă cu degerăturile.
Simptomele periculoase - pentru care
trebuie cerută asistență medicală imediată sunt: dificultăți de respirație grave, durere
sau presiune în piept; buze albastre sau față
albastră (care denotă lipsa oxigenului); confuzie și incoerență în răspunsuri la întrebări
simple; pierderea cunoștinței.
O altă trăsătură îngrijorătoare a infecției

Într-un Quebec plin de accente

Simptomele de COVID-19
la copii sunt similare cu cele
de la adulți

În general, dacă se îmbolnăvesc de
COVID-19, copiii au mai puține probleme. Pentru cei mai mici se crede că
această infecție este mai puțin periculoasă
decât gripa.
Copiii au aceeași serie de simptome ca
și adulții. Cel mai adesea, părinții le observă
atunci când copiilor le curge nasul, au ochii
roșii sau sunt irascibili din cauza faptului că
se simt rău.
Simptomele periculoase includ dificultăți de respirație, buze albastre, confuzie
și inabilitatea de a se trezi, dureri abdominale intense, imposibilitate de a reține
lichide/vomitat. Dacă acestea sunt prezente,
trebuie ca imediat copilul să fie văzut de un
medic.
În cazuri foarte rare, copiii dezvoltă
un sindrom inflamator despre care se crede
că este cauzat de un sistem imunitar hiperactiv. Acest sindrom poate duce la afectarea
organelor interne.

De reținut

Simptomele de COVID-19 pot apărea
la două până la 14 zile de la momentul expunerii. Cel mai adesea însă ele se manifestă la 5-7 zile.
Dar, ca și în cazul altor boli precum rujeola, o persoană infectată poate
răspândi virusul cu două zile înainte de
primele simptome. Dacă credeți că ați fost
expus este foarte important să vă avertizați
anturajul și orice altă persoană cu care ați
fost în contact și să vă izolați rapid, mai cu
seamă de persoanele în vârstă sau care au
deja alte boli.
În ceea ce privește testele, cele PCR cu
prelevare nazofaringiană și orofaringiană și
analizarea probelor în laborator, sunt mult
mai precise decât cele rapide, chiar dacă
rezultatele iau mai mult timp.

face diferenţa
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Caut ajutor în construcții, în special pentru dulapuri de bucătărie. Experiența un
atu. Detalii la: 514-743-8509.

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).
Căutăm doi lucrători pentru transport și
cărat diverse (manutention), ajutor la instalare de pavaj și alte materia-le, plantare,
punerea plăcilor de gazon și alte sarcini
conexe. Calificări: experiența în amenajare
peisagistică un atu, harnic și disponibil, în
bună formă fizică, spirit de echipă, muncă
la exterior, permis de 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 începerii: 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.
Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul
construcțiilor și renovărilor caută munci-
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tori. 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,
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.

50

.00

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

Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Tel: 514-344-5153.

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
la mesaje text sau tel: 438-876- 0543.
Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn nefumător, până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. 514-329-5524, după orele 20:00.

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

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

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

Echipa de fotbal Loyal
Transport, entuziasm și
performanță

Echipa de fotbal Loyal Transport este alcătuită în totalitate din jucători români.

Mircea Sandu

Fostul președinte al
Federației Române
de Fotbal Mircea
Sandu a fost trimis
în judecată de
procurorii DIICOT
într-un dosar în care
FRF ar fi fost păgubită cu aproape
800.000 de euro în
cazul
construirii
centrului de fotbal
de la Buftea.

Direcția de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a
anunțat că procurorii au dispus trimiterea în judecată a
trei persoane, pentru infracțiunile de constituire a unui
grup infracțional organizat,
delapidare și spălare de bani,
arată HotNews.ro.
Conform procurorilor, în
perioada 2009-2010, cei trei
au constituit un grup infracţional organizat care a
avut ca scop însuşirea din
accentmontreal.com

În plină pandemie
COVID-19, echipa de
fotbal Loyal Transport
a evoluat în sezonul de
vară, în divizia I (+18)
a campionatului de fotbal organizat de Quebec Super League
(QSL), în format de 7 contra 7, la
Soccerplexe Catalogna.
Și în acest sezon, la fel ca în
fiecare an, echipa a fost sponsorizată de Loyal Express Transport, companie care oferă servicii
în domeniul distribuției și transportului de marfă în Montreal, și
care are în componența sa șoferi de
tir români de pe ambele maluri ale
Prutului.
De altfel, compania așa cum in-

dică pe site-ul său, este mereu în
căutarea unor șoferi de camioane
entuziaști, calificați și de încredere
pentru diviziile din Montreal și
Montérégie.
As putea adăuga că entuziasmul pe care Loyal Express Transport îl promovează s-a extins și în
domeniul sportului, anume la
echipa de fotbal pe care această
companie o sponsorizează: Loyal
Transport.
Deși au o medie de vârstă trecută de 40 de ani, băieții din
echipă, 100% formată din jucători
români, a reușit prin talent și entuziasm să se impună la categoria
de +18 ani.
Din acest motiv, ținem să-i felicităm și să-i prezentăm așa cum
se cuvine.
Rândul de sus: Cristi Ganea,

Ovidiu Tătaru, Călin Ordean,
Călin Nechita, Marius Maxim,
Cosmin Dobre, Alex Doroș,
George Vasile.
Rândul de jos: Bogdan Frățea, Codrin Ganță, Brăduț Păpușoiu,
Florin Țuțu, Claudiu Cenan.

Real Madrid a primit acceptul
UEFA de a-şi disputa meciurile din
faza grupelor Champions League pe
arena din cantonament, Stadionul
Alfredo Di Stefano, potrivit
News.ro. Real Madrid evoluează şi
în La Liga pe arena de 6.000 de
locuri din centrul propriu de
pregătire de la Valdebebas, care este
gazda echipei a doua a grupării,

Real Madrid Castilla.
Din vară, Stadionului Santiago
Bernabeu a intrat într-un amplu proces de renovare, o investiţie de peste
500 de milioane de euro.
UEFA va lua din nou în discuţie
stadionul pe care vor juca elevii
antrenaţi de Zinedine Zidane, dacă
Real se califică în optimi.
Madrilenii vor debuta în Grupa

B, la 21 octombrie, pe teren propriu,
cu Şahtior Doneţk. Nici ucrainenii
nu pot juca pe propria arenă din
Doneţk, din cauza conflictului din
regiune. Şahtior va evolua la Kiev,
pe Stadionul Olimpic, pe care joacă
şi rivala Dinamo.
Din Grupa B mai fac parte Inter
Milano şi Borussia Monchengladbach.

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

patrimoniul unei instituții cu
profil sportiv a sumei de
3.895.590,34 de lei, provenită din încheierea unui contract de execuţie a lucrărilor
pentru construirea unui centru de fotbal la Buftea,
judeţul Ilfov.
Procurorii DIICOT spun
că a fost creat un circuit fictiv prin intermediul căruia au
fost încheiate succesiv contracte de antrepriză şi subantrepriză între mai multe
firme controlate de către
membrii
grupului
infracţional, prin intermediul
cărora au fost transferate
sumele de bani provenite din
contractele încheiate cu instituția cu profil sportiv. O parte
din aceste sume au revenit
ulterior membrilor grupării
infracţionale disimulate sub
forma „restituire împrumut
asociat”, „dividende” etc.,
arată DIICOT.
Dosarul a fost trimis Tribunalului București.
În acest dosar, DIICOT a
început urmărirea penală în
mai 2017 împotriva a patru
persoane, printre care fostul
președinte al FRF, Mircea
Sandu.

Iată și mesajul echipei către cei
care au ajutat la realizarea acestui
proiect: „Împreună, am reușit să
dovedim că este posibil să jucăm
fotbal, chiar și în vremuri de pandemie. Mulțumim patronului Loyal
Express Transport, dl. Yves
Leblanc, și celui care a înlesnit să
ne reunim, directorul de operațiuni
al companiei, dl. Cosmin Ursu.”
Matei Maxim este un pasionat al
sportului, în special fotbal, tenis,
handbal, rugby și șah.

U n d e v a j u c a Re a l M a d r i d m e c i u r i l e d e
a ca s ă

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa
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☺Alo, mamă? Nu te speria, te rog să nu
intri în panică, nu e nimic grav, dar sunt la
spital!
- Manole, ești medic de zece ani, nu mai
spune asta ori de câte ori mă suni!
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întoarcă acasă. După vreo oră de mers
parcă încep să bănuiască că au greșit trenul.
Când vine controlorul, unul din ei își face
curaj și-l întreabă:
- Domnule, nu te supăra, trenul ăsta mă
duce la Cluj?
- Nu.
După câteva momente de tăcere, al doilea
ardelean întreabă:
- Dar pe mine?

☺Zorro vede o tipă care arată super. Ca
să o impresioneze, face un „Z” pe gard.
Tipa: Uau, Zuperman!

☺Un pitic intră într-o librarie şi întreabă:
- Aveți vreo carte despre ironie?
Bibliotecarul: Avem, e pe raftul de sus!

☺Intră o blondă într-o farmacie şi întreabă:
- Aveţi ochelari?
- Pentru soare?
- Nu, nu, pentru mine!

☺Doi ardeleni se suie într-un tren ca să se

BANCURI

☺Doi poliţiști discută:
- De ce-ţi tot freci mâinile?
- Că mi-e frig…
- Da’ de ce nu ţi le bagi în buzunar?
- Pentru că nu am loc de mănuşi.

☺Două blonde privesc cerul:
- Uite, a căzut o stea. Pune-ți o dorință!
- Vreau ca în loc de buric să am o priză, la
care să îmi pot încărca oricând telefonul.
- Fată, tu ești proastă!?
- De ce?
- Nu trebuie să spui dorința cu glas tare!

☺Înaintea anesteziei, pacientul îl întreabă

pe chirurg:
- Domnule doctor, ce șanse am?
- Execut operația pentru a suta oară!
- Oh, ce bine! Atunci sunt liniștit
- Normal. Odată și odată tot trebuie să-mi
reușească.

☺- Domnu’ doctor, mi-e cam frică! Pe
vărul meu l-au tratat de ficat și a murit de
inimă!
- Nu-ți fie teamă! Eu dacă te tratez de ficat,
de ficat mori!
☺„Și totuși, se învârtește!” - Galileo
Galilei la un chef.

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

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

• Declara$i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita$lor
• Declara$i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op$ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 514 .5 08.88 80 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association

.

,
.
.

