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Alegeri prezidențiale în RM:
Oportunități și amenințări

Altruismul ne face mai longevivi
și mai fericiți

Alegerile prezidențiale
din 2020 marchează un
punct de cotitură în istoria Republicii Moldova,
demonstrând că societatea moldavă nu mai
împărtășește miturile și
poveștile propagandei
pro-estice.
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o mortalitate mai redusă, după cum o
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Imigrație și impactul COVID-19: Vizitatorii în
Canada și utilizarea ArriveCAN
Oricum, începând cu 21 noiembrie
2020, toți călătorii, indiferent de mijlocul
de transport, odată intrați pe teritoriul canadian trebuie să transmită anumite informații. Ei pot utiliza programul ArriveCAN
sau telefona la numărul 1 833-641-0343
pentru:
● A confirma că s-au instalat la locul prevăzut pentru carantină;
● A completa o autoevaluare zilnică a stării
lor de sănătate în timpul perioadei de carantină.

Informațiile cerute de
aplicația ArriveCAN

Cea mai recentă măsură
privind sosirile în Canada
este de a cere călătorilor să
transmită anumite informații
asupra perioadei de carantină
obligatorie folosind aplicația
ArriveCAN.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

În articolele precedente
ne-am oprit asupra diferitor aspecte ale unei călătorii spre Canada: cine
poate veni, în ce condiţii,
care sunt posibilitățile de
venire aici a persoanelor
care au un permis de muncă sau de studii
etc. Am urmărit împreună schimbările din
ultimele luni în materie de imigrație, autoritățile în domeniu încercând să țină pasul
cu evoluţia informaţiilor despre pandemie.
Este clar că guvernul canadian încearcă să

prevină importarea și propagarea virusului.
În acest sens, cea mai recentă măsură
propusă este de a cere călătorilor să transmită anumite informații asupra perioadei de
carantină obligatorie la intrarea în Canada.
Astfel, din data de 21 noiembrie 2020, cei
care sosesc în Canada vor trebui să
furnizeze informaţiile necesare pe cale numerică (internet). Informațiile vor fi transmise rapid și în condiții de confidenţialitate
către:
● Provincii și teritorii, care apoi vor putea
comunica cu călătorii în interesul protecției
sănătăţii publice;
● Instanțele însărcinate cu aplicarea legii și
verificarea respectării obligației de a se
izola.
Utilizarea acestui sistem are ca scop reducerea timpului de procesare a informațiilor și limitarea contactului fizic între
călători și agenții serviciilor de frontieră sau
agenții birourilor de sănătate publica.
Așadar, din 21 noiembrie, toți cei care
vor sosi aici pe cale aeriană având Canada
ca destinație finală, trebuie să folosească
programul ArriveCAN pentru a-și transmite
coordonatele (număr de telefon și adresa

unde vor petrece cele 14 zile de carantină),
pentru a prezenta planul de carantină și pentru a furniza detalii despre starea lor de
sănătate (autoevaluarea simptomelor de
COVID-19).
Subliniem că persoanele ce vor călători
către Canada trebuie să dea toate aceste informații înainte de a se îmbarca. Ele trebuie
să fie pregătite să prezinte dovada utilizării
programul ArriveCAN ca să poată intra în
Canada - un agent al serviciilor de frontieră
va verifica dacă au fost îndeplinite aceste
exigențe.
Cei ce nu le respectă pot avea întârzieri
la frontieră pentru a răspunde agenților de
sănătate publică și sunt expuşi la amenzi de
până la 1,000$.
Sunt exceptați de la aceste măsuri călătorii a căror destinaţie finală nu este
Canada. În caz de pană informatică, un formular va fi completat la sosirea pe teritoriul
canadian.
Persoanele care sosesc pe cale terestră
sau maritimă reprezintă o categorie puțin
numeroasă, însă și aceștia sunt încurajați să
furnizeze informațiile cerute prin sistemul
ArriveCAN și să prezinte dovada la sosire.

Călătorii vor comunica:
● Coordonatele: nume, data nașterii, adresa
de email, număr de telefon, informații
asupra documentelor de călătorie;
● Informaţii despre sejurul în Canada: data
sosirii, punctul de intrare, numărul zborului, linia aeriană folosită;
● Scopul călătoriei;
● Dacă prezintă orice simptom ce ar putea
fi asociat cu COVID-19;
● Informaţii despre planul de carantină:
dacă există un loc unde călătorul se poate
izola pe perioada primelor 14 zile, adresa
locului de carantină, dacă sunt persoane
vulnerabile la aceeaşi adresă, dacă este
vorba de o adresă unde locuiește o familie
sau dacă este un domiciliu multifamilial,
dacă și cine se ocupă de aprovizionarea cu
alimente și medicamente etc.

În principiu, aplicația ArriveCAN va
păstra aceste informaţii pentru călătorii ulterioare, dar trebuie să menționăm că există
și situații de excepție, când călătorul nu are
nevoie să transmită toate aceste date. Mai
multe detalii pe site-ul guvernului federal,
la www.canada.ca - Maladie à coronavirus
(COVID-19): Restrictions, exemptions et
conseils en matière de voyages.
Anca Tismănariu este consultantă în imigrație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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Alegeri prezidențiale în Republica Moldova:
și Adevăr). Blocul obține în Parlamentul
Republicii Moldova 26 de mandate. Vlad
Plahotniuc, liderul PDM, părăsește Republica Moldova. Maia Sandu devine primministru și încearcă să promoveze
reformele anunțate în campania electorală.
Totuși, partidul socialiștilor menține sistemul oligarhic și demite guvernul Sandu
peste doar 5 luni de activitate, formând o
nouă majoritate în parlament împreună cu
o parte din PDM.

Președinta aleasă a Republicii Moldova, Maia Sandu. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters.

Alegerile prezidențiale din
2020 marchează un punct de
cotitură în istoria Republicii
Moldova, demonstrând că societatea moldavă, deși este
sărăcită și supusă unei presiuni enorme din partea cercurilor corupte și ostile
democrației, nu mai împărtășește
miturile
și
poveștile propagandei tradiționale pro-estice.
ALA MÎNDICANU
www.moldovaquebec.ca

Alegerile prezidențiale din
Republica Moldova au luat
sfârșit. Turul II din 15
noiembrie 2020 s-a terminat
cu un rezultat fulminant.
Pentru prima oară o femeie
este aleasă în funcția de
președintă a Republicii Moldova, marcând
o nouă eră în materie de egalitate a
genurilor în eșaloanele de vârf ale puterii de

stat. Maia Sandu a reușit să devină șefă de
stat în pofida rezistenței sistemului autoritar, corupt și patriarhal, adunând un impresionant număr de sufragii - 943 006, sau
57,72% din totalul de 1 633 620. Cel care
a pierdut alegerile, Igor Dodon, a adunat
doar 690 614 de voturi, adică 42, 28 %.
Un rol aparte în desfășurarea scrutinului
din 15 noiembrie l-a avut și Diaspora care a
manifestat un grad nemaivăzut de activism
în cele 139 de secții deschise în afara
hotarelor statului, prezentându-se la urne
într-un număr fără precedent - 261 233, sau
cu peste 100 mii mai mult decât în turul I.
Rezultatul votului din Diasporă constituie
92,95% sau peste 242,8 mii pentru Maia
Sandu și 7,05%, sau 18,42 mii pentru Igor
Dodon.
La Montreal alegerile s-au desfășurat în
condiții bune, timpul de așteptare fiind de
15-30 min. Din cei 3,360 de votanți, 3,232
și-au dat votul pentru Maia Sandu, și doar
117 pentru Igor Dodon.

Trebuie să menționăm că Maia Sandu ar
fi obținut victoria în aceste alegeri cu
50.99% și fără votul din Diasporă. Totuși,
capacitatea de mobilizare fără precedent a
Diasporei nu doar în exterior, ci și în interiorul Republicii Moldova, prin contactele cu

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca
Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele
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rudele rămase acasă, și-a spus cuvântul,
ridicând cu 15% numărul participanților la
turul II în comparație cu turul I.

Alegerile prezidențiale din 2020
marchează un punct de cotitură în istoria
Republicii Moldova, demonstrând că societatea moldavă, deși este sărăcită și supusă
unei presiuni enorme din partea cercurilor
corupte și ostile democrației, nu mai împărtășește miturile și poveștile propagandei
tradiționale pro-estice despre „ce bine era
în URSS” și despre prietenia pe vecie cu
Rusia, promovată de Igor Dodon de-a lungul celor patru ani de președinție. Dar nu
numai atât. Societatea basarabeană nu mai
are frică de represalii și este gata să lupte
deschis pentru valorile democrației, ale
transparenței și libertății de exprimare.
Concluziile pe care le putem trage
astăzi, la câteva zile de la scrutin, se vor
referi la oportunitățile și amenințările care
se prefigurează.

Cine este noua președintă a Oportunități
Republicii Moldova și cum a
Republica Moldova a ales un președinte
reușit ea să obțină o victorie care manifestă vădite calități de lider modern, european: Maia Sandu are voință
atât de convingătoare?
politică de a recurge la reforme fundamenMaia Sandu are 48 de ani, nu este căsătorită, are studii economice. Vorbește engleza, rusa și spaniola.
Are un master în relații internaționale,
obținut la Academia de Relații Publice din
Chișinău, în 1998, și unul în administrația
publică, obținut la Harvard, în 2010. Între
2010 și 2012 a fost consilieră a directorului
executiv al Băncii Mondiale. Din 2012
până în 2015 a deținut funcția de ministru al
educației în Republica Moldova.
În 2016 participă la alegerile prezidențiale ca lider al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), pe care le-a pierdut în fața
aceluiași Igor Dodon, susținut tacit și de
regimul politic de atunci, dominat de Partidul Democrat din Moldova (PDM). După
scrutin nu pierde curajul și continuă lupta
contra corupției și sistemului judiciar compromis. În 2019 participă la alegerile parlamentare în cadrul blocului ACUM alcătuit
din PAS și PDDA (Partidul Politic Dreptate
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tale de modernizare a statului, nu este
coruptă, are serioase cunoștințe economice
și capacități manageriale, este înconjurată
de o echipă tânără, destul de călită în lupta
cu sistemul corupt și autoritar.
Republica Moldova va avea, fără îndoială, sprijinul Uniunii Europene și al
statelor Unite ale Americii, al României și
al Ucrainei în ascensiunea sa pe drumul reformelor, al democratizării și progresului.
Diaspora numeroasă a Republicii Moldova va contribui și ea la dezvoltarea statului de origine prin expertiza profesională
și managerială căpătată de-a lungul anilor
în universitățile occidentale, în businessul
civilizat, în instituțiile democratice, în care
activează o mare parte a celor plecați, tineri
și tinere, studioși, eficienți, de succes, care
țin la Republica Moldova și sunt gata să-și
consacre timpul și cunoștințele pentru a
susține progresul țării lor de origine.

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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Oportunități și amenințări
Amenințări

Pentru a recurge la reformele promise,
eficiente dar și dureroase, inerente unui
proces de schimbări reale spre binele
cetățenilor, este nevoie să fie activate instituțiile tradiționale: parlamentul, guvernul,
administrația publică locală și centrală, sistemul judecătoresc, dar și reprezentanții
celei de-a patra puteri, mass-media etc.
Aici lucrurile nu stau tocmai bine.

Relațiile cu parlamentul. Astăzi Parlamentul este ostil președintei Republicii
Moldova, fiind dominat de reprezentanții
Partidului Socialiștilor (37 mandate din
101) și ai Partidului Democrat (13 mandate), plus câțiva deputați neafiliați care
votează conjunctural. Aceștia au și votat
pentru demisia Maiei Sandu de la conducerea guvernului în noiembrie 2019.
Republica Moldova este un stat parlamentar. Președintele are funcții limitate,
venite de la vechiul sistem (2000 - 2016),
când șeful statului era ales în parlament.
Din 2016 este ales de către întregul popor,
dar funcțiile sale au rămas aceleași, ca și
atunci când era ales în parlament. Această
neconcordanță dintre modul de alegere și
prerogativele reale a și permis fostului legislativ să-l suspende din funcție pe președintele statului Igor Dodon de 5 ori, când
acesta se opunea dorinței Parlamentului de
a vota o lege sau alta. Curtea Constituțională a susținut de fiecare dată suspendarea
sa din funcție pe câteva zile, Igor Dodon
revenind de fiecare dată la loc, după intrarea în vigoare a noii legi, fără prea mari
proteste. Era clar că părțile au o înțelegere
și „lupta” dintre președinte și parlament nu
e decât un spectacol.
Acum, pentru a demara reformele, Maia
Sandu trebuie să vină în parlament cu propunerile sale pentru a obține susținere legislativă. Este destul de greu de presupus că
parlamentul va dori să se autodizolve sau să
susțină reformele propuse de Maia Sandu.
Chiar dacă Igor Dodon declara anterior că
își dorește alegeri anticipate, acum,
pierzându-și postul de președinte, în
condițiile când partidul său și el personal nu
mai au susținerea societății, nu mai pare a fi
interesat de o nouă campanie electorală.

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Din contră, acum forțele ostile Maiei
Sandu și orientării sale pro-occidentale vor
tărăgăna pe toate căile dizolvarea parlamentului și vor încerca din răsputeri să
compromită orice inițiativă a sa, sperând că
situația se va schimba în favoarea lor în
scurt timp și poporul dezamăgit îi va întoarce Maiei Sandu spatele. E de menționat
că președintele, chiar dacă este comandantul suprem al armatei și are, conform Constituției, atribuții în domeniul apărării, nu
poate lua decizii fără aprobarea parlamentului.
Guvernul actual este instalat în funcție
de parlament și nu i se supune președintelui.
Președintele poate acredita sau rechema
reprezentanții diplomatici doar la propunerea guvernului. Este de presupus că
guvernul, în formula sa actuală, nu va
susține politica promovată de Maia Sandu.

Administrația publică centrală și locală.
Aici situația este diferită, pentru că
funcționarii publici sunt de multe ori persoane cu vederi democratice. Chiar dacă se
supun ordinelor de sus, au opiniile lor, iar
aleșii poporului la nivel local (în sate,
raioane, orașe) reprezintă în mare parte partidele democratice (aproximativ 25%).

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$.

De sistemul judecătoresc nu mai vorbim, căci e domeniul cel mai vulnerabil,
corupt și cel mai greu de reformat. Anume
de frica reformei judiciare partidul socialiștilor a demis guvernul Sandu.
Propaganda. Un dușman vădit al noului
președinte este propaganda desfășurată la
nivelul mediilor scrise, TV, radio și electronice din Republica Moldova. Chiar dacă
aceasta nu s-a dovedit eficientă în campania prezidențială, dându-i Maiei Sandu
posibilitatea să obțină victoria în turul II, nu
este deloc sigur că același lucru se va întâmpla și după investirea sa în funcție.

Moscova, care este extrem de interesată
de Republica Moldova și investește enorm
în forțele politice și mass-media pro-Kremlin, pare a începe o nouă rundă de torpilare
a încercărilor statului moldav de a se rupe
de spațiul mental și politic rusesc. Este de
presupus că apariția unui nou lider pe
eșichierul din stânga, Renato Usatîi, primar
de Bălți, care a luat locul 3 în primul tur al
alegerilor cu aproape 17%, nu este întâmplătoare. Rusia pare să fie dezamăgită de
Igor Dodon și a decis să-l substituie cu un
alt lider, mai tânăr, mai carismatic, șantajabil (cu dosare penale deschise la Moscova,

dar acum conservate) și apropiat de serviciile secrete rusești. Pentru promovarea
acestuia e nevoie de timp, de aceea Usatîi
este lansat fără grabă. El a făcut campanie
contra lui Igor Dodon și l-a devansat substanțial în cele 17 secții de vot din Rusia.
Pentru turul II lupta cu Igor Dodon a continuat, Usatîi oferindu-i Maiei Sandu spațiu
la postul oficial de televiziune din Bălți.
Este adevărat că jocul său nu a impresionat
electoratul bălțean și în pofida chemării
primarului de a vota contra lui Dodon, i-a
dat câștig de cauză liderului socialist.
Acum Renato Usatîi este interesat de
alegeri anticipate și în acest sens poate fi
numit aliat de conjunctură al Maiei Sandu.
Totuși, în plan strategic Usatîi este de
cealaltă parte a baricadei, dorind să ajungă
el președinte la următoarele alegeri și
încercând să-și promoveze echipa în viitorul parlament pentru a avea legitimitate
la următoarele prezidențiale, la care nu se
știe ce politică va face. Cu alte cuvinte,
„aliatul” de azi va fi oponentul principal de
mâine.

Cum se vor desfășura evenimentele în
următoarele luni, ce tactică va adopta Maia
Sandu pentru a crea o conjunctură favorabilă schimbărilor de fond, cum va reuși să
interacționeze cu parlamentul, guvernul,
instituțiile naționale și internaționale, vom
vedea în viitorul apropiat.
Cert e că acum societatea moldavă și
diaspora jubilează, președinta Republicii
Moldova Maia Sandu primește felicitări de
la liderii europeni, de la Navalnyi,
Tichanovskaya și Putin, iar cetățeanul interesat de evoluția democratică a celui deal doilea stat românesc așteaptă vești
bune...
Militantă pentru democrație și pentru instaurarea alfabetului latin și conservarea
limbii române în Republica Moldova, Ala
Mîndîcanu, PhD, a fost deputată în Parlamentul Republicii Moldova (1994-2001) și
decană a Facultăţii de Jurnalism şi Comunicare Publică din cadrul ULIM. Este autoarea a numeroase articole, lucrări şi cărţi
pe subiecte politice, economice și privind
egalitatea de gen, iar din 2009 este președinta CMQ.
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Situația Canadei în cursa frenetică
rificate în timp în alte vaccinuri. Altele se
bazează pe abordări inovatoare care nu au
mai fost testate până acum. Iată un survol
al diferitelor tipuri de vaccinuri, cu mențiunea că puteți găsi informații pe acest
subiect și în articolul: Un vaccin împotriva
COVID-19: De la știință, la chestiuni etice
și criza de încredere a populației, disponibil la www.accentmontreal.com.

Vaccinuri inactivate

Progresul în dezvoltarea de
vaccinuri este esenţial pentru
o soluţie pe termen lung la actuala criză. Canada a încheiat
mai multe acorduri de achiziții ce prevăd sute de milioane de doze de potențiale
vaccinuri împotriva COVID19. Acestea sunt de diferite
tipuri și din diverse surse.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Colaborarea americano-germană Pfizer-BioNTech și
mai apoi compania farmaceutică americană Moderna
au surprins și totodată dat
speranță lumii întregi atunci
când au anunțat rezultate preliminare extrem de îmbucurătoare privind vaccinurilor
împotriva COVID-19 pe care acestea sunt
pe cale să le dezvolte.
Vaccinul Pfizer - BioNTech ajuns în

faza a treia a studiilor clinice - ultima și cea
mai avansată - ar avea o eficienţă de 95%.
Cel de la Moderna, realizat împreună cu
agenția americană NIH (National Institutes
of Health), se află de asemenea în faza a
treia a studiilor clinice și ar reduce și el cu
aproape 95% riscul de infectare cu SARSCoV-2.

Aceste cifre neașteptat de mari urmează
să fie confirmate prin teste pe scară largă.
Vaccinul Pfizer este simplu de fabricat, însă
depozitarea sa este mai complicată, temperatura de stocare fiind de minus 70 de
grade Celsius. Moderna pe de altă parte a
anunțat că vaccinul său candidat împotriva
COVID-19 este stabil la temperaturile standard de conservare pe termen scurt (temperaturi standard în cadrul unităților
frigorifice, de la 2° la 8° C pentru 30 de
zile), cât și la cele pe termen mai lung (-20°
C la congelator, timp de 6 luni).
Numeroase companii, de la startup-uri
din domeniul biotehnologiei până la Big
Pharma, s-au angajat într-o cursă frenetică
pentru a produce un vaccin împotriva
COVID-19. Linia de sosire se întrevede
pentru cele două menționate mai sus, însă
Organizația Mondială a Sănătății (OMS)
listează 202 de vaccinuri potențiale pe cale

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca
Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
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de a fi dezvoltate în lume, 47 dintre acestea
aflându-se în faza studiilor umane.

Ce face Canada?

Canada a semnat mai multe contracte,
șapte la număr, pentru a rezerva sute de milioane de doze din cele mai promițătoare
vaccinuri pe cale de a fi dezvoltate. Astfel,
pe lângă Pfizer și BioNTech, Canada are
acorduri cu Moderna, Sanofi și GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novavax,
AstraZeneca și Medicago. Imediat după
anunțul făcut de Pfizer pe 9 noiembrie
privind rezultatele preliminare pozitive ale
vaccinului său, guvernul federal a rezervat
încă 56 de milioane de doze, care se adaugă
celor 20 de milioane prevăzute inițial.
În total, Canada și-a asigurat accesul la
414 milioane de doze de vaccinuri împotriva COVID-19 din diferite surse. Mai
important, contractele pe care Ottawa le-a
încheiat sunt pentru diverse tipuri de vaccinuri - diverse în ceea ce privește tehnologia întrebuințată.
Oamenii de știință folosesc diferite procedee pentru a dezvolta vaccinuri menite să
combată COVID-19. Unele dintre ele se
bazează pe mecanisme deja încercate şi ve-
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Acest tip de vaccin se folosește din anii
1880. Virușii sunt inactivați fie prin tratament chimic, așa cum se întâmplă în cazul
potențialelor vaccinuri împotriva COVID19, fie prin tratament fizic. Vaccinul antigripal, cel antirabic și vaccinul
anti-poliomielitic sunt exemple de vaccinuri inactivate.
Sistemul imunitar întâlnește așadar
virusul întreg, declanșând mecanismele de
apărare atunci când detectează proteina virală spike (numită și spiculă sau proteină S),
învelișul și nucleoproteina. Proteinele spike
sunt acei spini ai coronavirusului, vârfurile
deja uşor de recunoscut de pe suprafața sa,
care îi permit să se atașeze de celulele
umane pentru a le penetra.
La ora actuală, șapte vaccinuri candidate de acest tip se află la nivel de studii
clinice (pe subiecți umani). Dintre acestea,
trei sunt faza 3. Spre deosebire de fazele 1
și 2, care sunt utilizate pentru a evalua tolerabilitatea, siguranța și capacitatea unui
vaccin de a induce un răspuns imun, un
studiu clinic ajuns în fază 3 permite oamenilor de știință să testeze eficacitatea vaccinului.

Proteine recombinante

Vaccinurile cu proteine recombinante se
împart în două categorii: vaccinuri subunitare și vaccinuri cu particule asemănătoare virusului.
Pentru vaccinurile din prima categorie,
o proteină virală este produsă în cantități
mari în ceea ce se cheamă o „fabrică vie” o bacterie sau o celulă a unei plante, insecte
sau mamifer. La contactul cu o astfel de
proteină virală, sistemul imunitar declanșează o reacție de apărare.
13 vaccinuri care folosesc fragmente
antigenice se află în prezent în fazele 1, 2
sau 3 ale studiilor clinice. Ele utilizează fie
întreaga proteină spike, fie o porțiune specifică a acesteia (receptor binding domain).

Vaccinurile cu particule asemănătoare
virusului sunt compuse dintr-un set de proteine virale care imită forma virusului.

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.
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pentru un vaccin împotriva COVID-19
suprafața virusului SARS-CoV-2. Formula
conține și un adjuvant de la GSK.
Vaccinul a obținut rezultate foarte încurajatoare în timpul fazei 1 a studiilor clinice, fiind primul care a atins acest nivel în
Canada. Medicago preconizează să combine fazele 2 și 3 (cu aprobarea de la Santé
Canada) și să le înceapă până la sfârșitul
anului.

Acești pseudo-viruși sunt niște carcase
goale, lipsite de material genetic și neinfecțioase, lucru ce nu împiedică însă sistemul imunitar să le recunoască și să
reacționeze.
Două exemple de vaccinuri subunitare
ar fi cel împotriva hepatitei B și cel anti
zona zoster (Shingrix). Un vaccin deja
aprobat care folosește particule asemănătoare virusului este Gardasil, cel împotriva
HpV (virusul papiloma uman, cea mai
frecventă cauză a cancerului de col uterin).

Când am putea avea un
vaccin în Canada?

Vaccinurile cu vector viral

Acest tip de vaccinuri se bazează pe utilizarea unui virus care nu este patogen sau
prezintă un pericol mic pentru oameni. În
cazul celor 12 potențiale vaccinuri de acest
gen studiate la ora actuală pe subiecți
umani, vectorii virali sunt în mare parte
adenoviruși. Aceștia formează un grup
mare de viruși ce pot provoca răceli sau
conjunctivită, printre alte simptome.
Folosiți precum un cal troian, acești
viruși sunt modificați pentru a exprima proteina spike a SARS-CoV-2. Tehnologia este
recentă, inovatoare, și deja utilizată în dezvoltarea vaccinului împotriva virusului
Ebola.

Vaccinurile cu ARN și ADN

În ciuda diferențelor din compoziția lor,
atât ADN-ul cât și mARN-ul (acid ribonucleic mesager) conțin informație genetică
pentru producerea de proteine. Molecula de
ARN poate produce această informație în
mod direct, în vreme ce ADN-ul necesită o
etapă intermediară de transcripție.
Aceasta este o tehnologie nouă care
până acum nu a reușit să producă un vaccin
funcțional pentru vreo boală umană.
În cazul vaccinurilor cu ARN, moleculele de ARN mesager sunt învelite în
nanoparticule lipidice. Odată ce vaccinul
este injectat, molecula de ARN „spune”
celulelor corpului uman ceea ce trebuie să
sintetizeze pentru a se proteja - anume proteina virală spike. Inofensivă în sine, proteina spike va fi apoi detectată de sistemul
imunitar, care va produce anticorpi.
Vaccinurile care folosesc fragmente de
ADN, pe de altă parte, sunt alcătuite dintrun ADN circular (numit plasmidă). Acest
ADN va fi transcris în ARN, care apoi
pătrunde în celule preluând controlul asupra
acestor mini-uzine de produs proteine, fabricând-o pe cea specifică noului coronavirus (spike).
Șase vaccinuri candidat de tip ARN sunt
în prezent testate pe oameni, dintre care
două sunt în faza 3. Alte cinci care utilizează ADN se află în fazele 1 și 2 ale
studiilor clinice.

Canada în cursa vaccinurilor

Iată o trecere în revistă a tipurilor de
vaccinuri pentru care Canada a încheiat
acorduri cu diverse companii farmaceutice,
precum și numărul de doze rezervate.
accentmontreal.com

Pfizer/BioNTech: 76 de milioane de doze
rezervate
Pfizer din Statele Unite și BioNTech din
Germania colaborează pentru producerea
unui vaccin de tip ARN.
Faza 3 a studiilor clinice continuă cu
peste 43,000 de pacienți în SUA, Argentina,
Brazilia, Germania, Turcia și Africa de Sud.
Analizele preliminare indică o eficienţă de
95% și nu au fost raportate efecte secundare
grave.
Moderna/NIH: 56 milioane de doze rezervate
Vaccinul experimental dezvoltat de
Moderna, o companie de biotehnologie din
SUA, împreună cu National Institutes of
Health, cea mai mare agenție de cercetare
biomedicală din lume, este tot unul de tip
ARN. Studiile clinice sunt în faza a treia,
vaccinul fiind testat pe 30.000 de persoane
din diferite regiuni din Statele Unite. Datele
preliminare arată o eficacitate de 94,5% împotriva COVID-19.

Johnson & Johnson: 38 de milioane de
doze rezervate
Acesta este un vaccin cu vector viral
compus dintr-un adenovirus uman modificat pentru a-l împiedica să se înmulțească,
dar capabil să exprime proteina spike a
SARS-CoV-2. Faza a treia a studiilor clinice a debutat în septembrie 2020, are loc
în mai multe țări și se desfășoară cu parti-ciparea a 60,000 de participanți.
AstraZeneca/Universitatea Oxford: 20
de milioane de doze rezervate
Universitatea Oxford în parteneriat cu
AstraZeneca lucrează la un vaccin cu vector viral. Acest vaccin candidat este compus dintr-un adenovirus de la cimpanzei
numit ChAdOx1, care a fost modificat să
exprime proteina spike. Se află în faza 3 a
studiilor clinice.
Novavax: 76 de milioane de doze rezervate

Vaccinul de la Novavax, o companie
americană, se bazează pe tehnologia de proteine recombinante. Este compus din
proteina spike și un adjuvant. Adjuvanții
sunt substanțe utilizate în vaccinuri pentru a
crește răspunsul imun, făcându-l mai puternic, mai rapid și mai susținut în timp. În
plus, într-o situație de pandemie, un adjuvant are o mare importanță deoarece, pe
lângă faptul că poate amplifica răspunsul
imun, poate reduce și cantitatea de antigeni
necesari pentru fiecare doză de vaccin, permițând astfel producerea mai multor doze.
Faza a treia a studiul clinic a început în
septembrie 2020 și implică 10.000 de participanți în Regatul Unit.

Sanofi/GSK: 72 de milioane de doze rezervate
Colaborarea dintre compania franceză
și gigantul britanic GlaxoSmithKline
(GSK) se conturează într-un vaccin compus
dintr-un adjuvant (furnizat de GSK) și o
variantă recombinantă a proteinei S, produsă într-o „fabrică vie” (baculoviruși, o
clasă de viruși ce infectează doar un număr
mic de insecte, reprezentând un mod sigur
de a produce proteine pentru aplicații farmaceutice ). Fazele 1 și 2 ale studiilor clinice sunt în curs de desfășurare, testând
siguranța, tolerabilitatea și capacitatea de a
induce un răspuns imun a acestui vaccin.
De menționat că mixarea antigenului cu
AND-ul recombinat de pe platforma baculovirusului este combinația de bază dezvoltată de Sanofi pentru produsul său contra
gripei, autorizat în mai multe țări printre
care și Canada.

Medicago/GSK: 76 de milioane de doze
rezervate
Vaccinul candidat dezvoltat de compania biofarmaceutică quebecheză Medicago
este compus din particule asemănătoare
virusului. Este vorba de particule pseudovirale produse de plante care au fost inoculate cu gena responsabilă de sinteza
spiculelor glicoproteice (S), aflate pe

Într-un Quebec plin de accente

Atât în cazul vaccinului Pfizer/BioNTech și a celui Moderna/NIH nu au fost
publicate încă informații detaliate, iar întrebări referitoare la vârsta și factorii de risc
ai persoanelor vaccinate și durata protecției
rămân în continuare deschise.
Viteza de dezvoltare şi de obținere a
aprobărilor potenţiale este mult mai mare
pentru vaccinurile împotriva COVID-19
din cauza urgenţei de sănătate publică, însă,
așa cum Santé Canada a precizat nu o dată,
nevoia stringentă de a găsi un vaccin împotriva acestei boli nu poate fi folosită pentru a face rabat la eficacitate și siguranță.
Din luna octombrie și până acum, Santé
Canada a primit trei cereri de autorizare a
unui vaccin împotriva COVID-19, de la
AstraZeneca, Pfizer și Moderna. Momentul
în care un astfel de vaccin va fi disponibil
pe piață depinde de dovezile clinice
furnizate de producător și de propriul proces de verificare al acestei agenții federale,
care, trebuie subliniat, este independentă de
orice influență politică.
După autorizarea unui vaccin, din motive de transparență, Santé Canada s-a angajat să facă publice dovezile care au stat la
baza deciziei sale.

Potrivit Agenției canadiene de sănătate
publică, dacă totul merge bine – i.e. studiile
clinice produc rezultate bune iar Santé
Canada dă unde verde vaccinurilor care se
dovedesc sigure și eficace - marea majoritate a canadienilor ar putea avea acces la un
vaccin împotriva COVID-19 spre sfârșitul
anului viitor.
Anumite categorii de populație, considerate vulnerabile, vor avea un acces prioritar, posibil chiar din ianuarie sau februarie
2021. Iată care ar fi acestea, conform
Comitetului național consultativ privind
imunizarea: cei care se află la risc de a dezvolta o formă severă de COVID-19 sau de
a muri din cauza acestei boli, ca de exemplu
vârstnicii și cei care suferă de anumite boli
cronice; persoanele care au cele mai multe
șanse de a transmite virusul grupurilor vulnerabile, precum lucrătorii din domeniul
sănătății și personalul care lucrează cu
vârstnici; lucrătorii esențiali din prima linie;
și cei care trăiesc în medii unde poate
exista un risc sporit de contaminare, aici intrând și comunitățile indigene.
Planul potrivit căruia majoritatea canadienilor ar putea fi vaccinați înainte de
sfârșitul anului 2021 este însă unul optimist.

face diferenţa
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Cât de dispuși sunt românii să se vaccineze
împotriva COVID-19?
Dar canadienii?

Peste 38% dintre români declară că nu s-ar vaccina împotriva COVID-19. O criză de
încredere care poate zădărnici eforturile de combatere a
acestei boli.

Sondajul a fost efectuat în perioada 25
septembrie - 16 octombrie, de către Centrul
de Cercetări Sociologice Larics (CCSL), în
parteneriat cu Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente
(ARPIM) şi cu Institutul de Ştiinţe Politice
şi Relaţii Internaţionale (ISPRI), sub egida
Secţiei de Ştiinţe Me-dicale a Academiei
Române, informează Agerpres. Volumul
eşantionului a fost de 1.000 de persoane, iar
eroarea maximă admisă a datelor a fost de
+/- 3%. Metoda folosită a fost ce a chestionarului aplicat telefonic.
Astfel, 38,6% dintre respondenţi au pre-

cizat că ar refuza să se vaccineze dacă ar exista un vaccin împotriva COVID-19. 30%
au declarat că ar aştepta o perioadă şi s-ar
vaccina doar dacă ar auzi că persoanele care
şi-au administrat un astfel de tratament nu
au avut probleme. 21,8% au afirmat că s-ar
vaccina, iar 8% au spus că ar accepta doar
dacă li s-ar explica mai multe despre acest
tratament.
46,25% au fost de părere că marile puteri (SUA; Rusia, China, Germania, Marea
Britanie, Franţa, Japonia) investesc cel mai
mult în descoperirea unui vaccin împotriva
Sars-CoV-2, în timp ce 16,78% au indicat
companiile multinaţionale producătoare de
vaccinuri.
Totodată, 44,2% au opinat că vaccinarea
ar trebui discutată pentru fiecare persoană
în parte. 26,6% au apreciat că riscurile vaccinării sunt mai mari decât avantajele, în
timp ce 25,5% au considerat că avantajele
vaccinării sunt mult mai mari decât
riscurile.
Dintre respondenţi, 55,24% au arătat că,

în general, sunt de acord cu vaccinurile şi
vaccinarea; 35,46% au apreciat că aceasta
este potrivită doar în anumite cazuri, iar
8,49% au precizat că nu sunt de acord cu un
astfel de tratament.
Totodată, 68,5% au declarat că nu s-au
vaccinat niciodată în ultimii cinci ani.
11,7% au spus că în acest interval de timp
le-a fost administrat un singur vaccin recomandat adulţilor, în timp ce 9,1% s-au vaccinat de două-trei ori, iar 8% s-au vaccinat
în fiecare an.
23,4% au menţionat că intenţionează să
se vaccineze împotriva gripei în această
toamnă, în condiţiile în care anul trecut sau vaccinat 17,5% dintre cei chestionaţi.
43,5% au apreciat că vaccinurile din
ziua de azi sunt eficiente, dar că nu se ştie
cât de sigure sunt. 33,7% au spus că acestea
sunt eficiente şi sigure; 14,5% au fost de
părere că vaccinurile nu sunt nici atât de eficiente, nici atât de sigure cum se spune;
4,5% au apreciat că acestea nu sunt bune
din niciun punct de vedere.

La sfârșitul lunii iulie, Institutul Angus
Reid a condus un sondaj privind atitudinea canadienilor vizavi de un vaccin
împotriva COVID-19. Sondajul a arătat
că aproape jumătate din populație nu
avea rezerve în privința unui astfel de
vaccin, 46% dintre canadieni declarând
că sunt gata să se vaccineze îndată ce
acesta va fi disponibil. O treime (32%)
au afirmat că sunt dispuși să se vaccineze, însă preferă să mai aștepte. Un
canadian din șapte (14%) a spus că
optează pentru nevaccinare, în vreme ce
8% nu erau siguri dacă o vor face sau nu.
Un sondaj similar dat publicității la începutul lunii octombrie arată însă o deplasare îngrijorătoare a opiniei publice:
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.
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 astă vară.. 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.
Îngrijorarea cu privire la acest lucru este
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%).

Vreți mai mulți clienți?
vă ajutăm!

Suntem aici să
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831

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

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

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

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

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

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

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

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

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.
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O premieră canadiană: Planul Quebecului

Vânzarea de vehicule noi pe
benzină va fi interzisă în Quebec din 2035. Un mare pas
înainte pentru virajul spre
mașini electrice și reducerea
gazelor cu efect de seră
(GES).

Într-un interviu acordat publicației La
Presse, ministrul provincial al mediului

Benoit Charette a vorbit despre Planul pentru o economie verde pe care partidul de
guvernământ, CAQ, îl propune quebechezilor.
Astfel, Guvernul Legault dorește ca de
acum în zece ani, un milion și jumătate de
vehicule electrice să străbată drumurile din
Quebec, ceea ce ar reprezenta aproape 30%
din totalul flotei de vehicule – un obiectiv
mai ambițios decât cel stabilit anterior pentru aceeași perioadă, ce se ridica la un milion.
La 31 decembrie 2019, Quebecul avea

aproximativ 66,000 de vehicule electrice
înmatriculate, abia 1,3% din totalul flotei.
Estimările arată că în prezent numărul a
crescut cu aproape 20,000, iar până la
sfârșitul anului se așteaptă ca acesta să
atingă 95,000. De menționat că jumătate
din vehiculele electrice vândute în
Canada sunt vândute în Quebec.

Până la un milion și jumătate este însă
o cale lungă și de aceea, pentru a atinge
acest obiectiv, Quebecul prevede măsuri
extraordinare, cum ar fi faptul că din 2035
nu se vor mai putea cumpăra vehicule pe

benzină, ci doar hibride reîncărcabile sau
complet electrice.
Ministrul mediului afirmă că nu este
doar o dorință, ci că intenționează să modifice legea „zero emisii” pentru a introduce interdicția vânzărilor de mașini noi pe
benzină începând din 2035. Sunt vizate vehiculele personale, cele utilizate în scop
comercial și industrial fiind excluse.
Măsura nu va împiedica oamenii să
aibă mașini care merg pe benzină. Piața de
mâna a doua pentru aceste vehicule va continua să existe atâta timp cât acestea vor
continua să fie tranzacționate.
Legea „zero emisii” prevede deja cote
care obligă dealerii auto să vândă un procent minim de vehicule electrice. Aceste
cote vor fi crescute treptat.
De asemenea, Quebecul va menține
subvenția sa de 8,000$ la cumpărarea
unui vehicul electric (Roulez vert), care
se adaugă celei federale de 5,000$.
Programul Roulez vert este unul dintre
cele mai costisitoare din Planul pentru o
economie verde al guvernului Legault,
costând aproximativ 260 de milioane pe an
în prezent. De aceea ministrul a atras
atenția că subvenția nu va putea fi menținută, în forma actuală, timp de mai mulți
ani. Potrivit acestuia, suma acordată se va
diminua treptat, pe măsură ce, datorită
progreselor tehnologice, costul unei mașini
electrice va scădea - în prezent acestea sunt
mai scumpe ca cele pe benzină.

11 MEDIU ÎNCONJURĂTOR
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privind mașinile electrice și reducerea de GES
În paralel, guvernul intenționează să
accelereze implementarea rețelei de stații
de încărcare, o condiție esențială pentru
creșterea numărului de mașini electrice în
circulație.

O premieră canadiană

O singură altă provincie, British Columbia, are un sistem de cote precum cel
din Quebec și prevede prin lege interzicerea vânzării vehiculelor pe benzină,
însă această măsură se va aplica începând
cu 2040. Termenul fixat de Quebec este
așadar o premieră canadiană.
La Ottawa, guvernul Trudeau a
anunțat că speră ca vânzarea de vehicule
noi pe benzină să fie sistată până în 2040.
În SUA, California, statul american cel
mai populat care constituie totodată și cea
mai mare piață de vehicule din această
țară, a anunțat în luna septembrie că intenționează să interzică vânzările de
mașini pe benzină până în 2035.
Reamintim că statul California și Quebecul au format, în 2014, cea mai mare
piață a carbonului din America de Nord.
Această piață permite industriilor din ambele jurisdicții să cumpere și să vândă certificate de emisii de gaze cu efect de seră
(GES) eliberate de provincia Quebec sau
statul California. Piața vizează companiile care emit cel puțin 25,000 de tone de
GES anual (producători de electricitate,

Sectorul transporturilor domină bilanțul emisiilor de GES din Quebec, reprezentând 43,3%
din totalul acestora, urmat de sectorul industrial, care reprezintă 30,5% din emisiile de gaze
cu efect de seră din provincie.

companii din industria aluminiului, cimentului, distribuitori de carburanți și
combustibili fosili etc.).
În Europa, Franța și Anglia au stabilit
ca interdicția privind vânzările de mașini
pe benzină să intre în vigoare în 2040; în
Norvegia termenul este 2025.

Cât contribuie sectorul
transporturilor la totalul de
GES emise în Quebec?

43,3% este proporția de GES generate
de sectorul transporturilor (rutiere,
aeriene, maritime și feroviare) în Quebec.

BROSSARD

BALKANI
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Coliva
la comanda

Colaci
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Malai
Boromir

Cremvursti
vienezi

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti
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Ciorba
de burta

Ciolan
afumat

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

Halva
in vrac

Snitele
si chiftele

Ceafa
proaspata

Transporturile rutiere reprezintă 79,6%
din acest procentaj, echivalentul a 34,5%
din totalul emisiilor de gaze cu efect de
seră din provincie. Mai multe informații
se găsesc în raportul Inventaire québécois
des émissions de gaz à effet de serre en
2017 et leur évolution depuis 1990,
disponibil pe site-ul ministerului Mediului, la www.environnement.gouv.qc.ca.
Față de 1990, emisiile din sectorul
trasnporturilor au crescut cu 23%.
Acesta este și motivul pentru care din
2013 emisiile de GES nu au mai scăzut în
Quebec, înregistrând chiar o creștere în
2017, ultimul an pentru care datele sunt
disponibile. Rezultatul: între 1990 și 2017,
Quebecul și-a redus emisiile cu doar
8,7%. Obiectivul era de 20% până în
2020. Guvernul Legault a renunțat la acest
plan chiar de la începutul mandatului său,
blamând guvernul liberal anterior pentru
eșec, stabilind însă o țintă mai ambițioasă:
37,5% până în 2030 comparativ cu nivelul
din 1990.
Quebecul se bazează în mare măsură
pe electrificarea sectorului transporturilor
pentru a atinge acest nivel. Bugetul alocat
Planului pentru o economie verde este de
6,7 miliarde de dolari pentru următorii 5
ani.
Rămâne deci de văzut dacă Quebecul
va reuși să-și îndeplinească acest obiectiv.
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
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Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3
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Plantele medicinale care se pot folosi în caz de
zona zoster
mentație nesănătoasă care pot slăbi organismul, sau factori emoționali și mentali, precum stresul și încordarea ce pot
scădea energia organismului până la un
nivel care să le permită infecțiilor să se
manifeste.

Cum putem interveni pe cale
naturală?

ELENA NIGAI
Naturazone.net

Zona zoster, cunoscută
și ca herpes zoster, este o
boală provocată de virusul
de varicelă-zoster, același
virus care provoacă varicela. Acesta afectează de

obicei terminațiile nervoase din piele și
poate apărea oriunde pe corp. Cel mai
adesea însă, apare pe pielea abdomenului,
sub coaste, mergând către buric. Odată ce
virusul zoster a intrat în corp și produce
varicela, acesta nu mai părăsește organismul, rămânând în formă latentă.
Activarea lui poate fi provocată de mai
mulți factori: factori fizici, precum o ali-

Plantele antivirale, depurative și cele
calmante sunt cele mai potrivite, atât în
aplicare externă, cât și sub formă de infuzii
sau concentrate lichide. În extern, loțiunea
și crema de gălbenele se pot aplica de mai
multe ori pe zi, până la diminuarea
durerilor. Uleiurile esențiale de bergamot,
de calophyllum (înrudită cu sunătoarea),
de eucalipt, mușețel, mușcată sau de
gențiană pot fi folosite fiecare în parte sau
în combinație. Diluăm câteva picături de
ulei esențial într-o lingură de ulei vegetal și
aplicăm direct pe leziune. Putem, de
asemenea, face băi calde cu ovăz sau cu
amidon de porumb timp de 20 minute.
Lucerna, rădăcina de păpădie și
mușețelul stimulează vindecarea. Rădăcina
de păpădie ajută la restabilirea echilibrului, sprijinind funcția ficatului.
Rădăcina de astragal și echinaceea
stimulează sistemul imunitar. Precauții: nu

folosim astragal în caz de febră.
Melisa, sunătoarea și fructele de soc
sunt de asemenea foarte indicate datorită
acţiunii lor asupra sistemului imunitar.
Acestea au totodată și o acțiune analgezică și antispasmică.
Concentratul lichid din gura lupului,
ovăz, sunătoare, reishi și shiitake luat de
2-3 ori pe zi va susține sistemul imunitar.
Fructele de cătină conțin o cantitate
foarte mare de vitamina C și sunt foarte
bune în caz de infecții.
Rădăcina de valeriană calmează sistemul nervos - luați-o înainte de culcare.

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 |
514-240-4940.
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Altruismul ne face mai longevivi și mai fericiți
sau 20$. Aceasta deoarece decizia de a
dona, chiar și 5 dolari, promovează stima
de sine, una din cheile fericirii.

Actele de generozitate
sporesc nivelurile de fericire
și bunăstare emoțională

Societățile umane benefici- nivel ridicat de stres. Mai precis, stresul nu
a constituit un factor de risc pentru mortaază de comportamentul ge- litate în rândul celor care au oferit ajutor alneros al membrilor lor, cum tora, însă el a fost un astfel de factor pentru
ar fi donațiile sau oferirea cei în comportamentul cărora întrajutorarea
nu și-a găsit loc.
voluntară a timpului. Un
Concluzia studiului este că mortalitatea
comportament altruist, de în- este mai scăzută în rândul indivizilor care
îşi ajută prietenii, rudele sau vecinii prin
trajutorare, este asociat cu o faptul că atenuează asociația dintre stres și
serie de efecte pozitive mortalitate. Trăim mai mult, așadar, dacă
asupra sănătății fizice și dăruim.
emoționale, inclusiv cu o Banii aduc fericirea - atunci
mortalitate mai redusă.
când îi cheltuim în folosul
altora
Generozitatea atenuează
Suntem tentați să credem că atunci când
relația dintre stres și
cheltuim pentru noi, pentru a ne satisface
mortalitate
diverse dorințe și plăceri, suntem mai feri-

Atunci când ne ajutăm semenii, ne
ajutăm, implicit, și pe noi înșine. Nu e doar
o zicală, ci și o concluzie științifică, pusă în
lumină de un studiu publicat în septembrie
2013 în American Journal of Public Health,
intitulat Giving to Others and the Association Between Stress and Mortality.
Studiul, primul de acest gen, a fost întreprins de o echipă de cercetători americani și s-a bazat pe 846 de participanți. Pe
baza unor interviuri, cercetătorii au evaluat
evenimentele stresante pe care participanții
le-au avut de înfruntat pe parcursul unui an,
precum și situațiile în care aceștia au oferit
ajutor tangibil rudelor, prietenilor și cunoștințelor. Timp de cinci ani, cercetătorii au
monitorizat numărul deceselor în rândul
participanților.
Făcând ajustările necesare în funcție de
vârstă, stare de sănătate și variabile psihologice, studiul a relevat o interacțiune semnificativă între un comportament de
întrajutorare a altora și evenimente cu un

ciți. Realitatea este însă alta, așa cum o revelează un studiu efectuat de dr. Elizabeth
Dunn, psiholog, la University of British Columbia. Intitulat Spending Money on
Others Promotes Happiness, el a fost publicat în martie 2008 în Science Magazine.
Concluzia sa este că „rata” fericirii este mai
mare în rândul celor care donează la diverse
organizații de caritate sau cheltuiesc pentru
a-și bucura apropiații, și asta indiferent de
venit. Acest comportament este caracterizat
de specialiști ca fiind pro-social, iar banii
reprezintă un mijloc foarte eficace pentru
îndeplinirea unor deziderate pro-sociale. În
acest sens, banii aduc fericirea.
Participanţii la studiu au primit câte 5$
sau 20$. Unii au fost sfătuiţi să cheltuiască
banii în scop propriu, restul au fost rugaţi
să-i cheltuiască pentru alţii sau să-i doneze.
Rezultatele studiului au scos la iveală faptul că participanții au atins un nivel mai
mare de fericire atunci când au cheltuit
banii pentru alţii, indiferent dacă au fost 5$

Lilian
Savin
fotograf
514.942.0877

photographe.lilian@gmail.com

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT
NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI
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Ce se întâmplă în creierul unei persoane
atunci când aceasta decide dacă să îndeplinească sau nu un act generos? Un
studiu publicat în 2017 în revista Nature
Communications („A neural link between
generosity and happiness”), a explorat
legătura dintre generozitate și fericire încercând să răspundă la această întrebare.
Acesta este unul din puținele studii care a
investigat mecanismele din spatele corelației dintre altruism și fericire. Potrivit
cercetătorilor, gesturile altruiste pe care le
facem activează o zonă a creierului legată
de sentimentul de mulțumire și de circuitul
de recompensă.
Profesorii Phillipe Tobler și Ernst Fehr,
ambii de la Departamentul de Economie al
Universității din Zurich, Elveția, alături de
o echipă internațională de oameni de știință,
au plecat de la premisa că generozitatea nu
este neapărat o alegere intuitivă, întrucât
orice act altruist are un cost personal. Când
facem ceva pentru altcineva, de obicei
oferim o parte din resursele noastre personale, cum ar fi timp, energie sau bani.
Cu toate acestea, în ciuda costurilor, oamenii aleg să acționeze cu generozitate, iar
această alegere este probabil explicată, așa
cum sugerează cercetătorii, prin motivația
oferită de anticiparea „strălucirii calde” acel sentiment plăcut pe care specialiștii în
economie comportamentală îl numesc
„warm glow”.
Participanții la studiu - 48 de persoane au fost împărțiți în mod aleatoriu în două
grupuri egale. Fiecăruia dintre ei i s-a alocat
o sumă de bani săptămânal, timp de 4 săptămâni. Membrii primului grup, cel experimental, au fost rugați să se angajeze că vor
fi generoși, că vor întreprinde ceva pozitiv
pentru o altă persoană. Costul personal al
comportamentului generos a fost de asemenea specificat. Membrii celui de-al doilea
grup - de control - au fost rugați să cheltuiască banii pentru ei înșiși. Toți participanții
au fost rugați să-și raporteze nivelul de fericire atât la începutul, cât și la sfârșitul experimentului.
La finalul experimentului, participanții
care au efectuat sau au fost dispuși să
efectueze un act de generozitate - oricât de
mic - s-au declarat mai fericiţi în urma
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adoptării acestui comportament în comparație cu grupul de control ai cărui membrii și-au luat angajamentul de a fi mai
ge-eroși cu propria persoană.
Totuși, cercetătorii au atras atenția că o
creștere a procentului de generozitate manifestat nu produce augmentarea stării de
fericire resimțită. „Pentru a fi fericit nu trebuie sa devii un martir care se sacrifica pe
sine'”, a subliniat Philippe Tobler.
La nivel neuronal, altruismul și efectuarea actelor caritabile au fost legate de activitatea din joncțiunea temporoparietală
(TPJ), unde se unesc lobii temporali și parietali. Fericirea a fost legată de o activare a
striatului ventral, care s-a dovedit că joacă
un rol în sistemul de recompense al creierului, oferindu-ne acel sentiment de satisfacție
atunci când desfășurăm o activitate plăcută.
Cercetătorii au observat, de asemenea, și
faptul că a fost implicat și cortexul orbitofrontal, o zonă a creierului legată de
luarea deciziilor.
Mai multe întrebări rămân însă deschise: comunicarea dintre aceste regiuni ale
creierului poate fi antrenată și consolidată?
Dacă da, cum? Cât durează efectul unui act
de generozitate atunci când este folosit în
mod deliberat, adică dacă o persoană se
comportă generos doar pentru a se simți
mai fericită?

Voluntariatul crește speranța
de viață și conferă o stare de
bine

Voluntariatul este bun pentru sănătate,
sugerează o meta-analiză întreprinsă la University of Exeter Medical School (Marea
Britanie), publicată în august 2013 în revista BMC Public Health. Astfel, cei care
fac voluntariat au un risc de mortalitate cu
circa 20% mai redus decât cei care nu se
dedică acestei activități. Voluntariatul este
asociat cu reducerea simptomelor depresiei,
cu o stare generală mai bună și o mai mare
satisfacție de viață.
Mai multe studii sunt necesare pentru a
determina cu exactitate mecanismele
cauzale prin care voluntariatul produce
efecte benefice pentru sănătate. Nu este clar
dacă factorii biologici şi culturali şi
resursele sociale ce sunt asociate unei
sănătăţi mai bune sunt totodată asociate şi
voinţei de a fi voluntar. Ce știm însă e că
voluntariatul a fost asociat cu un nivel mai
ridicat al activității fizice și că cele mai
bune rezultate pentru sănătate se obțin la un
nivel moderat de voluntariat (2-3 ore pe
săptămână).
ACCENT MONTREAL

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

Fabricant de produse naturale
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Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate
Adulti si copii
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Moartea: Evoluția
un copac.

Un schelet Homo Sapiens de 120,000 de ani, descoperit într-o cavitate creată de mâna omului în peștera Qafzeh din Israel, reprezintă una
din cele mai vechi dovezi de îngropare deliberată.

Singurul lucru cert în viaţă e
că aceasta se va sfârşi într-o
bună zi. Cunoaşterea acestui
fapt este probabil trăsătura
definitorie a condiţiei umane.
Şi, din câte ştim până acum,
noi suntem singurii capabili
să contemplăm această perspectivă a propriei morţi.

Când au devenit conştienţi strămoşii
noştri de propria mortalitate? Răspunsul
la această întrebare ne-ar putea conduce
către înţelegerea originii modului nostru
unic de viaţă.
Pansy a murit paşnic într-o după-amiază de iarnă, avându-i lângă sine pe fiica sa
Rosie şi pe prietenii Blossom şi Chippy.
În timpul în care a zăcut, cei de lângă ea
au mângâiat-o şi au consolat-o; după ce sa oprit din respirat, i-au mişcat membrele
şi i-au examinat gura pentru a confirma că
era moartă. Chippy a încercat de două ori
s-o resusciteze prin lovituri aplicate pieptului. În acea noaptea Rosie a stat trează
la căpătâiul mamei sale.

Moartea lui Pansy ar putea părea una
liniştită şi banală, dar în fapt a fost extrem
de neobişnuită. Cimpanzeii captivi sunt
rareori lăsaţi să moară „acasă”; de obicei
sunt daţi deoparte şi eutanasiaţi. Dar îngrijitorii de la Blair Drummond Safari and

Adventure Park din Stirling, Marea Britanie, au decis să o lase pe Pansy să stea
împreună cu camarazii săi până în ultima
clipă pentru ca răspunsul acestora în faţa
morţii să poată fi observat.

Este greu să nu te întrebi ce s-a întâmplat în minţile lui Rosie, Blossom şi
Chippy înainte şi după moartea lui Pansy.
Este posibil ca ei să fi simţit durere şi tristeţe? S-au gândit la propria mortalitate?
Până recent aceste întrebări ar fi putut fi
considerate periculos de antropomorfice şi
dincolo de o anumită limită. Dar nu mai
este cazul.

Decesul lui Pansy este una dintre mai
multele observaţii recente ale morţii cimpanzeilor, aflaţi atât în captivitate, cât şi
în mediul natural, care ne conduc la o
înţelegere surprinzătoare a relaţiei pe care
o au cu moartea rudele noastre cele mai
apropiate. Aceasta, la rândul ei, ne conduce la o şi mai profundă întrebare: la ce
moment în evoluţia umană strămoşii
noştri au dezvoltat o înţelegere modernă a
morţii, incluzând aici o conştientizare a
propriei mortalităţi? Răspunsul merge mai
departe decât atitudinea noastră în faţa
morţii, căci ne-ar putea ajuta să înţelegem
mai bine originea modului nostru unic de
viaţă.
Pentru cele mai multe animale, un
corp mort este pur şi simplu un obiect lipsit de viaţă. Unele specii au dezvoltat
comportamente care sunt destul de elabo-

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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rate pentru a scăpa de cadavre: şobolaniicârtiţă, de exemplu, le târăsc într-una din
latrinele vizuinii care apoi este închisă,
toate acestea având la bază acte pur practice, cu niciun sens sau scop mai adânc.
Unele animale au totuşi în mod clar o
relaţie mai complexă cu moartea. Elefanţii
sunt cunoscuţi pentru fascinaţia pentru
oasele elefanţilor morţi, în timp ce delfinii
au fost observaţi petrecându-şi o perioadă
lungă de timp alături de cadavre.

Niciun animal, totuşi, nu trezeşte la fel
de mult interes ca cimpanzeii. Psihologii
James Anderson şi Louise Lock de la Universitatea Sterling, care au înregistrat
moartea lui Pansy, arată faptul că răspunsurile camarazilor săi au fost „fascinant de
similare cu cele ale oamenilor în cazul
unei morţi paşnice”, incluzând aici respectul, grija, căutarea unor semne de
viaţă, încercări de resuscitare, veghe, întristare şi doliu.
Lucruri similare au fost observate și în
rarele ocazii în care moartea a fost înregistrată în rândul cimpanzeilor sălbatici.
Primatologii Alexander Piel de la Universitatea California din San Diego şi Fiona
Stewart de la Universitatea Cambridge au
fost martorii unui astfel de eveniment, în
timp ce se aflau în Parcul Naţional Gombe
din Tanzania, în ianuarie 2010. Un pic mai
devreme într-o dimineaţă, îngrijitorii găsiseră corpul unui cimpanzeu femelă, pe
nume Malaika, care, se pare, căzuse dintr-
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Atunci când Piel şi Stewart au sosit la
nouă şi un sfert dimineaţa, în jurul corpului lui Malaika se strânseseră o mulţime
de cimpanzei. Pentru următoarele 3 ore şi
jumătate perechea de cercetători a observat şi a filmat scena în care o succesiune
de cimpanzei vizita corpul, în timp ce alţii
priveau din copaci. Unii păreau doar curioşi, adulmecând sau îngrijind corpul. Alţii
îl scuturau, îl trăgeau sau îl băteau ca şi
cum ar fi fost frustraţi sau mâniaţi. Masculii dominanţi au pus în scenă manifestări ale puterii în jurul corpului sau
chiar cu acesta; masculul alfa l-a aruncat
pe malul unui râu. Mai mulţi cimpanzei au
început să strige a primejdie.
Atunci când corpul a fost într-un final
îndepărtat de îngrijitori, opt cimpanzei sau îndreptat înspre locul în care acesta stătuse şi au început să miroasă şi să atingă
pământul cu intensitate şi emoţie. Ei au
petrecut astfel aproximativ 40 de minute,
timp în care au generat un cor de huiduieli
înainte de a pleca. Ultimul cimpanzeu care
a vizitat locul a fost fiica lui Malaika,
Mambo.

Ce să înţelegem din toate astea?
Potrivit lui Piel, comportamentul cimpanzeilor poate fi clasificat în trei categorii: morbiditate, sau interes crescut faţă
de cadavru, doliu şi „spectacol social”. În
ceea ce priveşte moartea lui Pansy, comportamentele au fost similare modului în
care şi noi, oamenii, ne comportăm.

„Pericolul este de a antropomorfiza
(de a atribui fenomenului caracteristici
tipic umane - n.tr.), dar cea mai mare parte
a acestui comportament este încă prezent
la oamenii moderni”, spune Paul Pettitt,
un arheolog de la Universitatea Sheffield
din Marea Britanie care studiază originile
înhumării umane. „Putem observa la cimpanzei comportamente extrem de simple
care au evoluat spre manifestări mult mai
formale de doliu. Avem astfel la îndemână
potenţiale indicii despre comportamentul
în aceste situaţii al maimuţelor din Miocen şi al proto-oamenilor timpurii.”

Nu vom putea şti niciodată ce s-a întâmplat cu adevărat. Dar fosilele şi
dovezile arheologice oferă indicii interesante despre modul în care acest tip de
comportament a evoluat până a atins
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ritualurilor funerare
funcţiune, acestea fiind introduse în fisuri
şi spărturi, în locuri greu accesibile sau în
peşteri.

Ruinele de la Göbekli Tepe, Turcia, cea mai veche clădire ceremonială.

forma ritualurilor moderne. Iar aceasta a
devenit o problemă majoră de studiu în paleoantropologie. Tratamentul acordat de
oameni morţilor se încadrează în categoria
„activităţilor simbolice”, alături de limbă,
artă şi alte lucruri care fac ca oamenii moderni să fie unici. Toate acestea erau considerate a fi apărut cu 40,000 de ani în
urmă, dar descoperiri recente ne-au trimis
mai departe în trecut, înapoi cu 100,000 de
ani sau chiar mai mulţi.

Orice aducea a practică mortuară care
părea să fi fost mai veche de 40,000 de ani
obişnuia să fie respins ca artefact. Dar nu
mai este cazul, spune Francesco d’Errico
de la Universitatea Bordeaux, Franţa. „Cei
mai mulţi arheologi acceptă în prezent
ideea că oamenii moderni, omul de Neanderthal şi posibil şi alţi hominizi primitivi
erau implicaţi în diverse practici mortuare
cu mult timp înainte de borna de 40,000 de
ani.”

Hominizii de pe deal

Semnele cele mai timpurii sunt într-adevăr foarte vechi. În 1975, pe un deal abrupt
acoperit de iarbă de lângă Hadar, Etiopia,
paleontologii au descoperit 13 specimene
din strămoşul nostru de acum 3.2 milioane
de ani, Australopithecus afarensis - nouă
adulţi, doi tineri şi doi copii - toţi la o distanţă la care se puteau atinge unul pe
celălalt şi aparent depuse în aceeaşi perioadă de timp. Modul în care au ajuns
acolo constituie un mister. Nu există dovezi
ale unui potop sau ale unei alte catastrofe
similare care să-i fi putut ucide în acelaşi
moment pe toţi. Nu există semne care să
arate că oasele lor ar fi fost mestecate de

prădători. Ei sunt, după cum descoperitorul
lor Donald Johanson a scris mai târziu,
„doar nişte hominizi îngropaţi pe un deal”.

Arheologul Pettitt, parţial şi datorită
cercetărilor făcute în legătură cu cimpanzeii, a propus o nouă explicaţie: cadavrele au fost lăsate acolo în mod deliberat
printr-un act de „abandon structurat”. Asta
nu înseamnă înmormântaţi ori ceva cu
însemnătate simbolică ori religioasă. „Probabil că era vorba doar de nevoia de a scăpa
de un cadavru aflat într-o stare avansată de
putrefacţie”, spune Pettitt. Chiar şi aşa,
acest act reprezintă un avans cognitiv semnificativ faţă de situaţia cimpanzeilor, care
îşi lasă morţii acolo unde aceştia cad. „E
probabil prima manifestare a unei trăsături
specific umane. Ar putea fi recunoaşterea
faptului că locul potrivit pentru un cadavru
nu este lângă cei încă vii, o primă diviziune
formală între cei vii şi cei morţi”, spune
Pettitt.
Exceptând situaţia în care noi descoperiri ar oferi indicii suplimentare, va fi
imposibil să confirmăm dacă australopitecii
îşi îngropau morţii într-un loc special. Dar
pentru perioada de acum o jumătate de milion de ani, dovezile sunt mult mai clare.
Sima de los Huesos - Groapa Oaselor a fost descoperită în timpul anilor 1980 la
baza unui depozit de calcar dintr-o peşteră
din Munţii Atapuerca din nordul Spaniei.
Aceasta conţinea resturile a cel puţin 28 de
oameni primitivi, cel mai probabil Homo
heidelbergensis, un strămoş probabil atât al
lui Homo Sapiens, cât şi al lui Homo Neanderthalensis.
Cum au ajuns acele oase acolo? O posi-

De la conceptul de depozitare funerară
şi până la îngropare este doar un pas crearea de cavităţi artificiale pentru ascunderea morţilor. Dovezile cele mai timpurii
ale acestei metode vin din două peşteri din
Israel - Skhul şi Qafzeh - în care s-au găsit
scheletele vechi de 120,000 de ani ale unor
Homo Sapiens, prezente în cavităţi create
de mâna omului. Există, de asemenea,
dovezi ale unor forme de îngropare caracteristice omului de Neanderthal datând din
aceeaşi perioadă. Toate acestea se adaugă
dovezilor care arată că oamenii erau în
drum spre o cultură simbolică mult mai devreme decât credeam anterior. „Odată ce
au început să practice îngroparea deliberată a cadavrelor, cred că probabilitatea ca
acei oameni să se fi gândit la lucruri precum viaţa de după moarte a crescut”,
spune Pettitt.
bilitate evidentă este că ei ar fi căzut accidental în depozitul de calcar, dar acest lucru
pare improbabil atunci când luăm în considerare modul în care oasele s-au fracturat.
„Nu pare a fi o acumulare naturală”, spune
Pettitt. Cele mai multe schelete aparţin unor
adolescenţi sau unor tineri, iar multe dintre
ele prezintă semne de diformitate sau boală
osoasă.

Potrivit lui Pettitt, cea mai bună explicaţie pe care o putem da e că aceste
schelete fuseseră plasate intenţionat pe
vârful depozitului de calcar şi că apoi acestea au alunecat treptat în jos. Dacă această
explicaţie este cea adevărată, aceasta ar
putea fi cea mai timpurie dovadă a unei
forme de „locuinţă funerară”, sau indicarea
unui anumit loc numai pentru morţi - cel
mai probabil, în acest caz pentru cei care
erau nişte paria deformaţi - un pas în plus
spre concepţia modernă despre moarte.
Odată ce ai desemnat anumite locuri
numai pentru morţi, este clar că îi tratezi
ca şi cum ar fi încă parte din sistemul social. „Odată ce ai ajuns la acest punct,
înseamnă că eşti pe drumul către activităţile simbolice legate de moarte, spune
Pettitt.
Ce înţelegeau acei proto-oameni despre moarte? Știau că ei înşişi sunt muritori? Aveau un concept despre viaţa de
dincolo? „Nu avem nicio idee”, spune
Pettitt.
Ceea ce ştim însă e că această formă de
depozitare funerară a devenit din ce în ce
mai întâlnită: trupurile sunt găsite în locuri
care sunt greu de interpretat a avea altă

Chiar şi aşa, aceste înhumări nu reprezintă un punct fără întoarcere. Numai o
mână de astfel de locuri sunt cunoscute;
comparativ cu numărul persoanelor care
au murit, ele sunt incredibil de rare. Se
pare că îngroparea avea loc doar în ocazii
speciale; cei mai mulţi morţi erau probabil
încă depozitaţi sau abandonaţi.

De-abia începând cu aproximativ
14,000 de ani în urmă cei mai mulţi oameni au început să fie îngropaţi în ceea ce
azi numim cimitire. În aproximativ aceeaşi
perioadă oamenii se stabileau definitiv în
anumite locuri şi inventau agricultura şi religia, astfel că nu este o coincidenţă faptul
că cea mai veche clădire ceremonială,
Göbekli Tepe din Turcia, a fost construită
la acea perioadă.
Cu mult înainte de acel moment, totuşi,
oamenii primitivi păreau a avea un concept
despre moarte nu cu mult diferit de al nostru. Arta, limbajul, practicile funerare elaborate, sunt toate expresii ale aceluiaşi
fapt, spune Pettitt. „Totul face parte din
ceea ce ne deosebeşte nu numai de alte
animale, dar şi de alte specii din genul
Homo care au existat înainte.”
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, intitulată „Death: The evolution of funerals” de
Graham Lawton a fost publicată de New
Scientist. 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 pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.
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Einstein, fizica cuantică și ceasurile atomice
Dilatarea timpului

În mecanica cuantică un sistem poate exista într-o suprapunere de stări. Acest aspect
al mecanicii cuantice are implicații asupra ceasurilor
atomice, cele care măsoară
cu precizie timpul. Combinând teoria relativităţii a lui
Einstein cu efectele cuantice
se obţine un nou efect: dilatarea cuantică a timpului.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Fizica modernă se
bazează pe două teorii
extrem de fascinante:
fizica cuantică și teoria
relativităţii. Cea de-a
doua, teoria lui Einstein, ne spune care
este legătura între
spaţiu și timp pe de o parte, și materia și
energia din Univers. În cadrul acestei
teorii, timpul măsurat depinde de cine îl
măsoară: dacă privim un ceas într-o rachetă
care se mișcă foarte repede față de noi, timpul pe care îl măsurăm trece mai încet
decât cel măsurat de cine stă în rachetă,
fenomen ce se numește dilatarea timpului. Timpul deci depinde de viteza sistemului în care se află ceasul (și de câmpul
gravitațional).
Teoria cuantică pe de altă parte, descrie
comportamentul sistemelor microscopice,
cum ar fi particulele și atomii.
La ora actuală, pentru măsurarea cu o
accentmontreal.com

precizie extremă a timpului, se folosesc
așa-numitele ceasuri atomice. Acestea
folosesc frecvențe din lumea atomică extrem de precise. În lumea atomilor însă este
valabilă mecanica cuantică - cu toate proprietăţile fascinante ale acestei teorii, precum suprapunerea de stări.

Despre ce anume este vorba? În cadrul
mecanicii cuantice sistemele se pot găsi în
două stări deodată: adică, simplificând, un
electron se poate situa și la stânga, și la
dreapta. Este una dintre cele mai fascinante
proprietăţi ale sistemelor cuantice, care stă
la baza tehnologiilor cuantice precum calculatorul cuantic. Ba mai mult, este o proprietate care dă naştere unei probleme
importante în fizica modernă: problema
măsurătorii - adică atunci când măsurăm
un sistem cuantic nu găsim o suprapunere
de stări, sistemul colapsează într-o unică
stare! Nu vedem un electron și la stânga, și
la dreapta, ci doar într-una din poziții. Cum
se întâmplă acest lucru, care este mecanismul la baza colapsului, este o problemă
încă nelămurită în fizica actuală.

Ceasul atomic, având la bază un sistem
microscopic, poate fi, la rândul lui, într-o
suprapunere de stări. Ţinând cont de acest
lucru, într-un articol recent publicat în revista Nature Communications au fost studiate implicațiile acestui fenomen în
măsurarea timpului.
Suprapunerea de stări nu este neapărat
legată de poziția sistemului: oricare proprietate a sistemului poate fi într-o suprapunere de stări. Astfel, un ceas atomic se
poate deplasa față de noi cu o viteză care
este într-o suprapunere de stări - cu alte cuvinte, o suprapunere de viteze. Ceasul deci
se mișcă și mai încet, dar și mai repede în
același timp!

Cum ţinând cont de teoria relativităţii a
lui Einstein, măsurarea timpului depinde de
viteza cu care se deplasează ceasul față de
noi, rezultatul măsurătorii este o… suprapunere de timpi. La o viteză mai mică
corespunde o durată de timp mai scurtă, în
timp ce la viteze mai mari durata de timp
crește. Acest fenomen a fost denumit dilatarea cuantică a timpului. Ea s-ar manifesta ca o corecție la dilatarea timpului
obținută aplicând doar teoria lui Einstein.
Această corecție este extrem de mică, însă
există speranța că va putea fi măsurată.

Ce importanță are un astfel de studiu?
În primul rând, ar putea să ajute la găsirea
unei noi teorii care combină mecanica
cuantică cu teoria relativităţii; la ora actuală nu ştim care este această teorie. Au fost
propuse mai multe, precum cea a corzilor,
string theory, sau quantum loop, dar nu
știm dacă sunt corecte sau nu. Orice studiu
care combină cele două teorii fundamentale
ale Universului, precum cel relatat, ne-ar
putea ajuta să facem un pas înainte spre o
cunoaştere mai profundă a legilor fizice ce
stau la baza Universului.
Într-un viitor mai mult sau mai putin îndepărtat poate se vor găsi aplicații practice,
aşa cum s-a întâmplat pentru toate teoriile
fizice de până acum. De exemplu,
fenomenul pentru care Einstein a primit
premiul Nobel, efectul fotoelectric - care la
vremea respectivă, în 1921, părea ceva extrem de bizar - este folosit în prezent la
panourile fotovoltaice pentru generarea
energiei electrice din lumina Soarelui.
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

Dilatarea timpului joacă un rol major în
cadrul Teoriei Relativităţii. Teoria lui
Einstein ne învaţă că dacă cineva ar călători cu viteza luminii, timpul s-ar opri
pentru acea persoană. Din moment ce nimeni şi nimic, cu excepţia undelor electromagnetice, care au avantajul că nu
posedă masă proprie, nu poate dezvolta
o asemenea viteză, regula a fost extinsă
sub forma fenomenului de dilatare a timpului: cu cât un obiect călătoreşte cu o
viteză mai mare, cu atât timpul trece mai
încet pentru acel obiect.
Dacă am putea propulsa o navă spaţială
cu o viteză apropiată de viteza luminii şi
am putea urmări indicaţiile unui ceas
aflat la bord, am observa acest fenomen
prezis de teoriile lui Einstein.
Folosind ceasuri atomice extrem de precise, fizicienii au reuşit să verifice faptul
că, într-adevăr, timpul trece mai încet la
bordul avioanelor cu motor turboreactor
care zboară la viteze mari pentru perioade lungi de timp. Bineînţeles că încetinirea trecerii timpului ar deveni
sesizabilă pentru observatorul uman doar
în momentul în care am avea posibilitatea să ne deplasăm cu viteze apropiate
de viteza luminii.
De exemplu, potrivit formulelor lui Einstein, dacă cineva ar călători cu o viteză
egală cu o zecime din viteza luminii,
lucru nerealizabil cu tehnologiile actuale, timpul ar încetini cu doar 0,5%.
Cele mai rapide nave spaţiale construite
până în prezent de către om dezvoltă
viteze care „generează” o încetinire a
timpului cu doar 2 milionimi dintr-un
procent. Asemenea valori sunt, desigur,
insesizabile pentru om. Şi lucrurile vor
rămâne aşa până când tehnologia va
evolua suficient de mult pentru a construi motoare sau a imagina metode de
propulsie care să dezvolte viteze apropiate de viteza luminii, dacă acest lucru se
va întâmpla vreodată.
Paradoxul gemenilor este un experiment
imaginar, un exemplu care încearcă să
ilustreze efectele dilatării timpului. Einstein a susţinut că dacă unul dintre doi
gemeni ar urca la bordul unei nave
spaţiale şi ar călători cu viteze apropiate
de 300,000 km/s, timpul ar curge mai
încet pentru geamănul-astronaut, în timp
ce geamănul rămas pe Terra ar experimenta timpul ca oricare dintre noi, la
ratele pe care noi, pământenii, le considerăm normale şi imuabile. Ambii
gemeni ar simţi că timpul trece normal
pentru fiecare în parte, numai că, la
revenirea pe Terra a celui plecat să exploreze spaţiul cosmic, el nu va fi îmbătrânit decât cu câteva luni, în timp ce
fratele său rămas pe Pământ ar fi deja
bunic.
Sursa: Dilatarea timpului şi paradoxul
gemenilor, www.scientia.ro.

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 canadian, pensionar, situație financiară bună, stare de sănătate excelentă
(zero medicamente), 5′2″, 55 kg, caută o
doamnă o cu atribute similare pentru o relație durabilă. Tel: 514-721-2714, Sal.
Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Tel: 514-344-5153.

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn nefumător, până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. Sunați la 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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Qu i z pe n tr u c o pi i

ȘAH

Unde ar trebui să mute
regele alb pentru a cîștiga
partida: din Rg5 în Rg6 sau

din Rg5 în Rf6?
Răspunsul în numărul viitor (4 decembrie).

J O 20 2 1: N u mă r ul
s po r t iv il or pa r t ic ip a nț i
n u va fi r e du s

JOCURI OLIMPICE

Numărul sportivilor ce vor
lua parte la JO de la Tokyo nu
va fi redus, a declarat John
Coates, preşedintele Comisiei
de coordonare a Comitetului
Internaţional Olimpic (CIO)
pentru această competiţie,
amânată un an din cauza pandemiei de coronavirus, informează Agerpres.
Peste 11,000 de sportivi
sunt aşteptaţi la Tokyo pentru
competiţia care va începe pe
23 iulie 2021, iar alte câteva
mii vor concura mai târziu la
Jocurile Paralimpice. Cei mai
mulţi dintre aceştia vor locui
în satul olimpic.
Pe lângă faptul că numărul
sportivilor nu va fi redus, John
accentmontreal.com

Coates a afirmat că organizatorii trebuie să-i facă pe aceştia să se simtă în siguranţă.
„Trebuie să ne asigurăm
că satul olimpic este cel mai
sigur loc din Tokyo. Sportivii
trebuie să aibă încredere în
siguranţa acestuia”, a afirmat
australianul.
Rupând tradiţia, Coates a
spus însă că sportivii nu vor
putea rămâne în sat pe toată
durata Jocurilor: „Odată ce
competiţia lor se încheie,
sportivii vor avea la dispoziţie
o zi sau două şi după aceea
vor pleca acasă. O perioadă de
şedere mai lungă în sat ar face
să crească riscul apariţiei unor
probleme.”
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RUGBY

Turneul celor Trei Națiuni
2020

Victorie istorică a Argentinei în fața Noii Zeelande în a treia etapă din Rugby Championship. Argentinienii s-au
impus după un al 30-lea duel cu Noua Zeelandă.

După ce pandemia de
coronavirus a provocat
inițial amânarea competiției, iar Africa de Sud
s-a retras anul acesta,
SANZAAR (South African, New Zealand and
Australian Rugby) a confirmat o nouă iterație de
șase săptămâni a turneului găzduit anul
acesta de Australia.

Turneul celor Trei Națiuni este
în curs de desfășurare în Australia
(31 octombrie – 5 decembrie 2020).
Pandemia Covid-19 a provocat inițial amânarea competiției, dar în
cele din urmă s-a hotărât să se joace

gentina (15-25)
21 noiembrie: Australia - Argentina
28 noiembrie: Argentina - Noua
Zeelandă
5 decembrie: Australia - Argentina

Argentina bate Noua
Zeelandă pentru prima
dată în istorie

în 6 runde, după ce câştigătoarea de
anul trecut, Africa de Sud, s-a retras.

Iată o trecere în revistă a meciurilor deja disputate și a celor ce
urmează în cadrul acestui turneu:
31 octombrie: Australia - Noua Zeelandă (5-43)
7 noiembrie: Australia - Noua Zeelandă (24-22)
14 noiembrie: Noua Zeelandă - Ar-

Argentina a câștigat pentru
prima dată în istorie împotriva mult
titratei Noua Zeelandă, ce pare să
nu-și fi revenit în urma înfrângerii
primite pe 7 noiembrie din partea
Australiei. Argentinienii i-au învins
pe All Blacks, 25-15, în Sydney, pe
14 noiembrie.
Clasamentul se prezintă astfel:
1. Noua Zeelandă, 3 meciuri jucate
și 6 puncte
2. Argentina, cu 1 meci jucat și 4
puncte
2. Australia, 2 meciuri jucate și 4
puncte

2 02 1 U EFA Eu r o p ea n U nd e r- 21

FOTBAL

După egalul obţinut cu greu pe
17 noiembrie împotriva selecționatei U-21 a Danemarcei, echipa de
tineret a României U-21 a reușit să
se poziționeze între cele mai bune
cinci echipe situate pe locul 2 din
toate grupele, calificându-se astfel la
turneul final ce se va desfășura anul
viitor în Ungaria și Slovenia.
Cele 16 echipe care vor fi trase

Într-un Quebec plin de accente

la sorți pe 11 decembrie 2020 sunt:
Ungaria, Slovenia, Italia, Franța,
Anglia, Cehia, Rusia, Spania,
Olanda, Danemarca, Germania,
Elveția, Portugalia, Croația, România și Polonia.

Ca o curiozitate, se pare totuşi că
pandemia Covid-19 ne-a adus puțin
noroc în acest sezon. Iniţial, UEFA
decisese ca doar cel mai bun loc 2
face diferenţa

să se califice direct, urmând ca celelalte 8 echipe de pe locul 2 din
fiecare grupă să joace în play-off
pentru stabilirea celor patru care
merg mai departe.

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

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Încearcă să urmezi întocmai regulile pe care medicul sau tu
însuţi ţi le-ai propus. Dragoste: Întâlneşti pe cineva
și există șanse ca din întâlnirea voastră să se nască
o relație de succes. Financiar: Economiile şi prudenţa trebuie să rămână preocupările tale principale
în această perioadă.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te bucuri de sănătate şi
vitalitate şi poți să-ţi menții această
stare multe luni de acum încolo. Dragoste:
Pregătește-te să iei pe umerii tăi responsabilitatea
de cuplu sau decizii capitale pentru amândoi. Financiar: Trebuie să împarți sumele existente în așa
fel încât să nu resimți constrângeri majore. Cu puțin
efort totul va fi bine!

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Soluţia este odihna, o
alimentaţie echilibrată şi fără excese. Dragoste: Chiar dacă îl ai pe
cel drag alături, tot singur te simţi, şi vei căuta
refugiu în alte planuri ale vieţii. Pentru cei care nu
au o relație, singurătatea poate deveni mai dificilă
în această perioadă. Financiar: Vei avea de făcut
faţă mai multor cheltuieli, dar o să te descurci.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai nevoie de odihnă şi
de un regim de viață cât mai regulat. Dragoste: Este o perioadă cam riscantă pentru
inima ta, deci ai grijă cui îi oferi iubirea şi încrederea. Financiar: Nu poți câștiga fără să cheltui,
deci dacă vrei să primești mai mult în viitor, începe
de pe acum ceva îndrăzneț care să-ţi asigure succesul.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Calmează-te înainte de a
face ceva, pentru că loviturile, căzăturile sau durerile acute sunt prin preajmă.
Dragoste: Cooperați excelent împreună, ca un tandem perfect în care fiecare îl completează pe
celalalt. Financiar: Banii nu sunt acum pe cel mai
optim nivel.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Deși intri în contact cu
oameni bolnavi, scapi cu bine din
orice situație riscantă. Așa da noroc!
Dragoste: Comunici cu greu cu sexul opus, iar
viața de cuplu este, adeseori, un chin continuu.
Financiar: Poţi primi un ajutor neaşteptat şi
foarte binevenit.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea fizică depinde
de sănătatea emoțională, iar acum
înțelegi pe deplin acest lucru.
Dragoste: Este momentul unor discuții pe teme
mai sensibile, despre viitorul relației și despre
nevoile și dorințele fiecăruia dintre voi. Financiar:
Este posibil ca situația financiară să devină relativ
instabilă și pot apărea cheltuieli neprevăzute.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea e pe teren
stabil. Dragoste: Fii mult mai atent
la ocaziile care apar, pentru că șansa
de a te îndrăgosti e mare. Financiar: Ești atras de
afaceri ciudate, riscante, cu persoane de credibilitate îndoielnică, de chilipiruri care nu merită încredere, care se pot solda cu un eșec sau o pierdere.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Un eveniment special are
în vizor starea ta de sănătate, ca şi
cum ai trece printr-un moment
decisiv de care depinzi în totalitate. Dragoste:
Tu ești eroul central al unei bune vieți de familie, ca
atare nu avea pretenții prea mari de la partener.
Financiar: Eforturile tale vor fi răsplătite.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Te simți bine în pielea ta,
dar nu neapărat starea ta de sănătate
este importantă acum, ci cea a familiei tale. Dragoste: Lucrurile se vor îmbunătăţi
şi vei avea multe momente de satisfacţie sentimentală. Financiar: Trebuie să iei măsuri mai drastice
în privinţa bugetului personal şi să treci la
economii.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Problemele de sănătate
apar mai ales în timpul unor
deplasări, deci ai grijă dacă pleci la drum.
Dragoste: Nu se petrece nimic extraordinar la
prima vedere, însă dedesubt lucrurile se așează, se
maturizează și devin mai clare. Financiar: Te agiţi
prea mult, fii mai calm şi ia-le pe rând, una câte
una. Până la urmă o să răzbești!
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: De evitat orice excese
gastrice, sistemul tău digestiv fiind
destul de fragil în această perioadă.
Dragoste: Noutăţile cele mai plăcute pot apărea: debutul unei relații, concepţia unui copil, cerere în
căsătorie, mutare în casă nouă. Financiar: Ai putea
pierde o sumă de bani în urma unei decizii pripite.

BANCURI

☺Medicul mi-a recomandat insistent să încetez chefurile.
- Care medic?
- Ăla de sub noi...

- Pai şi de ce îl ţii? Aruncă-l!
- Aruncă-l tu, că eu m-am săturat.

☺Când era însărcinată nevastamea, i-am zis:
- Iubito, dacă o să semene cu tine,
o să fie magnific.
La care ea mi-a răspuns:
- Şi dacă o să semene cu tine, o să
fie miracol!

☺De la o vreme soțul se întoarce
tot mai târziu acasă, uneori lipsind
chiar toată noaptea. Într-o zi soția
îi spune furioasă:
- Ești atât de infidel încât mă îndoiesc că ai fi tatăl copiilor noștri!

☺Tati, ce-i aia un idiot?
- În general, un idiot este o
persoană care dă o explicație
ambiguă şi lungă, din care
persoana cu care discută nu
înțelege nimic, înțelegi?
- Nu...

☺Voi bărbaţii nici nu știți ce complicată e viața femeilor! Azi pot fi
în brațele soțului, iar mâine pot
ajunge în brațele Domnului!
- Dar poimâine sunteți liberă?

☺Ion şi Maria la maternitate:
- No Marie, ce avem?
- Băiat.
- No, şi cu cine seamănă?
- D-apăi degeaba-ţi spun mă Ioane,
că nu-l cunoşti.

☺Domnule doctor, boala de care
sufăr e o boală rară?
- Da de unde! Sunt pline cimitirele!
☺O zi la cumpărături se încheie
întotdeauna cu: „Știi ce-am uitat să
luăm?”

☺Stătea Ion pe deal cu un
bumerang în mână şi cu faţa plină
de sânge. Se apropie Vasile:
- Ce faci, Ioane?
- Stau.
- Da’ ce ţii în mână?
- Nu ştiu.

Ea: Am visat că eram la Costco și
că totul era gratis!
El: Eu am visat că făceam sex cu
două tipe!
Ea: Eram și eu?
El: Nu, tu erai la Costco!

SUDOKU
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Companie situată în parcul industrial 440 x 15 în Laval
ANGAJEAZĂ:

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

