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Canadienii, favorabili unei
interdicții de călătorie

Cine ne sunt cu adevărat
dușmanii?

O majoritate semnificativă a canadienilor consideră că Ottawa ar
trebui să interzică călătoriile neesențiale în
străinătate în timpul
pandemiei. Quebechezii
sunt cei mai favorabili
acestei idei. ȘTIRI & ANALIZE ► Pag. 6

„Mă dezamăgeşte modul în care le reproşăm
altora că nu sunt exact
ca noi. Nu cred în efectul educativ al reproșului, în alegerea căii
duşmăniei în tentativa
de a schimba opinii greşite în jurul nostru.” OPINII ► Pag. 8
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Un cuplu de români din Laval în Cartea
Recordurilor
Soții Raia și Traian Secoșan,
români stabiliți în Laval
din anul 1991, au intrat în
Guinness World Records ca
Cel mai în vârstă cuplu care a
publicat o carte autobiografică de peste 1,000 de
pagini.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Soții Secoșan cu cele trei cărți autobiografice și trofeul și certificatul de intrare în
Cartea Recordurilor.

Cei doi octogenari sunt autorii trilogiei autobiografice
intitulate Destăinuiri, publicată în 2019 la Montreal.
Raia și Traian Secoșan
sunt supraviețuitori ai deportărilor în Bărăgan făcute de regimul prosovietic instaurat în România în 1948. Timp

de patru ani și jumătate au cunoscut condițiile inumane de trai asociate acestor deportări, pentru ca apoi să-și reconstruiască
viața, să-și crească copiii și să se bucure de
nepoți, să ajungă pe tărâm canadian și să
aibă o viață lungă și foarte activă.
Destăinuiri se bazează pe însemnările
celor doi soți începute acum peste 30 de ani.
Cele trei volume se întind în timp de-a lungul a șase generații, de la strămoși la
strănepoți. Cea mai mare parte a trilogiei relatează însă viața lor, înainte și după căsătorie, viața în România și apoi în Canada.
Evocarea anilor petrecuți în Bărăgan ca deportați, cât și situația României înainte, în
timpul și după detenția lor, constituie un
material foarte bogat în consemnări istorice
și recreează cu acuratețe și profunzime spiritul acelor timpuri.
Însemnările din jurnal s-au transformat
în carte la îndemnul nepoților. În 2004,
atunci când Raia și Traian Secoșan aniversau 50 de ani de căsătorie, nepoții le-au

O nouă car te de povești semnată de Eva Halus

Sketch with Animals and
Other Stories, apărută la
sfârșitul lui decembrie la
Montreal, este cea de-a doua
carte de povești pentru copii
de toate vârstele publicată de
pictorița-poetă Eva Halus.

În luna mai 2020 vedea lumina tiparului
primul volum de povești al Evei Halus, în
franceză, intitulat Voyage și apărut la Editura Première Chance din Lanaudière.
În Sketch with Animals and Other Stories poveștile sunt în engleză și sunt însoțite
de ilustrații lucrate pe calculator de autoare,
multe după picturi sau fotografii realizate
de ea. Protagoniștii sunt animale cu diferite
trăsături umane: un măgar de tracțiune, care
deși a lucrat din greu toată viața, a rămas un
idealist, un purceluș foarte inteligent și excentric și un cal de curse elitist prin performanța sa sportivă, îngrijirea meticuloasă și
traiul bun pe care i le oferă stăpânul său.
Cartea se deschide cu o poveste care

vorbește despre The Other Side și despre
libertatea nutrită atât de măgar, cât și de
purceluș, și continuă cu povești în care cititorul va întâlni pe cei mai buni prieteni ai
omului, câinele și pisica, păsări de curte,
veverițe, o știucă și un pescar, un vulture și
un cărăbuș și o fetiță care aleargă după un
fluture și o albină. În toate aceste povești

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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există o povață, o pildă, ceva de învățat,
lucru ce le aseamănă cu fabulele lui La
Fontaine.
Titlul cărții este dat de ultima poveste o schiță frugală, ca și cum autoarea s-ar fi
grăbit să contureze din condei, pentru o ultimă oară, toate personajele sale reunite.
Semnificația o veți afla citind această carte.
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cerut ca pe parcursul următorilor 15 ani să
deschidă albumul de amintiri și să facă
destăinuiri despre viața lor și a familiei dea lungul epocilor trăite. Și astfel, 15 ani mai
târziu, în noiembrie 2019, soții Secoșan șiau publicat memoriile, lansând cele trei volume cu ocazia sărbătoririi a 65 de ani de
căsătorie.

La sfârșitul anului trecut, ei au intrat în
Cartea Recordurilor ca cel mai în vârstă
cuplu, de peste 85 de ani, care a publicat o
autobiografie de peste 1,000 de pagini. Ei
au bătut însă mai multe recorduri,
păstrându-și demnitatea și speranța în vremuri vitrege, împlinindu-se profesional și
familial, rămânând cu adevărat oameni indiferent de timpuri și meleaguri.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen, mereu în ritm cu natura. A
publicat patru volume de poezii, trei de interviuri cu personalități românești din
Montreal și două cărți de povești.

Sketch with Animals and Other Stories a
fost scrisă în 2020, când pandemia a
obligat-o pe autoare să își modifice practica
de lucru și să petreacă mai mult timp în aer
liber, făcând sesiuni de fotografie artistică
în parcurile din Côte-des-Neiges, cartierul
în care locuiește. Multe din ilustrațiile cărții
sunt prelucrate după aceste poze. Cartea a
luat naștere în izolare, când autoarea a
simțit nevoia să inventeze niște personaje
care „să-i țină de urât”. Astfel au apărut dialoguri când hazlii, când filozofice și personaje cărora le-a dat o viață plină de
farmec.
Sketch with Animals and Other Stories
este în principal destinată copiilor, însă ea
poate constitui o lectură interesantă și pentru adulții care vor să se relaxeze cu o carte
- și care o pot aprecia chiar mai bine, fiind
plină de metafore, imagini și dialoguri surprinzătoare.
O posibilă lansare online este prevăzută
pentru luna februarie. Până atunci, cei care
doresc să achiziționeze această carte o pot
contacta
direct
pe
autoare
la
eva_halus@yahoo.com.
ACCENT MONTREAL

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

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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Ce trebuie să știți despre administrarea
cât mai repede posibil, unele provincii distanțează în timp cele două doze. Este cazul
Columbiei Britanice, unde rapelul este întârziat cu o săptămână sau două peste intervalul indicat de companiile farmaceutice
producătoare, dar și al Quebecului, unde a
doua doză ar putea fi administrată la 90 de
zile distanță în unele cazuri. Manitoba și
Saskatchewan, pe de altă parte, au declarat
că vor respecta programul stabilit de producătorii de vaccinuri.

Ce recomandă experții canadieni?

În efortul de a vaccina cât mai
multe persoane, unele provincii, printre care și Quebecul, amână administrarea
celei de-a doua doze. Ce recomandă experții canadieni și
pe ce considerente se bazează decizia Quebecului? De
ce sunt necesare două doze
de vaccin, la un interval specific de timp? Cât durează
imunitatea la COVID-19? Iată
câteva din întrebările la care
veți putea găsi răspuns în
acest articol.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Până în prezent, Canada a
aprobat două vaccinuri împotriva COVID-19, PfizerBioNTech și Moderna.
Ambele se administrează în
două doze - Pfizer reco-

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

mandă 21 de zile între ele iar Moderna 28.
Aceste intervale de timp sunt cele pe care
companiile producătoare le-au utilizat în
cadrul studiilor clinice.
Aprovizionarea cu vaccinuri ține de
guvernul federal. Ottawa este cea care a
încheiat contractele de achiziționare cu
Pfizer pentru 40 de milioane de doze, cu
opțiunea de a cumpăra alte 36 de milioane,
și cu Moderna, tot pentru 40 de milioane de
doze (Ottawa a renunțat la opțiunea de a
mai cumpăra 16 milioane de doze
adiționale de la Moderna).
Portofoliul de vaccinuri al Canadei este
considerat cel mai bogat și divers din lume,
căci pe lângă aceste vaccinuri deja
cumpărate, guvernul federal a încheiat acorduri cu AstraZeneca, Johnson & Johnson,
Novavax, Sanofi și Medicago, dacă aceste
companii reușesc să producă un vaccin eficace și sigur, care să fie aprobat de Santé
Canada. În prezent, sunt examinate spre
aprobare vaccinurile dezvoltate de
AstraZeneca în colaborare cu Universitatea
Oxford și cel de la Johnson & Johnson.
Planul guvernului federal este ca până
în luna septembrie a.c. toți canadienii care
doresc să fie vaccinați să aibă acces la un
vaccin împotriva COVID-19.
Administrarea vaccinurilor în rândul
populației ține de guvernele provinciale
și, pentru a vaccina cât mai multe persoane

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: 848.000$.

Comitetul național consultativ privind
imunizarea (National Advisory Committee
on Immunization), un organism format din
oameni de știință și experți în vaccinologie,
recomandă ca pe cât posibil, administrarea
dozelor să se încadreze în intervalul indicat
de Pfizer-BioNTech și respectiv Moderna.
Totuși, ținând cont de faptul că cele 80
de milioane de doze de vaccinuri cumpărate
de Canada nu sunt disponibile toate o dată,
ci că sunt livrate în tranșe, și că de la jumătatea lunii ianuarie până la începutul lui februarie Pfizer nu va putea livra decât 50%
din vaccinurile destinate Canadei (și altor
țări, datorită lucrărilor întreprinse pentru ași crește capacitatea de producție la uzina
sa din Puurs, Belgia), Comitetul național
consultativ privind imunizarea spune că
cea de-a doua doză ar putea fi întârziată
până la 6 săptămâni.

Decizia Quebecului

Spre deosebire de alte provincii canadiene, care intenționează să respecte intervalul maxim de 42 de zile între prima și a
doua doză de vaccin împotriva COVID-19,
Quebecul își asumă riscul să aștepte
până la 90 de zile înainte de a injecta
rapelul. Scopul este de a vaccina rapid cât
mai multe persoane vulnerabile.
„Vrem să salvăm vieți și să reducem
presiunea asupra sistemului de sănătate”, a
explicat ministrul Sănătății, Christian Dubé,
într-o conferință de presă. „În contextul
nostru particular, aceasta este cea mai bună
strategie, căci suntem într-o cursă contra
cronometru și trebuie să ne descurcăm cu
puține vaccinuri”, a mai spus el.
Quebecul este cea mai afectată
provincie canadiană, numărând cele mai

multe cazuri depistate de la începutul pandemiei (aproximativ 34% din totalul înregistrat în Canada) și cele mai multe decese
(aproximativ 50% din totalul canadian).
Strategia Quebecului nu este însă lipsită de riscuri, deoarece la ora actuală nu
există date științifice privind eficacitatea
vaccinurilor Pfizer sau Moderna la mai
mult de șase săptămâni de la prima injecție,
așa cum a subliniat directorul adjunct al
sănătății publice din Canada, dr. Howard
Njoo. Acesta este motivul pentru care
Comitetul național consultativ privind imunizarea, ca și Organizația Mondială a
Sănătății (OMS), recomandă să nu se depășească termenul de 42 de zile.
Decizia Quebecului se bazează însă, la
rândul ei, pe avizul unor experți, anume
Comitetul pentru Imunizare din Quebec
(Comité sur l’immunisation du Québec).
Experiența acumulată în cazul atâtor alte
vaccinuri anterioare arată că imunitatea nu
se oprește brusc la un moment dat, ci că ea
continuă. Este opinia exprimată de dr.
Richard Massé, medic specializat în sănătate comunitară, fost director al Sănătății
publice din Quebec, care este adesea
prezent la conferințele de presă despre situația pandemiei, alături de premierul Legault
sau dr. Horacio Aruda.
De precizat că nu toată lumea în Quebec va avea de așteptat 90 de zile pentru a
primi a doua doză, ci că aceasta este o posibilitate, în condițiile în care în prima fază a
campaniei de vaccinare se dorește imunizarea cât mai multor persoane. Ritmul intrării vaccinurilor în Canada se va accelera
în lunile următoare, mai cu seamă dacă și
cele de la AstraZeneca și/sau Johnson &
Johnson sunt aprobate.
Alături de toate celelalte provincii canadiene, Quebecul și-a luat angajamentul printr-o declarație comună semnată de toți
directorii de Sănătate publică, inclusiv dr.
Aruda - să monitorizeze și să documenteze
efectele amânării celei de-a doua doze a
vaccinurilor Pfizer și Moderna.

De ce sunt necesare două doze, la
un interval specific de timp?

Recomandările oficiale privind durata
dintre cele două doze se bazează pe datele
obținute în cadrul studiilor clinice conduse
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celor două doze de vaccin anti-COVID-19
de fiecare producător. Acestea arată că eficacitatea vaccinurilor este maximă la un
anumit timp după cele două injecții.
În cazul vaccinului Pfizer-BioNTech,
eficacitatea a fost de aproximativ 95% după
ambele doze; pentru Moderna a fost de
aproximativ 94% după a doua doză (anumite grupuri considerate cu risc crescut,
precum femeile gravide și persoanele
imunocompromise, nu au fost incluse în
aceste studii clinice).
Datele științifice disponibile sugerează
că există un anumit nivel de protecție după
prima doză. Consensul în Canada este însă
că respectarea, pe cât posibil, a indicațiilor
furnizate de companiile farmaceutice, în
baza studiilor clinice, reprezintă cea mai
bună modalitate de a asigura protecția populației împotriva COVID-19.

O persoană se poate îmbolnăvi
după prima doză?

Potențial, da. Pentru ambele vaccinuri
studiile clinice arată că nivelul de protecție
după o singură doză este mai mic. De
asemenea, răspunsul organismului prin producerea unei reacții imune necesită o perioadă de timp, ceea ce înseamnă că o
persoană vaccinată nu este protejată imediat. Acesta este și unul din motivele pentru
care respectarea măsurilor privind distanțarea fizică și portul măștii sunt importante și după vaccinare.
Cel mai ridicat nivel de eficacitate raportat în cazul vaccinului Pfizer-BioNTech
a început să se manifeste la o săptămână
după cea de-a doua doză; în ceea ce privește
vaccinul Moderna, aceasta a fost observată
la cel puțin două săptămâni după a doua injecție.
În Quebec la ora actuală sunt investigate
o serie de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 în
rândul unor rezidenți dintr-un CHSLD, în
ciuda faptului că aceștia primiseră deja
prima doză a vaccinului. Ceea ce trebuie
determinat este când aceste persoane s-au
infectat, căci este foarte posibil ca ele să fi
contractat virusul înainte de vaccinare.

accentmontreal.com

Printre concluziile studiului se numără
și cea că reinfectările sunt un fenomen rar și
că imunitatea naturală oferă un nivel
similar de protecție ca vaccinurile
COVID-19 aprobate. Totuși, chiar dacă
probabilitatea de reinfectare este foarte
scăzută, o persoană care contractează din
nou virusul îl poate răspândi la alții, chiar
și în caz de formă asimptomatică a bolii. De
aceea distanțarea fizică și masca sunt în
continuare recomandate și de aceea imunologii sunt de părere că este bine ca persoanele deja infectate să se vaccineze
atunci când le vine rândul.
Studiul va continua pentru un total de
12 luni, cercetătorii fiind interesați să investigheze dacă anticorpii se estompează
după 5-6 luni sau durează mai mult.

Cercetările pe termen lung vor oferi cu
siguranță răspunsuri în ceea ce privește protecția pe care o singură doză din vaccinurile
Pfizer sau Moderna o oferă și cât timp se
poate amâna cea de-a doua doză.

Se pot combina vaccinurile între
ele?

Comitetul național consultativ privind
imunizarea consideră că este de preferat
administrarea a două doze din același vaccin, mai degrabă decât combinarea lor (o
doză de la Pfizer și una de la Moderna).
Lipsa cercetărilor pe termen lung face
ca respectarea, cât mai strict posibil, a
prospectului furnizat de producători să fie
cu atât mai necesară. Datele obținute în
urma studiilor clinice sunt cele mai bune informații de care dispunem privind eficacitatea acestor vaccinuri în a combate
COVID-19.

Cât durează imunitatea împotriva
COVID-19?

Protecția pe care o persoană o dobândește în urma unei infecții (ceea ce se numește „imunitate naturală”) variază în
funcție de boală și de la o persoană la alta,

așa cum precizează Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) din Statele
Unite. Deoarece SARS-CoV-2 este un virus
nou, nu este încă foarte clar cât de mult
poate dura imunitatea naturală.
La fel și în cazul vaccinurilor: vom avea
o imagine mai clară privind durata imunității dobândite în urma vaccinării antiCOVID-19 atunci când vom acumula din
ce în ce mai multe informații despre
funcționarea acestora în condiții reale de
utilizare.
Dovezile actuale, așa cum precizează
CDC, sugerează că o reinfectare cu SARSCoV-2 într-o perioadă de 90 de zile de la
prima infectare este foarte rară.
Mai mult, un studiu condus în Marea
Britanie de către Public Health England
(PHE), ale cărui date au fost publicate
foarte recent, arată că imunitatea naturală
obținută în urma vindecării de COVID19 ar putea dura cel puțin cinci luni.
Acesta este cel mai amplu studiu condus
până acum privind imunitatea naturală la
COVID-19, desfășurându-se pe un eșantion
de peste 20,000 de lucrători din domeniul
sănătății care au fost testați regulat pentru
prezența virusului și a anticorpilor în perioada iunie-noiembrie 2020.

Într-un Quebec plin de accente

Concluziile sale de până acum sunt
similare cu cele ale altui studiu, condus tot
pe un eșantion format din cadre medicale,
care a fost publicat în luna decembrie în
New England Journal of Medicine.
Cercetătorii au descoperit că persoanele cu
anticorpi COVID-19 au fost mai bine protejate de virus timp de șase luni decât persoanele care nu aveau acești anticorpi.

Cine nu trebuie să se vaccineze
(cel puțin deocamdată)

National Advisory Committee on Immunization recomandă ca anumite categorii
din populație să nu fie vaccinate până când
nu se vor acumula mai multe dovezi cu
privire la riscurile potențiale. Acestea includ:
● Persoanele imunodeprimate datorită unei
boli sau a unui tratament;
● Persoanele care suferă de o boală autoimună;
● Femeile însărcinate sau care alăptează;
● Persoanele cu alergii severe sau cu alergii
la unul din ingredientele vaccinului.

Totuși, în unele dintre aceste cazuri vaccinul anti-COVID-19 poate fi administrat
dacă se consideră că beneficiile sunt mai
mari decât riscurile potențiale.

face diferenţa
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SONDAJ

Canadienii, favorabili unei interdicții de
călătorie impuse de Ottawa

Deși există voci care sugerează că o astfel de măsură
ar încălca drepturile și libertățile cetățenilor, o majoritate semnificativă a canadienilor consideră că Ottawa ar
trebui să interzică călătoriile
neesențiale în străinătate în
timpul pandemiei.

De aproape un an, recomandarea guvernului federal este de a evita toate voiajurile neesențiale în afara țării, fără însă a
interzice canadienilor să călătorească.
Poziția guvernului este că o astfel de interdicție ar fi neconstituțională. Ottawa nu
a furnizat autorităților o definiție clară a
ceea ce înseamnă neesențial în materie de
voiaj internațional și nici instrumente pentru a preveni astfel de deplasări.
Într-o conferință de presă, premierul
Legault a solicitat guvernului federal să
interzică călătoriile internaționale neesențiale. Quebecul vrea să evite astfel o
reeditare a situației din primăvara trecută,
legată de călătoriile efectuate în săptămâna de vacanță din martie 2020, care
ar putea avea consecințe dezastruoase
asupra sistemului de sănătate.
Cu această cerere, primul ministru
Legault se află în asentimentul unei majorități solide de quebechezi și canadieni,
după cum arată un sondaj condus online
de firma Angus Reid pe un eșantion de
1,601 de persoane.
Astfel, 65% dintre canadieni sunt de
acord cu o interdicție a călătoriilor
accentmontreal.com

neesențiale - nu doar a canadienilor spre
alte meleaguri, ci și a cetățenilor străini de
a intra în Canada. La celălalt pol, 9% sunt
de părere că alegerea de a voiaja sau nu
trebuie să aparțină canadienilor, fără ca
guvernul să formuleze vreo recomandare
în acest sens. În același timp, un respondent din patru (26%) consideră că status
quo ar trebui menținut, i.e. abordarea actuală a guvernului federal care descurajează călătoriile, fără însă a le interzice.

Alegătorii blochiști sunt cei mai înclinați să opteze pentru o interdicție privind
voiajurile (88%), în vreme ce conservatorii sunt cei mai puțin încântați de o
asemenea perspectivă (57%). Liberalii
(68%) și neo-democrații (74%) se situează
undeva la mijloc.
Dacă ne raportăm la provincii, quebechezii sunt cei mai favorabili ideii de a
restricționa călătoriile discreționare
(73%), urmați la o mică diferență de ontarieni (71%). Nu întâmplător, căci Quebec și Ontario sunt provinciile cel mai dur
afectate, cu cele mai multe cazuri, spitalizări și decese din cauza COVID-19. De
partea cealaltă, albertanii (48%),
saskatchewanezii (53%) și manitobanii
(55%) sunt cei mai refractari la o astfel de
măsură.

Procentajul foarte ridicat la nivel
național al celor în favoarea unei interdicții de călătorie impuse de Ottawa se
poate explica printr-un alt element semnificativ revelat de sondaj: șapte canadieni
din zece declară că și-au anulat sau amânat planurile de a voiaja în străinătate sau
în interiorul țării din cauza pandemiei.
Acest lucru sugerează că sacrificiile personale pe care populația le-a făcut au con-

tribuit la formarea opiniei privind călătoriile neesențiale și la adoptarea unei poziții intransigente privind politicienii și
înalții funcționari care au ales să călătorească în timpul pandemiei și mai ales în
perioada sărbătorilor. Astfel, aproape nouă
canadieni din zece (89%) susțin că deși
plecările în străinătate nu sunt ilegale,
politicienii ar trebui să fie un exemplu și
să respecte cu strictețe recomandările autorităților. Nivelul cel mai scăzut s-a înregistrat în Alberta, dar chiar și în această
provincie el poate fi considerat foarte ridicat (84%).
Potrivit mai multor experți în drept
constituțional citați de Le Devoir, o interdicție privind călătoriile internaționale ar
putea fi apărată în curte, în ciuda articolului din Carta canadiană de drepturi și libertăți care garantează libertatea de
mișcare a cetățenilor.

De la 1 octombrie 2020 și până la
jumătatea lunii ianuarie 2021, companiile
aeriene canadiene au efectuat peste 1,500
de zboruri către cele mai populare 18 destinații de vacanță, scrie CBC.ca. Aceasta
în ciuda creșterii numărului de îmbolnăviri de COVID-19 și a presiunii din ce
în ce mai mari pe care noile cazuri o
exercită asupra rețelelor de sănătate.

care ar putea să ia virusul.

Popularitatea liderilor
provinciali s-a mai erodat

La începutul pandemiei, canadienii din
toate provinciile și-au aplaudat premierii
pentru felul în care au răspuns crizei provocate de COVID-19. De atunci însă, cota lor
de aprobare în această privință a mai
scăzut. În timp ce unii dintre prim-miniștri
se bucură de aprecierea unei majorități din
populația provinciei pe care o conduc, alții
sunt aspru criticați. Cel mai afectat de
scăderea cotei de apreciere este Jason
Kenney în Alberta, unde doar 33% dintre
concetățenii săi cred că face o treabă bună,
în comparație cu 67% în aprilie anul trecut.
Situația din Alberta privind evoluția
COVID-19 este una dintre cele mai grave
din Canada.

În Quebec, François Legault se bucură în continuare de aprobarea a 70%
din populație - o majoritate solidă, chiar
dacă în scădere față de procentele spectaculoase (92%) din primăvara anului trecut.
Doar în provinciile atlantice, unde pandemia este în general bine controlată, ratingul de aprobare al liderilor politici a rămas
neschimbat față de aprilie 2020, la 80%.

Jumătate dintre canadieni
consideră că Trudeau face o
Canadienii, în continuare foarte treabă bună
îngrijorați de pandemie
Numărul canadienilor care spun că

Îngrijorarea cu privire la pandemia de
COVID-19 rămâne la niveluri foarte ridicate. Șapte canadieni din zece (71%) se
declară îngrijorați de posibilitatea că s-ar
putea îmbolnăvi ei înșiși, în timp ce 85%
sunt îngrijorați de prietenii sau familia lor

Într-un Quebec plin de accente

prim-ministrul Justin Trudeau face o treabă
bună în gestionarea pandemiei a scăzut cu
patru procente din noiembrie, situându-se
acum la 50%. Față de aprilie, scăderea este
de 12%.

face diferenţa

ACCENT MONTREAL

7 ȘTIRI & ANALIZE

Vineri 22 ianuarie 2021 ■ PAG. 7

Economia mondială după șocul Covid-19:
China și giganții internetului ies întăriți

Apariția pandemiei de Covid19 a provocat o criză economică fără precedent și a
redat statelor un rol de prim
plan, dar a și amplificat mai
multe tendințe majore ale
mondializării, de la ascensiunea Chinei până la afirmarea
puterii GAFA, scrie AFP, citată de HotNews.ro.
Covid-19, o criză fără precedent

Dacă ar trebui să reținem o singură
cifră, ea este cea referitoare la cele 20,5
milioane de locuri de muncă pierdute în
luna aprilie 2020 în Statele Unite.
1929 a fost anul crahului bursier, iar
2008 cel al crizei financiare. În 2020,
șocul a fost exogen, dar a paralizat ansamblul sectoarelor economiei „fizice”.
Măsurile de carantină care în aprilie
2020 au afectat jumătate din omenire, au
reprezentat un șoc incredibil pentru o
economie mondială care funcționează fără
stocuri, cu lanțuri de producție distruse.

Avioanele, care de obicei transportă
4,3 miliarde de persoane anual, au fost
stopate la sol. Turismul în masă, care
reprezintă 10,5% din PIB-ul mondial, s-a
oprit. Navele cargo au rămas ancorate, cu
mii de membri ai echipajelor. Transporturile și uzinele au funcționat la viteză redusă, micile magazine, restaurantele și
teatrele și-au închis porțile.
În schimb, noile tehnologii, telecomul,
distribuția online și industria pharma au
profitat de această criză denumită uneori
„darwiniană”, care a accelerat tranziția
spre digital.
Spre deosebire de 2008, economiile
emergente au resimțit din plin criza încă
de la început. Exporturile au căzut, prețul
materiilor prime s-a prăbușit și el. Pentru
2020, FMI a pronosticat o recesiune mondială de 4,4%.
Speranța unei relansări rapide în V a
dispărut odată cu noua carantină din
toamnă, prezicând un 2021 puternic perturbat. Avansurile înregistrate pe frontul
vaccinurilor în noiembrie au lăsat însă să
se întrevadă o ieșire din criză.

„Indiferent de cost”

O altă diferență față de crizele prece-

dente a fost răspunsul guvernelor, imediat
și masiv, „indiferent de cost”, potrivit formulei folosite de președintele francez
Emmanuel Macron.
Dar nimic nu ar fi fost posibil fără Rezerva Federală americană, Banca Centrală
Europeană, Banca Angliei sau a Japoniei,
care au deschis larg buzunarele pentru a
achiziționa masiv titluri de stat.
Guvernele au renunțat la respectarea
recomandărilor legate de nivelul deficitelor: pentru 2020, datoria zonei euro
este estimată la peste 100% din PIB.
Circa 11,000 de miliarde de dolari au
fost cheltuite de statele din G20 pentru a
susține companii sau familii, fără însă a
putea împiedica valuri de concedieri.
Statele Unite au efectuat un sfert din
aceste cheltuieli. Uniunea Europeană a
conceput un plan masiv de relansare de
750 miliarde euro, finanțat printr-un împrumut comun.

China, în centrul jocului

Locul de naștere al pandemiei, China a
fost inițial fragilizată de acest virus care a
provocat o recesiune istorică (-6,8% în
primul trimestru). Acuzat că a întârziat să
informeze Organizația Mondială a Sănătății, Beijingul este pus sub acuzare. Dar

planeta se aruncă spre măștile „made in
China”.
În 2020, China a fost singura mare
economie care a afișat o creștere, estimată
la 1,9% de FMI. Aceasta a reușit chiar săși sporească cota de piață în comerțul
mondial, grație exporturilor de produse
medicale și echipamente pentru telemuncă, potrivit companiei Euler Hermes.
În timp ce Statele Unite sunt afectate
puternic de pandemie și au avut de suferit
în urma unei tranziții prezidențiale dificile, „Imperiul de mijloc” a continuat săși avanseze pionii. La jumătatea lui
noiembrie, a semnat un acord comercial
care reunește 15 țări din Asia și Pacific,
cel mai mare din lume.
De asemenea, China deține, în mare
parte, cheia problemei în creșterea datoriei țărilor sărace, pe care o deține în proporție de peste 60%.

GAFA, tot mai puternice

Google, Amazon, Facebook și Apple
au profitat de carantină și de blocajele care
au antrenat avansul masiv al achizițiilor
pe internet. Cifra de afaceri a Amazon a
crescut cu 37% în trimestrul trei, la 96 de
miliarde de dolari.
„Grupurile puternice au devenit și mai
puternice”, rezumă analistul Daniel Ives
de la Wedbush Securities. Iar acțiunile au
crescut masiv pe burse: +31% pentru
Google, +34% pentru Facebook, +36%
pentru Microsoft, +58% pentru Apple și
+72% pentru Amazon de la 1 ianuarie
2020.
Această hegemonie nu este însă lipsită
de contestări. Abuz de poziție dominantă,
difuzare de conținut care incită la ură, dezinformare, folosirea datelor personale,
optimizare fiscală, împărțirea neechitabilă
a veniturilor în detrimentul mass media:
acuzațiile și procedurile se acumulează pe
cele două maluri ale Atlanticului împotriva acestor giganți care sunt adevărați
„adversari ai statelor”, după cum i-a denumit ministrul francez al Economiei,
Bruno Le Maire.

Vreți mai mulți clienți?
vă ajutăm!

Suntem aici să
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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Cine ne sunt duşmanii?
duşmani de-o viaţă ca să te trezeşti dintro dată că trebuie să-ţi salvezi viaţa din
raza de acţiune a unui duşman cu un chip
absolut necunoscut.

Dar ceea mă dezamăgeşte totuşi cel
mai mult este modul în care transformăm
în duşmani posibili aliaţi. Omul nu este o
fiinţă unidimensională şi nici nu putem fi
exact la fel decât foarte rar, în aşa fel încât
să existe o perfectă suprapunere de puncte
de vedere, opinii şi sentimente. Mă dezamăgeşte modul în care le reproşăm altora
că nu sunt exact ca noi. Şi nu cred în efectul educativ, motivaţional, al reproşului, în
alegerea căii duşmăniei în tentativa de a
schimba opinii, credinţe greşite în jurul
nostru.

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Voi încerca să vă
propun o temă de reflecţie în mai puţine
cuvinte decât de obicei. Asta din cauză că
aş prefera să nu
răspund decât cel mult pentru mine întrebării din titlu, să ofer doar o perspectivă,

câteva repere. Aş prefera ca fiecare cititor
să-şi răspundă lui însuşi.
Constat cu stupoare şi mare dezamăgire că atunci când nu avem efectiv un pistol la tâmplă sau un cuţit în dreptul inimii,
când nu planează deasupra capului nostru
o ameninţare iminentă şi directă, avem o
mare dificultate în a înţelege cine ne sunt
cu adevărat duşmani. Nu că n-am avea.
Avem mereu atât duşmani generici, cum
ar fi bolile, accidentele, ghinionul, cât şi

duşmani cu chip de om, care dacă ar putea
ne-ar călca în picioare, ne-ar umili, ne-ar
elimina fizic.
Aţi asistat vreodată la revărsarea de
ură între doi şoferi sau între un şofer şi un
pieton, atunci când ambii sunt convinşi că
au dreptate? Ziarele americane au mereu
câte o relatare despre câte un caz de împuşcare mortală din cauza unei dispute rutiere între necunoscuţi care din întâmplare
pot fi şi înarmaţi. Deci nu e nevoie să ai

Pledez, în faţa tuturor celor care vor
sincer să schimbe ceva în bine pe lumea
asta, pentru mai multă răbdare cu cei ca
re, în opinia noastră, greşesc. Pierzândune răbdarea, devenim aroganţi. Aroganţa
este un antidot, nu un stimulent al comunicării.

Iar lipsa de comunicare întăreşte doar
sistemele discreţionare. Consider sistemele discreţionare, ori de câte ori mă
nimeresc în vreunul, un duşman personal.
Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager. A publicat la
revista online Acum.tv, unde a îndeplinit
rolul de redactor-șef
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Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti

Orar modificat

datorita situatiei actuale

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.
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Companie situată în parcul industrial 440 x 15 în Laval
ANGAJEAZĂ:

L
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A
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L AVA L

4 50 -6 8 0- 1 62 6

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

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

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

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

SOS INFIRMIÈRE

Administratori români

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

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

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

www.accentmontreal.com
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Cinci lucruri pe care nu le știați despre Oleg
Pacaleu, curtier imobiliar

Oleg Pacaleu, alături de fiul Ștefănel și soția Maia.

1. VALOAREA CEA MAI DE PRE ESTE
FAMILIA
Oleg Pacaleu s-a născut la Chișinău
într-o familie mare și unită. Amintirile din
copilărie sunt legate, însă, nu de Chișinău,
ci de satul Ignăței, Rezina, unde locuiau
bunicii. Verile petrecute la țară i-au cultivat
dragostea pentru sat, pentru natură, pentru
oamenii simpli.
În familia lui Oleg majoritatea bărbaților erau polițiști. Este firesc ca visul său,
de mic copil, a fost să devină și el polițist,
ca tata, ca unchiul, ca verișorul. Mama a
fost cea care s-a împotrivit. „Du-te la orice
școală, numai nu la cea de poliție”, îi
spunea ea. „Îmi ajung polițiștii din jurul
meu...”.
Și Oleg a ascultat dorința mamei, a mers
la colegiul de transport care la prima vedere
nu are vreo legătură cu poliția. Mama nu
știa că Oleg planifica tot la academia de
poliție să ajungă după terminarea studiilor.
Pentru a se aranja apoi nu oriunde, ci la
agenția anticorupție, ca să lupte cu crima
organizată. Studiile la colegiu, însă, i-au
deschis o nouă perspectivă: domeniul transporturilor, care l-a captivat și i-a determinat
soarta pentru mulți ani înainte.
După terminarea studiilor s-a aranjat la
o întreprindere unde a crescut rapid de la
simplu șofer la manager secția transport
auto. Apoi a trecut la o altă întreprindere,
unde a căpătat experiență în domeniul comerțului și gestiunii, ajungând la funcția de
director comercial. Dar dragostea pentru
transport l-a adus peste câțiva ani la firma
Mercedes, unde a lucrat cu succes timp de
cinci ani, devenind unul dintre cei mai buni
dealeri de mașini și piese auto.
Între timp a continuat studiile la Academia de Transporturi și Informatică, unde a
cunoscut-o pe Maia, dragostea vieții sale,
cu care s-a căsătorit în penultimul an de
studii. Apoi a apărut Ștefănel, bucuria
părinților și a bunicilor. Maia reprezintă
pentru Oleg sursa de inspirație, sprijinul și
mândria permanentă. El recunoaște: „Valoarea cea mai de preț în viața mea este familia. Fără Maia, fără Ștefănel, nu aș fi
ajuns să-mi realizez visele.”

2. SĂ NU TE TEMI DE SCHIMBARE
Chiar dacă erau bine aranjați și nu
duceau lipsă de nimic, Oleg și Maia
simțeau că lucrurile în Republica Moldova
nu merg în direcția cuvenită. La începutul
anilor 2000 începea să înflorească nepotismul, corupția în instituțiile de stat, mita
obligatorie pentru orice adeverință sau certificat, lipsa de securitate economică și socială în toate domeniile, de la business la
politică. Toate acestea diminuau încrederea
familiei Pacaleu în viitor și îi orientau spre
găsirea urgentă a unor soluții pentru asigurarea unui mod de viață decent, cu perspective de afirmare pentru ei și pentru copil.
Criminalitatea lua proporții amenințătoare. Culmea a fost când Maiei i s-a smuls
lănțișorul de aur de la gât în plină stradă.
Astfel a apărut pe agenda familiei Canada,
„visul de aur” al multor moldoveni tineri,
energici, cu studii, cunoscători de limbi
străine. Decizia a fost spontană, dar realizată cu hotărâre. În mai puțin de un an le-a
venit certificatul de selecție pentru Quebec.
Părinții au aflat despre „aventura” copiilor când biletele de avion într-o singură direcție erau deja cumpărate. Deși cu greu,
părinții i-au binecuvântat, fiind siguri că
într-un an-doi vor reveni acasă. Nu au
revenit. Și nu vor reveni, conform spuselor
lui Oleg, până nu se va schimba societatea
moldavă. Corupția, insecuritatea economică, socială și politică, dar și lipsa de
zâmbet de pe fețele trecătorilor, încrâncenarea și atitudinea negativă generalizată
în relațiile dintre cetățeni și reprezentanții
statului, dar și între cetățenii înșiși, constatate în timpul scurtelor vizite la Chișinău,
descurajează orice intenție de revenire pe
termen lung. Astăzi visele familiei Pacaleu
sunt legate de Canada.

3. OAMENII CONTEAZĂ MAI MULT
DECÂT BANII
Începutul vieții în Canada a fost foarte
diferit de visele inițiale pe care le-au adus
cu ei în „valize”. Rezervele financiare se
topeau rapid. Lipsa unui certificat canadian
de studii și a experienței canadiene erau o
piedică serioasă în găsirea unui loc de
muncă în conformitate cu experiența și
cunoștințele aduse de acasă. Inițial Oleg

s-a aranjat la o întreprindere. Ambala pături
la o distanță de două ore de locul de trai.
Apoi a lucrat la o fabrică de pâine, la
curățenie în birouri, la mutări. După care a
urmat francizarea.
Maia „asigura logistica”, având grijă de
educația lui Ștefănel, de gospodărie, de
atmosfera bună în familie. Prin aceasta trec
mai toți noii veniți, nu-i așa? Paralel cu
munca grea, necalificată, Oleg aplica la
diferite posturi legate de calificarea sa în
domeniul transporturilor și comerțului.
Într-o bună zi a fost invitat la interviu
într-o companie de transport. A produs o
impresie bună prin cunoștințe temeinice și
minte ascuțită. În scurt timp a ajuns să fie
supervizor, adunându-și o echipă bună formată de vorbitori de limba română. Lucrurile s-au mișcat din loc, salariul a
crescut, viața a intrat pe făgașul stabilității
și al progresului lent, dar sigur.
Numai că Oleg nu este omul rutinei.
Peste trei ani de muncă în domeniul transportului, a descoperit un domeniu nou, care
l-a atras prin independența în luarea deciziilor, posibilitatea de a lucra direct cu
clienții, prin perspectivele unor câștiguri ce
depind doar de talentul întreprinzător al persoanei: imobiliarele. A început studiile în
imobiliare. Ziua lucra la întreprinderea de
transport, seara studia domeniul imobiliar.
Uneori avea impresia că e la capătul puterilor. Dar, odată cu primirea certificatului de
curtier în imobiliare, a început o nouă pagină în viața familiei Pacaleu.
Acum, după cinci ani de experiență, recunoaște că și-a găsit vocația și că anume
imobiliarele îi aduc bucuria unei activități
care îi oferă nu doar securitate financiară și
satisfacție profesională, ci și o comunicare
frumoasă cu clienții care, în mare parte, îi
devin prieteni pe termen lung. Și aici e
cheia succesului său: oamenii contează mai
mult decât banii! Dacă știi să apreciezi, să
respecți și să oferi servicii calificate unui
client, capeți un prieteni fidel care
povestește cu plăcere și altora despre propria experiență pozitivă în procesul, deloc
simplu, de vânzare-cumpărare a unui imobil. Empatia față de client e cuvântul-cheie
pentru Oleg.
Astăzi se numără printre primii 50 de
agenți imobiliari de la Proprio Direct. Experiența precedentă în domeniul comerțului, gestiunii, transportului, îi prind foarte
bine și îi asigură capacitatea de elaborare a
unui plan strategic, rapid și eficient, în abordarea sarcinilor concrete.
Iată sfatul lui Oleg Pacaleu pentru viitorii agenți imobiliari: nu la bani trebuie să
vă gândiți în primul rând, ci la interesul
omului, fiți gata să oferiți timp, suflet și
energie pentru a vă asigura o relație profesionistă cu clienții, tratați-i ca pe parteneri,
nu ca pe un simplu izvor de bani. Referințele căpătate, mai ales în prima etapă,
valorează mai mult decât banii.
4. SPORTUL POATE OFERI SOLUII ÎN
CELE MAI COMPLICATE MOMENTE
Condiția fizică este extrem de importantă pentru orice persoană, mai ales pentru

cineva implicat în munci fizice (mutări,
muncă de curier etc). Cu vreo 5 ani în urmă,
Oleg trebuia să ajungă rapid cu o livrare la
etajul patru al unei clădiri. S-a pornit la fugă
pe scări și a simțit deodată, pe la etajul doi,
că i se întretaie respirația și că nu mai este
capabil să înainteze măcar cu un singur
pas... Avea 35 de ani și cântărea 115 kg...

Acea senzație de șoc și conștientizare că
ceva nu e în regulă cu condiția sa fizică, a
declanșat începutul unei noi pagini în viața
lui Oleg, legată de sport. Și nu doar de
sportul simplu, ci de unul de performanță.
Cine îl cunoaște, știe că este suplu, energic
și iute de picior. Nu toți cunosc, însă, că are
titlul de „Iron man”, „Omul de fier”, cu succese impresionante de alergător de maraton,
ciclist competitiv și înotător rezistent. Multiplele medalii pe care le păstrează astăzi în
casa din Laval atestă succesele sale
sportive. Este adevărat că în ultimul timp
medaliile lui Oleg încep să fie strâmtorate
de cele ale lui Ștefănel, care îi calcă tatei pe
urme și la cei 15 ani își bucură părinții cu
rezultate frumoase în ale sportului.
Cum îmbină Oleg sportul cu businessul? Foarte bine. Cele mai bune soluții,
spune el, îi vin în timpul alergărilor de
dimineață. Sportul, în combinație cu alimentația corectă, constituie o condiție necesară pentru o activitate de succes în orice
domeniu, consideră Oleg.
5. COMUNITATEA REPREZINTĂ O
VALOARE FOARTE IMPORTANTĂ
PENTRU ORICE OM DE AFACERI
Oleg Pacaleu este nu doar un familist
bun, om de afaceri de succes, un bun
sportiv, ci și un susținător fidel al activităților comunitare. Este implicat în gestionarea unor asociații precum „Artizana”,
„Comunitatea Moldovenilor din Quebec”,
sponsorizează de mai mulți ani evenimente
comunitare, face voluntariat în timpul activităților culturale, este mereu conectat la
nevoile membrilor comunității. Gestionează pagina „Comunitatea zi de zi” de
pe Facebook, informând membrii comunității despre evenimentele de interes general. Perioada de izolare, legată de
pandemie, nu a devenit un impediment pentru voluntariat, Oleg implicându-se activ în
procesul de organizare la Montreal a secției
de vot pentru recentele alegeri prezidențiale
din Republica Moldova.

ÎN CONCLUZIE
Oleg Pacaleu este un membru al comunității despre care se poate spune cu inima
deschisă că, în mai puțin de 10 ani de când
este în Canada, a reușit să se manifeste ca
om de afaceri și partener de încredere, ca
un familist dedicat, ca sportiv de performanță și ca prieten devotat.
Dacă doriți să cumpărați sau să vindeți
o casă, un apartament, un teren și nu știți cu
ce să începeți, sunați-l pe Oleg Pacaleu și
veți primi un răspuns prompt și calificat.
Acesta este un material publicitar.
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Remedii naturale pentru eczemă: Ce plante
medicinale folosim?
● Factori alergeni: praf, acarieni, mucegai,
polen, fum de țigară;
● Alimente alergene: produsele lactate, ouă,
alune, căpșuni, soia, cafea, zahăr în exces,
coloranți alimentari, agenți de conservare
artificiali sau gusturi artificiale;
● Haine din materiale sintetice;
● Temperaturi fluctuante și extremele de
frig sau cald. Administrarea anumitor
medicamente, împreună cu efectul razelor
solare, pot provoca atacuri de eczemă;
● Factori ereditari;
● Factori psihologici, stresul.

Eczema tratată natural cu
ajutorul plantelor medicinale

ELENA NIGAI
Naturazone.me

Eczema sau dermatita
atopică, este o inflamație cutanată care se manifestă prin
uscarea, mâncărimea și/sau
înroșirea pielii, după ce un
factor declanșator (de obicei un alergen)
irită pielea, pe zone mici sau la nivelul întregului corp. Este o afecțiune destul de
frecventă în ultimul deceniu în țările indus-

trializate, care se poate declanșa la adulți,
adolescenți, copii și chiar și la nou-născuți.
Eczema nu este contagioasă, ea
afectează doar celulele pielii. Poate fi de
mai multe feluri: atopică, de contact, seboreică sau seacă.

Eczema poate fi declanșată de mai
mulți factori:
● Iritanți chimici: șampoane, săpunuri si
detergenți;

FLORILE DE OVĂZ. Ovăzul are proprietăți
anti-inflamatoare și calmante, care pot
calma senzația de mâncărime. Se recomandă în extern sub forma unui decoct
adăugat în apa de baie.

MUȘEELUL. O plantă foarte apreciată de
iubitorii de infuzii, mușețelul este cunoscut
pentru proprietățile sale antiinflamatoare.
Pentru ameliorarea afecțiunilor pielii, se recomandă aplicarea sa externă, sub formă de
ulei esențial două picături adăugate în puțin
ulei vegetal cu care masăm zona afectată.
De asemenea, putem face o infuzie mai
concentrată pentru comprese sau putem
folosi o cremă care are în compoziția sa și

ulei de mușețel.

BORAGE. Foarte apreciat pentru proprietățile sale antiinflamatoare, antipruriginoase și calmante, uleiul de boragină este
indicat în masaj extern sau utilizat intern
sub formă de capsule. Putem lua 1-2 capsule pe zi, înainte de mesele principale.

GĂLBENELE. Acțiunea sa calmantă și proprietățile sale antiinflamatoare și regenerante fac din această plantă medicinală una
dintre preferatele fitoterapeuților pentru
problemele de piele. Florile de gălbenele
pot fi folosite sub formă de infuzie alături
de alte plante cum ar fi: mușețelul, urzica,
păpădia, splinuța, pătlagina, coada calului
sau ulmul roșu. Crema sau compresa din
flori de gălbenele este de asemenea foarte
utilă.

Este bine de știut că folosirea plantelor
medicinale pentru a ne trata natural este o
metoda foarte utilă, însă este foarte important să urmăm recomandările unui
specialist, mai ales când avem simptome
care persistă de mai mult timp.
Pasionată de natură și plante medicinale,
Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut
fabricant de produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților Naturopați din Quebec. Info suplimentare: 514240-4940 | herboristelaval@gmail.com.

S t u d i u : O t r e i m e d i n t r e p a c i e n ț i i v i n d e c a ț i d e o f o r m ă s eve r ă
d e C OV I D - 1 9 r e v i n î n s p i t a l e c u a l t e b o l i

Aproape o treime dintre pacienții vindecați de o formă
severă de coronavirus ajung
din nou în spitale în cel mult
cinci luni după ce s-au recuperat, iar unul din opt moare.
Un studiu realizat de Universitatea
Leicester și de Oficiul Național pentru Statistică (ONS) din Marea Britanie arată
efectele devastatoare pe termen lung asupra
pacienților COVID-19 care au avut o formă
severă a bolii. Mulți dintre aceștia au dez-

voltat ulterior
afecțiuni
cardiace, diabet și
boli cronice de
ficat și rinichi,
scrie The Telegraph.
Acesta este
cel mai extins
studiu
asupra
persoanelor externate din spital
după ce fuseseră internate
cu COVID-19.
Din 47,780 de

Lilian
Savin
fotograf
514.942.0877

photographe.lilian@gmail.com

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT
NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

pacienți externați din spitale în
timpul primului
val de infectări,
29,4% au fost internați din nou în
decurs de 140 de
zile și 12,3%
dintre aceștia au
murit.
Cercetătorii au
fost surprinși de
faptul că atât de
mulți pacienți
dezvoltă ulterior
probleme cardi-
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ace, de rinichi sau ficat, precum și diabet.
Nu este clar cum induce COVID-19 aceste
boli, însă autorii studiului au atras atenția
că este important ca după externare pacienții să primească tratament preventiv.

Reacțiile se pot observa și la persoane
care până la infectarea cu SARS-CoV-2 nu
aveau afecțiuni cronice. La populația
tânără, reacțiile post-infectare pot dura până
la trei luni. La vârstnici, reacțiile persistă
mai mult și pot duce inclusiv la deces.
Studiul urmează să fie evaluat și de alți
oameni de știință, însă deja experții spun că
este unul important.
ACCENT MONTREAL

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

514.240.4940
www.naturazone.net

herboristelaval@gmail.com

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate
Adulti si copii
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Genealogia pe baza

Există la ora actuală foarte
multe companii care se oferă
să vă spună totul despre strămoşii dumneavoastră în urma
unui test ADN. Trimiteţi o
mostră de ADN şi o anumită
sumă de bani (funcție de țara
unde locuiți) și în schimb
primiţi un raport.
Ca urmare a rezultatelor acestor teste sar putea să vă găsiţi o înrudire cu o personalitate istorică faimoasă. Vi se poate spune
dacă sunteţi descendenţi ai unor grupuri de
populaţie precum vikingii sau zulu, de unde
au venit strămoşii dumneavoastră îndepărtaţi sau când au migrat.
Reclamele care se fac acestor teste
creează impresia că rezultatele dumneavoastră sunt unice şi că testele vă vor spune
totul despre istoria personală. Dar această
istorie pe care o veţi primi le poate fi dată
tot atât de bine altor mii de oameni. În
schimb, rezultatele obţinute în urma testelor
ADN se pot potrivi la o mulţime de alte
poveşti diferite de cea care vi se va spune
dumneavoastră.
Se ştie prea bine cum horoscoapele se
folosesc de afirmaţii vagi pe care receptorii
le consideră mult mai potrivite cu situaţia
lor decât sunt ele în realitate (este ceea ce
numim „efectul Forer”). Testele de genealogie genetică fac ceva asemănător, iar
multe exagerează cu mult dincolo de

dovezile existente cu privire la origini. Nimeni nu poate să privească ADN-ul citindul ca pe o carte sau ca pe harta unei călătorii.
În cea mai mare parte, testele nu vă pot
spune toate acele lucruri pe care le pretind
– ele sunt doar un pic mai mult decât o astrologie genetică.

Ce puteţi afla despre strămoşii
dvs. personali din testul ADN?

Nu foarte multe. Testele de genealogie
genetică folosesc anumite tehnici care au
fost elaborate de cercetători pentru a studia diferențele de ADN la mai multe
grupuri de oameni. Ceea ce ştim despre genealogia genetică, aproape fără excepţie,
este istoria genealogiei unor populaţii întregi. Companiile care se ocupă cu aşa ceva
folosesc tehnici din acest domeniu şi vând
descoperirile lor unor oameni care vor să
ştie totul despre istoria lor personală. Dar
aceste tehnici nu au fost proiectate în acest
scop. Informaţia pe care o oferă nu este
unică pentru fiecare individ. Lăsând la o
parte faptul că mai există şi alte defecte ale
acestor servicii de testare, principala idee
este că însuşi conceptul de genealogie genetică individuală este nefondat.

Ce este testarea genealogiei
genetice?

Există diferite tipuri de teste. Toate
folosesc o mică mostră din AND-ul unei
persoane, de obicei prevalate din salivă, şi
compară secţiunile acesteia cu alte ADNuri asupra cărora există informaţii cu privire
la apartenenţa etnică sau la originea ge-

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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ografică. Diferite teste analizează părţi
diferite ale ADN-ului unui individ.
• ADN-ul cu cromozom Y (acesta se găseşte
doar la bărbaţi şi este moştenit pe linie masculină).
• ADN-ul mitocondrial „ADNmt” (acesta
se găseşte la bărbaţi şi femei fiind moştenit
pe linie feminină).
• ADN-ul autozomal (acesta reprezintă 98%
din ADN-ul dumneavoastră şi poate
proveni de la orice strămoş).

avem şi strămoşi de la care nu am moştenit
niciun ADN.
Când geneticienii vorbesc despre strămoşi comuni ei se referă la faptul că au dat
de urma moştenirii unei anumite secţiuni de
ADN sau de anumite gene comune. Şi ştim
că diferitele secţiuni de ADN poartă modele
de genealogie genetică. Ceea ce înseamnă
că cercetătorii pot estima cât de recent am
început să avem strămoşi comuni, în funcţie
de ce îşi propun să studieze:
Cercetătorii analizează ADN-ul mt pentru a urmări genealogia transmisă pe linie
feminină. Conform ADN-ului mt, toată
lumea care este în viaţă în momentul de faţă
împărtăşeşte un strămoş comun care a trăit
acum 160.000 şi acum 200.000 de ani.
Atunci când cercetătorii studiază ADNul cu cromozom Y, ei urmăresc genealogia
pe linie masculină, iar conform celor mai
recente estimări există pentru toţi un strămoş comun, care a trăit acum 240.000 de
ani şi acum 580.000 de ani.
Dacă se studiază secţiuni de ADN din
alte părţi ale genomului (ADN-ul autozomal) o „secţiune ancestrală comună de
ADN” (adică o secţiune de ADN pe care
toţi oamenii care trăiesc pe pământ în ziua
de azi au moştenit-o) variază de la o genă la
alta, dar a fost estimată în medie la 1 milion
de ani în urmă.

Există şi unele informaţii corecte
pe care testul genealogiei genetice
Fiecare dintre noi avem doar o linie an- vi le poate oferi

cestrală pentru ADN-ul mitocondrial şi
fiecare bărbat doar una pentru ADN-ul cu
cromozom Y – deci în termeni de genealogie genetică aceştia sunt transmişi ca o singură genă. Pe de altă parte, ADN-ul
autozomal este alcătuit din mii de secţiuni
de ADN, fiecare cu propria sa istorie.

La ce ne referim când vorbim
despre strămoşi?

Testele privind genealogia ADN ne
trezesc interesul pentru arborele nostru genealogic. Cu toate acestea, ADN-ul nostru
nu reprezintă istoria acestui arbore genealogic. El este un mozaic de secvențe genetice care ne-a parvenit prin intermediul
multor strămoşi diferiţi. Cu fiecare generaţie aproape că vă dublaţi numărul de strămoşi fiindcă fiecare individ are doi părinţi
– dacă ne întoarcem cu doar 10 generaţii în
urmă (200-300 de ani) este probabil să aveţi
cam o mie de strămoşi. Nu trebuie să
privim prea îndepărtat în timp înainte de a
constata că avem mai mulţi strămoşi decât
secţiuni de ADN şi aceasta înseamnă că
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Datele genetice de la ADN-ul cu cromozom Y se pot folosi în mod credibil la
studiul genealogiei individuale pentru a suplimenta studii istorice independente cu
privire la genealogie. Dacă, de exemplu,
doi oameni au identificat – prin cercetare
istorică, care implică şi nume comune – un
strămoş comun pe linie masculină, care a
trăit în secolul al XVI-lea este rezonabil să
se folosească datele lor privind cromozomului Y pentru a verifica acest lucru.
Există câteva companii de genealogie genetică profilate pe astfel de servicii. Dar
pentru a răspunde cu un grad de credibilitate la o întrebare specifică privind genealogia individuală este necesară
combinarea informaţiilor istorice cu cele
genetice.
Cu toate acestea, în cazul în care căutaţi
cea mai recentă persoană care să fie strămoşul comun al tuturor oamenilor care se
află în viaţă în momentul de faţă, cea mai
bună estimare este că acest individ a trăit
doar acum 3.500 de ani - ceea ce este mult
mai recent decât vă puteţi imagina.
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ADN-ului, posibilă?
Poate genealogia genetică să vă pentru ADN-ul dumneavoastră, nu avem de
spună dacă sunteţi înrudiţi cu o a face decât cu basme.
personalitate istorică?
Poate genealogia genetică să vă
O astfel de companie specializată vă
poate spune că sunteţi înrudiţi cu Regina spună dacă strămoşii dvs. s-au
din Saaba sau cu Napoleon. Răspunsul este mutat într-o anumită parte a
da, probabil că sunteţi! Şi asta se poate lumii la un anume moment în
spune despre mulţi alţi oameni de astăzi în timp?

• Uneori au loc schimbări neaşteptate în tiparele ADN-ului, astfel încât ceea ce ni se
pare a fi reflectarea unei istorii este de fapt
rezultatul unei alteia, complet diferite.

cere a istoriei populațiilor este faptul că
aceasta este de obicei interpretativă și se
ghidează după prejudecăți subiective.
Metoda mai este criticată și fiindcă nu
a fost validată datorită faptului că lucrează
cu exemple a căror istorie se cunoaște deja.

înrudiţi. Problema este doar în ce grad. Nu
numai că se estimează că strămoşul nostru
comun a trăit acum 3.500 de ani, dar estimări întemeiate arată că fiecare individ
care era în viaţă acum 5.000 de ani a fost
fie un strămoş comun al tuturor celor cate
trăiesc în zilele noastre, fie nu a fost strămoşul nimănui din prezent. Deci la acel
moment din trecut, avem cu toţii acelaşi set
de strămoşi.
Dacă vi se spune că sunteţi înrudit genetic (partajați un marker genetic) cu cineva
care a trăit cu mult timp în urmă, ar putea fi
adevărat, dar nu este foarte semnificativ. În
realitate, cu toţii împărtăşim marea majoritate a ADN-ului nostru prin strămoşii comuni îndepărtaţi - şi s-ar putea să avem
foarte puţin ADN direct moştenit de la un
strămoş care a trăit chiar şi cu doar câteva
generaţii în urmă.

Deoarece cromozomul Y şi ADNmt
urmează o unică linie de filiaţie (maternă
sau paternă) ne pot informa cu privire la o
singură linie de strămoşi. Dar aceasta este
doar una dintre multele noastre ramuri de
descendenţă şi, cu cât căutaţi mai departe în
trecut, cu atât devine mai irelevant pentru
întreg arborele genealogic: Dincolo de mai
mult de câteva generaţii, genealogia celor
mai mulţi oameni este complexă şi este
foarte dificil să poată fi determinată prin intermediulgeneticii. Cercetătorii aleg să
studieze cromozomul Y sau ADNmt tocmai
pentru că urmăresc un model simplificat de
moştenire, care se poate studia. Problema
apare atunci când aceste teste comerciale de
genealogie genetică tratează acest tip de
date ca şi cum ele ar putea spune întreaga
poveste a unei genealogii.

simplu, aceste statistici pot reprezenta procese cum ar fi migrația și schimbările în
mărimea populației, care influențează circulația genelor și cantitatea de variație genetică în rândul populațiilor umane. Dar
atunci când companiile de testare a genealogiei analizează datele autozomale, ele
vor folosi, de obicei, una sau mai multe dintre aceste statistici.
Și totuși această abordare nu poate
reprezenta influența complexă a genelor dea lungul timpului, sau rolul aleatoriului în
mutațiile ADN-ului și felul în care genele
sunt transmise generațiilor următoare.

Testele ADN care utilizează informaţii despre o descendenţă unică
(cromozomul Y sau ADNmt) nu Statistica descriptivă
Unele statistici pot fi folosite pentru a
legătură cu rudeniile lor din trecut fără să
Cercetătorii folosesc diferenţele gene- pot oferi informaţii genealogice descrie principalele caracteristici ale unui
fie necesare teste genetice. Cu toţi suntem tice dintre cromozomii Y sau cele din detaliate
set de date genetice. În cazul unui scenariu

Poate să vă spună dacă strămoşii
dvs. au venit dintr-o anumită
populaţie sau colţ al lumii?

Testarea genetică a originilor prezintă o
viziune simplificată a lumii, în care toată
lumea aparţine unui grup care poartă o
etichetă, cum ar fi „viking” sau „zulu”. Dar
genetica oamenilor nu reflectă grupuri distincte. Chiar şi graniţele culturale puternice
cum ar fi cele dintre limbile germanice şi
cele romanice din Europa, nu au diferenţe
genetice notabile. Cele mai îndepărtate şi
mai puţin populate locuri din Marea Britanie, precum munţii Scoţiei (Highlands),
prezintă unele diferenţe genetice la cea mai
mare parte a populaţiei, dar acestea nu sunt
foarte mari. Nu există nimic de tipul „genei
5 scoţiene”.
În schimb, grupurile arată povestea unei
schimbări genetice şi a unei amestecări
treptate. În cazul în care se poate face o
legătură între un grup tribal şi o secţiune
specială a ADN-ului, de exemplu, am putea
spune că, dacă aţi avea-o în prezent, există
posibilitatea ca unul dintre strămoşii dumneavoastră să fi aparţinut acelui grup. Dar
asta este tot.
Istoria umanităţii este complicată şi presupune foarte multă migraţie - astfel că strămoşii dumneavoastră vin probabil din
multe locuri diferite. Fiecare dintre genele
dumneavoastră are istoria ei proprie, ceea
ce înseamnă că există mii de versiuni genealogice posibile. Dacă nu se poate verifica în mod ştiinţific care din setul de istorii
posibile este cea mai potrivită explicaţie

ADNmt la o serie de indivizi pentru a deduce posibili arbori genealogici de înrudire.
Putem estima timpul strămoşilor comuni pe
aceşti arbori, deşi estimările nu sunt precise.
Dar nu este rezonabil să facem un salt de la
aceşti arbori ADN la localizarea geografică
sau la migrările din trecut ale strămoşilor
dumneavoastră. De exemplu, un om din
Marea Britanie s-ar putea să aibă un tip de
cromozom Y care este întâlnit mai des în
Africa de Nord decât în altă parte.
Cu toate acestea, observaţia se bazează
pe populaţiile din Africa de Nord de acum,
nu din trecut, iar oamenii s-au deplasat
de-a lungul secolelor, drept pentru care acelaşi tip de cromozom Y poate fi găsit şi în
alte părţi ale lumii‚ ceea ce înseamnă că
subiectul nostru l-ar fi putut tot atât de bine
moşteni de la unul dintre aceştia. Şi chiar
dacă unii dintre strămoşii săi au venit din
Africa de Nord, nu se poate şti când au
venit în Marea Britanie sau câţi dintre milioanele sale de strămoşi au venit din acea
zonă.
Astfel, dacă o companie de testare a genealogiei genetice vă vorbeşte cu încredere
despre strămoşii dumneavoastră genetici
care s-au mutat dintr-un loc în altul la un
moment dat în timp, afirmaţia fie ea inventată sau adevărată, oricum este la fel la fel
de lipsită de sens, adică orice individ aflat
astăzi în viaţă ar putea avea o conexiune genetică similară.

Modelele de genealogie genetică
sunt încurcate

De ce munca pentru a afla genealogia
cuiva este aşa de complicată? Cea mai simplă explicaţie este că genealogia este mult
mai complicată decât pare la prima vedere.
Modelele din ADN-ul nostru sunt făurite de
istoria umanităţii în mişcare. Dacă privim
înapoi în timp, nu este nevoie decât de o
mică migraţie pentru a determina genealogia oamenilor dintr-o vastă arie geografică.
Mai există şi multe interferenţe ale altor
procese aleatorii: mutaţiile ADN-ului, cine
cu cine are copii şi care gene se transmit de
la o generaţie la alta. Toate aceste procese
limitează tot ceea ce un test v-ar putea
spune deoarece:
• Aceleaşi modele de diferenţă genetică dintre noi pot fi rezultatul unor istorii foarte
diferite ale umanităţii
• O versiune a istoriei poate produce o
mulţime de modele foarte diferite ale deosebirilor genetice dintre noi

Cercetarea genealogiei genetice în
istoria omenirii

Testele de genealogie genetică de tip
comercial împrumută în mod selectiv şi
înşelător din cercetarea în domeniu, luând
în considerare genealogia genetică a unei
populaţii, dar ele nu trebuie confundate cu
aceasta.
Există trei abordări principale utilizate
în cercetarea trecutului umanităţii: filogeografia, statistica descriptivă şi modelarea genetică a populaţiilor. Sunt
cercetători care le folosesc pe toate trei, şi
putem împrumuta unele perspective de la
fiecare dintre ele. Cu toate acestea, unele
dintre metode sunt mult mai solide decât altele şi cercetătorii în domeniu nu s-au pus
de acord când şi cum este indicat să fie utilizate, în special legat de întrebările cu
privire la istoria umană.

Filogeografia

Această abordare descrie tipare geografice existente în genetică sau în alte
tipuri de date (de ex. limbile), care se pot
lega printr-o diagramă în formă de copac
pentru a sugera istoria migraţiilor indivizilor, populaţiilor sau speciilor. Aceasta
este cam întotdeauna abordarea folosită de
companiile de testare a genealogiei genetice
cu date privind cromozomul Y sau ADNmt
- o abordare care poate genera istorii ipotetice, dar fără a ne spune în mod credibil că
acestea sunt relatări adevărate despre
povestea în timp a tiparului ADN.
Critica principală care i se aduce
folosirii metodei filogeografice de dedu-

Modelarea genetică a populațiilor
Mulți geneticieni ai populațiilor sunt interesați să poată spune ceva despre origini,
despre migrațiile din trecut și despre
amestecul dintre indivizi în cadrul populațiilor umane. Aceasta este o sarcină foarte
dificilă, dar observând mai multe persoane
din diferite regiuni și mai ales modelând istoriile posibile ale populațiilor și calculând
cât de probabil ar putea ele explica un
model de ADN, diferite idei despre istoria
populațiilor ar putea fi testate prin diverse
metode științifice solide.
Această abordare îi ajută pe cercetători
să determine care dintre multele istorii posibile este cea care a condus cel mai probabil
la modelul de ADN studiat. Datorită acestui
fapt, metoda modelării genetice este considerată cea mai folositoare și cea mai științifică. Cu toate acestea, deși ea ne poate
spune ceva despre populații, ne poate oferi
foarte puține date despre fiecare persoană
în parte.
www.scientia.ro

Acest articol este rezultatul cercetărilor
profesorilor David Balding, Mark Thomas
și Tabitha Innocent cu asistență din partea
Dr. Turi King, Dr. Lounès Chikhi, Dr. Rosalind Harding, Prof. Mark Jobling și Prof.
Guido Barbujani. El a fost publicat în
Sense About Science sub titlul „Sense
About Genetic Ancestry Testing”.
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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Radiația primordială: Semnale ale unei noi
fizici?
Câteva explicații
Big Bang

Teorie cosmologică în care expansiunea
Universului se presupune că a început cu
o explozie iniţială.

Energia întunecată

Un tip de energie ce are un efect
asemănător cu cel al unei forțe antigravitaționale. La nivelul întregului Univers,
pare să fie dominantă, reprezentând mai
bine de 70% din totalul de energie. Ea
este unul dintre misterele cele mai profunde în fizică.

Materia întunecată

Nume dat masei a cărei existenţă a fost
dedusă din analiza rotaţiei galaxiilor şi
grupurilor de galaxii. Aceasta însă nu a
putut fi detectată până în prezent, exceptând interacţiunea gravitaţională cu materia normală.
Telescopul Planck al Agenției Spațiale Europene a fost lansat în 2009 cu o misiune care a durat 4 ani, pentru a studia radiaţia cosmică de
fond, cea mai veche radiaţie luminoasă din Univers, ce a apărut la doar 380.000 de ani după Big Bang.

O nouă metodă de calibrare a
detectoarelor care măsoară
polarizarea radiației cosmice
de fond a permis cercetătorilor să obţină indicii despre o
posibilă violare a unei simetrii
importante în fizică - simetria
parității - care ar putea fi generată de materia sau energia
întunecate.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Folosind
date
furnizate de Observatorul spațial Planck al
ESA referitoare la radiația cosmică de fond, o
echipă internațională
de cercetători a observat indicii ale unei noi
fizici. Cercetătorii au creat o nouă metodă
de măsurare a unghiului de polarizare a
acestei radiații primordiale prin compararea ei cu emisiile de lumină ale prafului din
galaxia noastră, Calea Lactee. Deși semnalul nu este detectat cu suficientă precizie
pentru a trage concluzii certe, acesta indică
faptul că materia întunecată sau energia întunecată provoacă o încălcare a așa-numitei
„simetrii de paritate” (cu o probabilitate de
99,2%, spun fizicienii).
accentmontreal.com

Radiaţia cosmică de fond este cea mai
veche radiaţie din Univers, cea care ne dă
informaţii despre Univers așa cum era
acesta la circa 380.000 de ani după Big
Bang, atunci când radiaţia și materia s-au
separat.
Studiul acestei radiații este extrem de
important, întrucât nu ne ajută doar să
înţelegem cum a evoluat Universul și cum
arăta el în trecutul îndepărtat, ci și cu ce
este „umplut”. Altfel spus, această radiaţie,
propagându-se prin Univers, poate interacționa cu materia pe care o întâlnește pe parcursul călătoriei, iar această interacțiune
poate să îşi lase amprenta asupra radiaţiei.
Măsurând deci caracteristicile acestei radiații putem înţelege, de exemplu, proprietăţi
ale materiei în Univers - și nu doar ale materiei vizibile, ci și a celei întunecate, dacă
ea interacționează cu radiaţia de fond.
Măsurarea radiaţiei de fond este făcută
cu ajutorul instrumentelor la bordul
sateliţilor în spaţiu, precum satelitul Planck
al Agenției Spaţiale Europene (ESA). La
bordul acestui satelit există detectoare capabile nu doar să măsoare această radiaţie,
ci şi proprietăţi deosebite ale acesteia, precum polarizarea sa, adică să verifice dacă
există o direcţie privilegiată de oscilație a
undei electromagnetice.
Polarizarea are loc atunci când radiaţia
electromagnetică este împrăștiată de un
mediu. Radiaţia de fond a luat naştere cu o
anumită polarizare întrucât a fost împrăștiată de electroni. Polarizarea acestei radiații
poate să se schimbe însă, dacă radiaţia călă-

torind prin Univers interacționează, de
exemplu, cu materia întunecată, suferind o
rotaţie cu un anumit unghi.
Măsurarea acestui unghi este extrem de
dificilă întrucât este nevoie ca detectoarele
amplasate pe satelit să fie calibrate - adică
să fie în stare să măsoare un unghi relativ la
un sistem de referinţă legat de cosmos.
Practic, cercetătorii folosesc măsurători ale
proprietăţilor radiaţiei emise de praful din
galaxia noastră, care nu este afectată de
materia întunecată sau energia întunecată
deoarece distanţa parcursă până la satelitul
Planck este mult prea mică.
Folosind această calibrare, cercetătorii
au reuşit să măsoare unghiul de rotaţie a
polarizării radiaţiei de fond, publicând
rezultatele într-un articol apreciat ca unul
dintre cele mai importante articole apărute
în Physical Review Letters în ultima perioadă.
Măsurătoarea a generat mult interes datorită faptului că a dat naștere unei surprize:
au fost obţinute indicii că ar exista o violare a simetriei P - așa-numita paritysymmetry, simetria de paritate, care e ca și
cum s-ar măsura un proces văzut însă în
oglindă. În fizica pe care o cunoaştem, doar
interacțiunea nucleară slabă violează
această simetrie, în timp ce interacțiunea
electromagnetică și cea nucleară puternică
nu.
Ce ar putea genera această violare a
simetriei P în cazul măsurătorii polarizării
fotonilor radiaţiei de fond? Chiar dacă
rezultatul deocamdată nu este definitiv,
căci semnificația statistică este insuficientă,

Într-un Quebec plin de accente

Radiaţia de fond, fondul de
radiaţie cosmică

Fondul de radiaţie cosmică se situează în
medie între 3 x 10^8 to 3 x 10^11 Hz. A
fost descoperit în spaţiu în 1965. Se presupune că ar fi apărut în urma ionizării
produse la cca 380.000 ani după Big
Bang, când materia s-a despărţit de radiaţie şi Universul a devenit transparent.
Odată cu expansiunea Universului,
aceasta a fost tot mai deplasată spre roşu,
ajungând în prezent în zona microundelor.

cercetătorii încearcă să imagineze o sursă
a acestui fenomen. S-ar putea ca el să fie
datorat interacţiunii fotonilor radiaţiei de
fond cu materia întunecată sau, caz și mai
interesant, cu energia întunecată. Nu ştim
din ce sunt compuse aceste două entităţi,
însă din câte ştim la ora actuală, ele ar fi
predominante în Univers, în cantităţi mult
mai mari decât materia normală, cea pe
care o cunoaştem.
Importanța acestui studiu rezidă în
metoda pusă la punct pentru calibrarea detectoarelor în vederea realizării unei măsurători de precizie. În viitor, metoda va fi
aplicată noilor date de măsurătoare a polarizării radiaţiei de fond și așa vom şti
dacă într-adevăr simetria parității (P) este
sau nu violată și cât de mult - lucru ce poate
ne va ajuta să sondăm Universul întunecat.
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.

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
Côte-des-Neiges, de două sau trei ori pe
săptămână. Un nivel minim de franceză
sau engleză este acceptabil. Sunați la
514-731-2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Calificări: minim 5 ani de experiență, persoană harnică și disponibilă, în bună
formă fi-zică, spirit de echipă, muncă la
exterior, permis de conducere valid (posibilitate de a face parte din echipele noastre de deszăpezire în timpul iernii). Postul
este la timp plin, permanent, cu salariu
competitiv și asigurare colectivă. Loc:
Montreal și 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: experiență 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).

Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul construcțiilor și renovărilor caută
muncitori. Plata este negociabilă, în
funcție de experiență. Informații suplimentare la: www.renoroca.ca. Contact:
renoroca_inc@yahoo.com sau 514-5752939.
Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și
re-novărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

VÂNZĂRI

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.
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 stațiile de
metrou Cartier sau Montmorency. Stație
de autobuz, autostrada 440 la 2 minute.

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 la
expertmenage@bordic.com sau la 514799–6864.
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.
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Tel: 514-550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Laurentides/St. Martin. Aproape de școală,
autobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite, ideal cuplu, nefumători. 890$/
lună. Sunați la 514-465-4877.
Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de stația de metrou Place des
Arts, complet renovate, totul inclus.
Spălătorie și ascensor în imobil.
Concierge român. Chirii de la 650$/lună,
bail de 12 luni. Tel: 450-465-9360.

Două 4½ mari, renovate, fiecare cu două
dormitoare închise, bucătărie spațioasă,
aragaz, frigider, mașină de spălat și uscat
incluse. Încălzire electrică, termostat
electronic în fiecare încăpere. Stație de
autobuz în fața blocului, situat la 5
minute pe jos de complexul Forest. Tel:
514-683-3003.

MATRIMONIALE

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn nefumător, până în 48 de ani, pentru o relație serioasă. Telefon: 514-329-5524,
după orele 20:00.
Cetățean canadian, 170/78, educație militară și studii juridice canadiene, NEFUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
cu plăcere la mesaj text sau cel: 438-8760543.

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

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

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din
istoria fotbalului
De-a lungul timpului, jurnaliștii
sportivi s-au întrecut în epitete pentru a
caracteriza marii fotbaliști ai vremii. În
anii ’70, părinții noştri se lăudau cu Dobrin și ridicau în slăvi naționala României,
chiar dacă aceasta pierdea în fața marelui
Pele la Guadalajara.

Noi, cei din generaţia anilor '70 și '80,
ne-am bucurat de strălucirea lui Hagi, iar
pe plan internațional am fost copleșiți de
valoarea unor fotbaliști ca: Marco van
Basten, Roberto Baggio, Alessandro del
Pierro, Romario, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho etc. Numeroase și nesfârșite povești se auzeau până seara târziu
în berăriile epocii iliesciene despre talentul fotbaliștilor ce explodau precum supernovele din universul nostru.
Dar parcă niciodată nu au existat pe
plan mondial fotbaliști precum Cristiano
Ronaldo sau Leonardo Messi. Pur și simplu, în ultimii 15 ani, cei doi mari titani au
decodat toate recordurile lumii!

FOTO: Fifa.com.

La ora actuală, în plina criză de Covid19, Messi falimentează Barcelona, după
ce în 2017 și-a reînnoit contractul pentru
100 de milioane de dolari, iar anul acesta

va încasa o primă de fidelitate pentru cei
20 de ani petrecuți la acest club, de 33 de
milioane de euro.

În același timp, Cristiano Ronaldo,
cel pe care Bölöni l-a promovat la echipa
mare a lui Sporting Lisabona la numai 16
ani, a ajuns în acest an cel mai bun marcator al tuturor timpurilor. Atacantul de 35
de ani a spulberat visurile celorlalți fotbaliști deja retrași, câștigând acest prestigios titlu.
E greu să ajungi în top, dar Cristiano
Ronaldo nu s-a mulțumit doar cu o
mașină, o casă și câteva titluri de campion. A tras cât a putut de mult și sunt
sigur că a renunțat timp de cel puțin 20 de
ani la toate plăcerile vieții pe care noi,
„ceilalți sportivi”, ni le oferim zi de zi.
Îmi pare rău că nu i-am văzut live pe
Dobrin sau Pele, dar mă bucur ca Argentina lui Maradona n-a putut să ne
învingă în '90 și '94. Mai mult de atât, mă
bucur că fotbalul mi-a oferit ocazia unor
experiențe emoționale puternice venite din
cortexul cerebral care m-au făcut să mă
simt deosebit că trăiesc în această eră
complicată.

Na ț io na l a Rom ân i ei ș i C up a M on d ia lă FI FA d in Q u at ar 2 0 22

Calificările pentru Cupa Mondială FIFA
2022 includ 210 echipe naționale pentru a
determina cele 31 de echipe ce vor concura
împreună cu țara gazdă.
Reamintim că următoarea Cupă Mondială FIFA va avea loc în Qatar, între 21
noiembrie și 18 decembrie 2022, iar finala
se va desfășura de sărbătoarea națională a
țării gazdă. Această iubită competiţie nu va
avea loc în lunile de vară, ca de obicei,
deoarece climatul Quatarului nu permite activități sportive în această perioadă. Mai
mult, chiar și în noiembrie și decembrie,
eventualii suporteri ce vor ocupa stadioanele vor beneficia de aer condiționat.

Deşi Federația Română de Fotbal (FRF)
are o nouă administrație din martie 2014,
până în prezent, naționala nu a reuşit să se
califice la niciun campionat final. Am bifat
cu tinerele speranțe câteva campanii frumoase, dar am rămas repetenți în ultimii
șase ani la seniori. Practic, contăm acum în
fotbalul mare la fel de mult cum contam în
minifotbal acum vreo zece ani - adică deloc.
La ora actuală, echipa națională face
parte din grupa J (a 10-a și ultima) din preliminariile europene trase la sorți pe 7 decembrie 2020, alături de Germania, Islanda,
Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!
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În liga națiunilor UEFA, ce ne poate
ajuta pentru o calificare de ultim moment,
România face parte din grupa 1 din a 2-a divizie a Ligii Națiunilor din 2021, împreună
cu Austria, Norvegia și Irlanda de Nord.
Din punctul meu de vedere, dacă nici
acum nu reușim să ne calificăm la un campionat final, echipa managerială a FRF condusă de Răzvan Burleanu va trebui să-și dea
demisia.
Personal, prefer ca Generaţia de aur să
conducă destinele fotbalului românesc,
chiar dacă exponenții săi sunt considerați de
mass media românească proști, hoți sau
pușcăriași, decât să văd că an de an suntem

ciuca bătăilor cu premianții de la minifotbal (Footsal). Mai pe șleau, prefer pe unul
ca Hagi, Popescu, Prunea sau Lupescu care
au reprezentat țara la nivel înalt și care știu
cu ce se mănâncă fotbalul, în locul unui
Burleanu. Probabil bun la învățătură, acesta
din urmă nu are şcoala fotbalului, și-n consecinţă nu este capabil să ne califice la
niciun turneu final, deși se înconjoară de
ceva discipoli ai fotbalului românesc.

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

PUNCTE DE DISTRIBUŢIE

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comunitar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Pharmaprix (Complex Wilderton), Marché EuroVictoria (4751 Ave Van
Horne), Marché Épicure (5252 Paré),
Marché Épicure (5555 Westminster); Cabinete: Dr. Buracu; Contabilitate: Arcade
Accounting (3333 Cavendish), DFD
Comptables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fairmount; Cabinete: Dr. Fârșirotu; Biserici: Sf.
Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal (Piața Jean-Talon), Île des Gourmands; Contabilitate: AACSB; Magnus
Poirier (10300 boul. Pie-IX); Biserici: Buna
Vestire, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Ilie.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu); Coletărie:
World Line Cargo.
WEST ISLAND
Magazine: Adonis, Charcuterie M.D.

RIVE SUD
Magazine: Balkani, Cracovia; Biserici: Sf.
Gheorghe.

LAVAL/ST-EUSTACHE
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Biserici: Sf. Pantelimon.

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
aprilie)
Sănătate: Sănătatea e la
cote bune, dar nu trebuie să
te joci cu ea. Dragoste: Traversezi o perioadă norocoasă în amor. Dacă ești celibatar ai șanse de a te îndrăgosti, iar dacă
ești în cuplu, relația merge de minune. Financiar: Nu vin bani mai mulți, dar cei de
care dispui sunt suficienți.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Există
o oarecare predispoziție către accidentări, boli
acute, infecțioase sau inflamatorii. Nu ignora niciun semn! Dragoste: Acum, la început de an, se resimt unele greutăţi în
relația cu partenerul. Te vei confrunta cu o
anumită dificultate în comunicare. Financiar: Așteaptă-te la o redresare mult
dorită.
GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Energia
ta este mult superioară,
ceea ce te face să profiţi
din plin de forma ta excelentă. Dragoste:
Pui mare preţ pe potrivirea intelectuală şi
spirituală. Fericirea ta maximă ar fi să
călătoreşti sau să descoperi lumea alături
de fiinţa dragă. În curând! Financiar: Nu
te hazarda la cheltuieli mai mari decât poţi
duce. Cumpătarea este cuvântul de ordine
al zilei.
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RAC (22 iunie - 22
iulie)
Sănătate: Nimic nou la
capitolul sănătate, menții
aceeași stare ce te-a caracterizat în ultima
vreme. Dragoste: Joci pe două fronturi,
iar dualitatea aceasta este trădată de dezinteresul cu care privești gesturile
partenerului. Financiar: Stai cu ochii pe
portofel, pentru că există riscul unui furt,
la propriu și la figurat.

BALANŢĂ (23 septembrie - 22 octombrie)
Sănătate: Menajează-te, nu
face nimic din ceea ce ştii
că-ţi dăunează şi fă-ţi timp pentru un consult general. Dragoste: Dragostea te poate
face să greşeşti, raţiunea nu - deci fii
fericit dacă lucrurile nu mai sunt chiar așa
de fierbinţi ca altădată. Financiar: Planul
tău financiar este mai bun ca în lunile anterioare.

FECIOARĂ (23 august 22 septembrie)
Sănătate: Dacă ai grijă de
tine, totul va reveni la
normal. Nu ignora sfatul medicului și nici
metodele antistres Dragoste: Posibile
evenimente fericite în casa ta, de care te
vei bucura alături de partener sau de cei
dragi. Financiar: Veniturile sunt OK, însă
apare tentaţia speculaţiei, care este cu
doua tăişuri în această perioadă.

SĂGETĂTOR (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sănătate: Fii exigent cu
orice semn ciudat din organism şi nu-l trece cu vederea ca şi cum nu
s-ar manifesta. Dragoste: Un moment de
vârf vă apropie şi mai mult, încât puteți
spune amândoi cât de fericiți sunteți. Financiar: Banii nu sunt punctul forte
acum, parcă ai merge pe gheaţă subțire.
Nesiguranța îţi caracterizează veniturile şi
cheltuielile.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Problemele de
sănătate care te pot vizita
trecător sunt doar de ordin
psihic. Dragoste: Un imens potenţial romantic se întrevede la orizont. Relații noi
se înfiripă, iar cele vechi se revitalizează.
Financiar: Şansele sunt în favoarea nativilor din Leu în afacerile de orice fel.
Este momentul perfect să-ţi extinzi afacerea sau să-ţi recuperezi din datorii.

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

HO RO SCO P

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.
Consultaţii oferite și prin Zoom.
Birourile noastre sunt situate la

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

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

SCORPION
(23
octombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: Se pare că ești
vizat de riscuri în perioada
aceasta, inclusiv în privința sănătății.
Dragoste:Vrei să-ţi joci cărţile cât mai
bine pentru a avea controlul relaţiei şi în
acest sens cauţi să ţii secrete atuurile pe
care le ai în mână. Financiar: Trebuie să
te lupți pentru ceea ce ţi se cuvine.

CAPRICORN (22 decembrie - 19 ianuarie)
Sănătate: Eşti în formă, ai
vigoare, viteză de reacţie,
dinamism. Menține-te și protejează-te în
continuare! Dragoste: Ai mult magnetism, atragi fără efort, dar îţi și face mare
plăcere să provoci, să inciţi, să cucereşti.
Financiar: Dacă decizi să treci la
economii mai stricte, o faci doar pentru că
doreşti să aduni o sumă importantă.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie)
Sănătate: Nu apar motive
de îngrijorare în privința
sănătății, dimpotrivă, eventualele probleme mai vechi revin la normal, ca atare
te simți bine în pielea ta. Dragoste: Ți se
cere mai mult realism, mai multă implicare şi decizii mature. Ești pregătit? Financiar: Aceasta poate fi o perioadă de
top în privința banilor.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Nu ai
probleme de sănătate. Te
simți bine și debordezi de
energie - folosește-o ca să-ți îmbunătățești
forma fizică! Dragoste: Se apropie un
moment tensionat care, dacă nu este ţinut
sub control, ar putea genera suferinţe. Financiar: Suferi unele pierderi dar nu dispera, ai mai trecut probabil prin astfel de
momente, deci nu ai motiv de panică.

