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Imigrație în Quebec: Trei noi
programe-pilot

O abordare nemedicamentoasă a
depresiei

Ministerul Imigrației a
demarat trei programepilot care se adresează
unor categorii specifice
de candidați, în scopul
de a răspunde unor cerințe stringente ale
pieței de muncă din
provincie.
UTILE ► P ag . 8

Pentru cazurile ușoare,
există câteva opțiuni
nemedicamentoase
care pot trata și gestiona depresia. Ele pot fi
folosite și în formele mai
severe, în conjuncție cu
tratamentele recomandate de medic. SĂNĂTATE ► P ag . 1 3
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COZONACI PROASPETI, facuti in laboratorul propriu
PASCA, DROB, VOPSIEA DE OUA
PREPARATE TRADITIONALE ROMANESTI
Sarmale █ Salata boeuf █ Fasole batuta █ Vinete █ Icre

PRAJITURI SI PRODUSE DE PATISERIE

Savarine, Amandine, Dobos, Diplomat, Cornulete, Merdenele

Toate produsele noastre sunt preparate si afumate
in magazinul din Laval

Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti si afumati
Costita si ciolane afumate
Telemea de oaie

Sunati pentru
orarul exact.
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Dosarul multinațional „Arta cămășii cu altiță element de identitate culturală în România și
Republica Moldova” a fost depus la UNESCO
România și Republica Moldova.

La sfârșitul lunii martie,
România, împreună cu Republica Moldova, au depus
dosarul multinațional „Arta
cămășii cu altiță - element de
identitate culturală în România și Republica Moldova”
pentru înscrierea elementului
în Lista reprezentativă a elementelor de patrimoniu cultural imaterial a umanității
UNESCO.

Dosarul a fost realizat cu participarea
grupurilor naționale de experți din România și Republica Moldova, elaborarea sa

accentmontreal.com

fiind coordonată de către Ministerul Culturii din România. Din grupul de lucru al
Ministerului Culturii din România au făcut
parte experți, profesori ai Facultății de
Litere a Universității București, cercetători
ai Institutului de Etnografie și Folclor
„Constantin Brăiloiu”, al Academiei
Române, dar și cercetători și muzeografi ai
Muzeului Național al Țăranului Român,
Muzeului Național al Satului „Dimitrie
Gusti”, Muzeului Olteniei, Complexul
Național Muzeal ASTRA - Sibiu și Muzeul
de Etnografie Brașov.

În perioada 2020-2021, experții din
cele două țări au desfășurat o activitate
susținută de documentare, cercetare, filmare și repertoriere a purtătoarelor de
competențe din mai multe zone. Au fost
astfel urmărite evoluția și viabilitatea
tehnicilor de realizare a cămășii cu altiță în
actualele comunități rurale și urbane din

Elementul „Cămașa cu altiță” figurează
în Repertoriul Patrimoniului Cultural Imaterial din România, vol. 1, 2009, ediție
tipărită și online. În luna ianuarie 2021,
s-a elaborat documentul de înscriere a elementului de patrimoniu cultural „Arta
cămășii cu altiță - element de identitate
culturală în România” în Inventarul
național al elementelor vii de patrimoniu.
Acesta a fost realizat de experți din cadrul
Comisiei Naționale pentru Salvgardarea
Patrimoniului Cultural Imaterial a Ministerului Culturii, în colaborare cu specialiști
cercetători științifici, etnologi și teoreticieni de artă.
Fișa de Inventar a Artei cămășii cu altiță - element de identitate culturală în
România a fost inclusă în Inventarul
Național al elementelor Patrimoniului
Cultural Imaterial Pentru România, organismul științific de specialitate din cadrul
Institutului Național al Patrimoniului, din
subordinea Ministerului Culturii.
Documentele reunite în dosarul de candidatură UNESCO ilustrează complexitatea problematicii acestui element reunind
următoarele aspecte: denumirile locale/
regionale ale elementului și arealul de manifestare, punctându-se croiul și tipologia
cămășii cu altiță, răspândirea elementului
pe teritoriul României în secolele al XIXlea și al XX-lea, cu transpunerea cartografică, în conformitate cu Atlasul
Etnografic al României, vol. IV, Portul.
De asemenea, dosarul cuprinde viabilitatea elementului în prezent și prezintă
răspândirea, pe teritoriul României, a practicilor și tehnicilor legate de coaserea și
purtarea cămășilor cu altiță. Reperele istoriografice și etnografice completează

Într-un Quebec plin de accente

imaginea elementului din perspectivă temporală, demonstrând importanța sa atât în
viața comunităților rurale, cât și a elitelor.
Sunt prezentate etimologia cuvântului
altiță, diversitatea regională a elementului,
cu menționarea materiilor prime, a instrumentarului de lucru, a croiului, a modalităților de structurare a decorului, a
motivelor decorative, a tratării lor plastice
și a cromaticii.
Un loc aparte a fost alocat prezentării
elementelor socio-culturale asociate
cămășii cu altiță, funcției sale comunicaționale, stării actuale a elementului, precum și cadrului general de protejare,
conservare și salvgardare a acestuia, cu
măsurile generale și punctuale.

Studiul comparativ privind materiile
prime, tipurile de croi, structura, decorul,
ornamentele și cromatica s-a făcut spațial
și temporal. Cercetările zonelor etnografice de manifestare a cămășii cu altiță
au atestat răspândirea acesteia, în prezent,
în Moldova, Bucovina, Oltenia, Muntenia
și sudul Transilvaniei și au oferit detalii
semnificative cu privire la existența vie a
elementului. Documentul semnalează continuitatea artei cămășii cu altiță pe teritoriul României și în Moldova de peste Prut,
semnificativă pentru definirea sa ca marcă
identitară menită să asigure coeziune și
apartenență. Totodată, în dosar sunt
menționate măsuri și strategii de conservare, protejare și salvgardare a elementului, precum și riscuri în legătură cu
elementul și practicanții.
Dosarul de nominalizare va fi evaluat
în cadrul celei de-a 17-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din
noiembrie/decembrie 2022.

face diferenţa
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Pe scurt despre vaccinurile
vaccinare din Statele Unite, ale cărui
rezultate au fost publicate la sfârșitul lunii
martie. Studiul a fost condus de Centrul
pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor
(CDC), pe un grup de 3,950 de persoane
vaccinate din rândul personalului medical
şi al profesiilor aflate în prima linie de
luptă împotriva pandemiei de COVID-19.

S un t v ac ci nu r il e
anti-Covid-19
experimentale?

Răspunsul este NU. Înainte de a fi autorizate, vaccinurile au trecut prin studii
clinice de fază 1, 2 și 3, demonstrându-se
astfel eficacitatea și siguranța lor. Faptul
că ele continuă să fie monitorizate atent
nu înseamnă că sunt în faza de experimentare, arată Observatorul Român de
Sănătate și Misreport.

Deși vaccinurile au trecut printr-o
serie de teste riguroase înainte de a fi autorizate, este important ca siguranța acestora să fie monitorizată în mod constant.
De altfel, toate medicamentele autorizate,
chiar și cele care există de foarte mulți ani
pe piață, sunt supuse acestui proces de
monitorizare neîntreruptă, numit farma-

covigilență, subliniază Observatorului
Român de Sănătate.

Într-un studiu clinic, care poate include doar câteva zeci de mii de voluntari
(din motive logistice și economice), nu se
pot analiza efectele unui medicament pentru toate categoriile de oameni, iar anumite reacții adverse sunt atât de rare, încât
nu apar în timpul studiului.

Motivul pentru care, în cazul vaccinurilor aprobate (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca și Johnson&Johnson),
studiile de fază 3 sunt încă în desfășurare
are legătură cu câteva întrebări la care încă
nu s-a găsit un răspuns, precum: există
protecție pe termen lung? Va fi necesară o
nouă doză de rapel și dacă da, când
anume? Cum variază nivelul de anticorpi
din sânge în timp? Întrebări importante,
dar nu atât de urgente încât să fi amânat
vaccinarea populației, riscând un număr
mare de decese și imposibilitatea con-

trolării pandemiei pentru mai mulți ani.

Cercetătorii au evaluat capacitatea
acestor două vaccinuri de a proteja împotriva infectării cu noul coronavirus,
inclusiv împotriva infecţiilor asimptomatice. Studiile clinice anterioare au evaluat eficacitatea vaccinurilor în ceea ce
priveşte prevenirea dezvoltării formelor
grave de COVID-19. Rezultatele confirmă
eficacitatea demonstrată în studiile clinice
controlate și vin să întărească datele
obţinute în campania de vaccinare din
Israel, care au sugerat că vaccinul PfizerBioNTech are o eficacitate de 94% în prevenirea infecţiilor asimptomatice.

Vaccinurile Pfizer și Vaccinarea copiilor:
M o de r na , 90 %
Rezultate
eficiente împotriva promițătoare
împotriva Covid-19 dezvoltat
infectării cu SARS- de Vaccinul
Pfizer-BioNTech are o eficienţă de
100% la adolescenții cu vârsta cuprinsă
CoV-2
între 12 şi 15 ani, după cum indică rezul-

Vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate
de alianţa Pfizer-BioNTech şi compania
Moderna reduc cu 80% riscul de infectare
cu noul coronavirus la două săptămâni
după administrarea primei doze. Riscul de
infectare cu SARS-CoV-2 scade cu 90%
la două săptămâni după administrarea
dozei de rapel.
Acestea sunt rezultatele obţinute dintrun studiu realizat în timpul campaniei de

tatele unui test clinic ajuns în faza 3 și
efectuat în Statele Unite, asupra unui
număr de 2,260 de adolescenţi. Rezultatele sunt foarte încurajatoare, având în
vedere tendinţele observate în ultimele
săptămâni cu privire la răspândirea variantei britanice a SARS-Cov-2. Pfizer şi
BioNTech urmează să prezinte aceste date
diverselor autorități de reglementare din
lume, în speranţa începerii vaccinării
acestui grup de vârstă înainte de debutul

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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anti-COVID-19
noului an școlar.
Luna trecută, BioNTech şi Pfizer au
lansat studii clinice cu privire la copii, pe
un prim grup cu vârsta cuprinsă între cinci
şi 11 ani. O cohortă mai tânără de copii, cu
vârsta cuprinsă între doi şi cinci ani, a fost
vaccinată cu prima doză de vaccin la începutul lui aprilie, în cadrul unui studiu care
urmează să acopere, de asemenea, copii cu
vârsta cuprinsă între şase luni şi doi ani.
Vaccinul Pfizer-BioNTech, care are la
bază tehnologia inovatoare a ARN-ului
mesager, a fost primul vaccin împotriva
covid-19 aprobat în Occident, la sfârşitul lui
2020.

R i s c u l fo r m ă r i i d e
cheaguri de sânge
în ur m a v ac ci nă r i i
c u A s t r a Z en ec a
există, însă este
fo a r t e r e d u s

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunţat, în data de 7
aprilie, că a găsit o potenţială legătură
între vaccinul dezvoltat de compania
AstraZeneca împotriva noului coronavirus
şi probleme rare de coagulare a sângelui
la adulţii care au fost inoculaţi cu acest
vaccin, precizând că a luat în considerare
toate dovezile disponibile până în prezent.
Potrivit EMA, cheagurile de sânge trebuie să fie listate ca efect secundar „foarte
rar” al vaccinului AstraZeneca.
Agenția nu a identificat un factor de
risc specific pentru vaccin, considerând că
o explicație plauzibilă pentru cazurile rare
de cheaguri de sânge ar putea fi un
răspuns imun.
„Persoanele vaccinate trebuie să fie
conștiente de posibilitatea foarte scăzută

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

de producere a acestor tipuri foarte rare de
coagulare sangvină. Dacă au simptome ce
sugerează probleme de coagulare cum
sunt descrise în prospectul produsului trebuie să ceară asistenţă medicală imediată
şi să informeze personalul medical despre
vaccinarea lor recentă”, a precizat EMA.

Iată simptomele la care cei care se vaccinează cu AstraZeneca trebuie să fie
atenți: dificultate în respiraţie, durere în
piept sau de stomac, durere de cap severă,
vedere încețoșată sau sângerare persistentă după vaccinare, multiple zgârieturi
mici, pete roșiatice sau purpurii ori
vânătăi sub piele. Dacă vreunul din aceste
simptome se prezintă, persoana respectivă
trebuie să consulte neapărat un medic și să
menționeze vaccinarea.

În Marea Britanie, Agenţia de reglementare a medicamentelor şi produselor
medicale (MHRA) a anunţat că din cele
peste 18 milioane de doze de vaccin antiCOVID-19 de la AstraZeneca administrate, au fost raportate doar în jur de 30 de
cazuri de cheaguri de sânge. Autoritatea
britanică a descris riscul formării de
cheaguri de sânge asociat cu vaccinul

AstraZeneca ca fiind „foarte redus”.
„Beneficiile vaccinurilor împotriva
COVID-19 continuă să depăşească orice
riscuri şi ar trebui să vă vaccinaţi când
sunteţi invitat să faceţi acest lucru”, a afirmat autoritatea britanică.
La nivel european, din 34 de milioane
de doze de AstraZeneca administrate (în
data de 4 aprilie), numărul total al
cazurilor de tromboză se ridică la 169.

În Canada nu există niciun astfel de
caz semnalat. Totuși, ca multe alte țări,
Canada a întrerupt vaccinarea cu AstraZeneca pentru persoanele sub 55 de ani
(în unele țări limita a fost stabilită la 60),
deoarece trombozele au fost semnalate în
general în această grupă de vârstă - și în
special la femei. Decizia a fost luată în
așteptarea rezultatului reevaluării acestui
vaccin de către Santé Canada.

Î mp r eu n ă s un t em
ma i p ut e r ni ci

La sfârșitul lunii martie, România a
trimis către Republica Moldova 50,400 de

doze de vaccin împotriva COVID-19, în
urma solicitării primite din partea Republicii Moldova prin intermediul Mecanismului UE de protecție civilă.
Comisia Europeană a coordonat și finanțat până la 75% din costurile transportului.
De asemenea, la 27 februarie 2021,
România a mai livrat un lot de 21,600 de
doze de vaccinuri Republicii Moldova, iar
în 19 februarie a trimis o gamă variată de
echipamente de protecție personală:
1,500,000 de măști chirurgicale, 100,000
de măști de tip FFP3, 100,000 de costume
de protecție, 100,000 de mănuși.
Pe 4 martie, Republica Moldova a
primit 14,400 doze de vaccinuri împotriva
COVID-19, livrate prin intermediul
COVAX, fiind prima țară din regiunea europeană care primește vaccinuri împotriva
COVID-19 prin intermediul acestei colaborări.
Pe parcursului anului 2021, se așteaptă
ca mecanismul COVAX să livreze în Republica Moldova 24.570 doze de vaccin
BioNTech-Pfizer și până la 264.000 de
doze de vaccin AstraZeneca / SKBioCOVID-19.
ACCENT MONTREAL

514-683-3003
Curtier Imobiliar
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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$.

Într-un Quebec plin de accente
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Alegeri federale în timpul pandemiei: Când, cum
și ce spun sondajele?
nivel național (29% în Quebec, în medie),
un pic sub rezultatele sale din 2019, iar
verzii rămân în cea mai mare parte stabili,
cu o medie de 6%.
În termeni de fotolii parlamentare, liberalii s-ar situa în teritoriu majoritar, cu o
posibilă câștigare, în medie, a 172 de
locuri în Parlament - pragul de depășit
pentru a forma un guvern majoritar este de
170. Dintre acestea, 40 ar fi în Quebec, 80
în Ontario, 27 în Canada Atlantică și 15 în
British Columbia.
Conservatorii ar câștiga în medie 108
locuri, dintre care 31 în Ontario, 30 în Alberta, 19 în Manitoba și Saskatchewan și
13 în Columbia Britanică.

Cum ar arăta un scrutin
federal în pandemie?

Premierul Justin Trudeau. Montaj foto: L'actualité.

fie favorabil liberalilor, mai cu seamă că
Mașinile electorale ale par- Mai devreme sau mai
noul lider conservator, Erin O’Toole, nu
tidelor federale s-au pus în târziu?
se bucură de prea multă popularitate la ora
Guvernul Trudeau va depune bugetul actuală. Faptul că la recenta sa Convenție
mișcare, căci este foarte pe 2021 în data de 19 aprilie, lucru ce a
națională Partidul conservator a respins o
probabil ca în lunile urmă- alimentat din plin zvonurile despre posi- moțiune care afirma că schimbările clialegeri în această primăvară. Enorma matice sunt reale și că CPC trebuie să
toare Partidul liberal canadian bile
mașină electorală liberală e în mișcare de acționeze în consecință, nu a avut un ecou
să încerce să obțină ceea ce câteva luni deja, însă premierul este de pozitiv în rândul electorilor canadieni. În
că nu va fi nevoit să declanșeze noi plus, guvernul liberal se bucură în contitrei partide provinciale au părere
alegeri pentru a obține mandatul canadie- nuare de o rată de aprobare relativ bună,
reușit deja în timpul pan- nilor în vederea implementării bugetului de 58%, potrivit firmei de sondare a
demiei: trecerea de la un gu- său. Justin Trudeau consideră, după pro- opiniei publice Léger.
priile afirmații, că are deja acest mandat.
vern minoritar la unul
Ce spun sondajele?
Evoluția pandemiei de coronavirus
majoritar. Ce spun sondajele
Cea mai recentă proiecție 338Canada,
este un factor determinant în ecuația
și ce schimbări ar determina alegerilor. Creșterea numărului de cazuri făcută de analistul Philippe J. Fournier,
arată că liberalii se apropie din ce în ce
pandemia în desfășurarea datorită noilor tulpini a plonjat diferite mai mult de o majoritate. Fournier a analiregiuni ale țării în cel de-al treilea val de
efectivă a alegerilor?
Covid, fapt ce îndepărtează posibilitatea zat datele culese de patru bine-cunoscute
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Trei provincii canadiene British Columbia, New
Brunswick și Terre Neuve și
Labrador - au ținut alegeri
în timpul pandemiei. De
fiecare dată, partidul aflat la
putere a câștigat - NPD în BC, conservatorii în NB și liberalii în Terre Neuve și
Labrador - transformând o guvernare minoritară într-una majoritară.
Este ceea ce speră și liberalii conduși
de Justin Trudeau. Declanșarea de alegeri
federale anul acesta este foarte probabilă,
iar evoluția pandemiei în funcție de noile
tulpini ale coronavirusului și a campaniei
de vaccinare reprezintă factorul ce va determina când și cum acestea vor avea loc
și, cel mai probabil, și câștigătorul.
accentmontreal.com

organizării unui scrutin în lunile următoare. Mai degrabă, el va avea loc în august sau septembrie.
Acest lucru convine celor trei principale partide de opoziție, care deși au început să se prepare pentru o confruntare
electorală, au semnalat în mod clar că nu
doresc alegeri imediate. La rândul lor, liberalii speră ca până la sfârșitul verii sau
începutul toamnei vasta majoritate a canadienilor să fie vaccinată împotriva coronavirusului cu cel puțin una din cele două
doze. Deși inegală la nivel geografic, campania de vaccinare s-a accelerat în luna
martie, după două luni în care Canada a
întâmpinat dificultăți de aprovizionare cu
vaccinuri anti-Covid, iar acest ritm
susținut se continuă și în aprilie.
Optimismul care inevitabil se va instala pe măsură ce numărul canadienilor
vaccinați va crește are toate șansele să le

firme de sondare a opiniei publice - Léger,
Abacus Data, Mainstreet Research și
Nanos Research - pe care le-a introdus în
modelul 338Canada (proiectul 338Canada
este un model statistic de proiecții electorale bazat pe sondaje de opinie, istoria
electorală a provinciilor canadiene și date
demografice; 338 este numărul circumscripțiilor federale).
Iată cum arată mediile ponderate ale
principalelor cinci partide: Partidul liberal
conduce cu 37% din intențiile de vot la
nivel național, ceea ce reprezintă trei procente în plus față de rezultatul obținut la
alegerile din 2019. Conservatorii ocupă
locul al doilea cu o medie de 30%, ceea ce
reprezintă patru procente sub scorul lor
din 2019. Noii democrați se situează la
18%, însă există discrepanțe semnificative
între sondajele analizate, așa că proiecția
NDP este incertă.
Blocul québécois se menține la 7% la

Într-un Quebec plin de accente

Este foarte probabil ca numărul persoanelor care doresc să voteze prin corespondență să crească substanțial. Potrivit
Élections Canada, între patru și cinci milioane de canadieni ar putea opta pentru
votul prin poștă. Spre comparație, în 2019
numărul acestora a fost de 50,000.
S-ar reduce astfel aglomerația la secțiile de votare și riscurile de răspândire a
coronavirusului, însă este posibil ca rezultatul alegerilor să nu poată fi cunoscut în
aceeași seară, deoarece numărătoarea voturilor prin corespondență și respectarea
procesului de verificare va lua mai mult
timp.

Perioada alocată votului ar putea fi, de
asemenea, prelungită. În decembrie anul
trecut, guvernul Trudeau a depus un
proiect de lege, C-19, cu scopul de a face
mai securitară organizarea alegerilor în
timpul unei pandemii. În acest proiect de
lege se prevede prelungirea perioadei de
votare la trei zile, de sâmbătă până luni.
În același timp, dacă această propunere
legislativă este adoptată, Élections Canada
s-ar bucura de mai multă flexibilitate pentru a stabili zilele și orele de votare în centrele de îngrijiri de lungă durată și în
rezidențele pentru vârstnici, care sunt mai
expuse riscului.
Ce se întâmplă în caz de izbucnire a
unui focar local de Covid-19? În această
situație, Directorul general al alegerilor ar
putea recomanda ca alegerile să fie amânate cu până la șapte zile într-o circumscripție. Decizia finală revine însă
guvernului. Nu este o măsură nouă, ea
există deja fiind prevăzută pentru situații
excepționale, însă în istoria de un secol a
Élections Canada ea nu a fost niciodată invocată.

Un exercițiu logistic foarte complex,
așadar, pe care îl putem aștepta la începutul acestei toamne.

face diferenţa
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Ma i m u l t c a
p e r fe c t u l

REFLEC II CANADEZE

Dacă-i bună, papă tu!

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

O întâmplare despre
care de mult mă gândesc să scriu, pe care la
rândul meu am auzit-o
povestită dar care este
atât de scurtă, simplă şi
de naivă încât nu mă îndoiesc nicio clipă că
este reală.
O fetiţă de câţiva anişori, îmbiată insistent de mămica ei să mănânce zile şi săptămâni şi luni şi ani de-a rândul („Papă
mami, că e bun, papă că e bun”) i-a răspuns
într-o bună zi: „Dacă-i bună, papă tu!”.
„The End” ar spune unul dintre copiii
mei, privindu-mă fix ca să-mi vadă reacţia
în faţa surprizei acestui final brusc. Adică
întâmplarea cu pricina se opreşte aici.
V-am avertizat că e o poveste scurtă.
Fapt este că în familia noastră replica
micuţei a devenit proverbială. O folosim în
legătură cu mâncarea (când nu ne place),
dar am extins-o şi la diverse chestiuni care
implică activităţi cu o doză de răspundere,
cum ar fi lecţiile sau curăţenia. Am extinso şi la relaţii cu diferite persoane dar şi la
diversele sfaturi pe care le mai schimbăm
între noi.
De câte ori ni se spune că este bine să
acţionăm într-un anumit fel, oferindu-se ca
motivaţie numai acest „este bine”? Încer-

caţi să rememoraţi şi veţi vedea că în realitate majoritatea îndemnurilor care ni se
adresează, presupuse a se transforma în
acţiuni ale noastre, ne sunt adresate fie fără
a ni se oferi justificări, fie în numele concluziei (interlocutorului) că aşa este bine.

Până aici nimic neobişnuit. Pe de o
parte este natura comunicării să fie practică, iar cea mai mare parte a schimburilor
noastre de mesaje cu lumea înconjurătoare
se derulează în contexte care nu au nevoie
de explicaţii suplimentare. Pe de altă parte,
este de presupus că interlocutorii noştri, în
dorinţa (naturală, cel mai adesea) de a-şi
promova punctul de vedere, ne prezintă
acţiunile pe care le aşteaptă de la noi ca
fiind bune, fie că sunt sincer convinşi de
asta, fie că au dubii sau, mai rău, încearcă
să ne inducă în eroare. Dar nu despre cei
care adresează îndemnuri îmi propun să vă
chem la o temă de reflecţie, ci despre cei
care le ascultă. Motivul este simplu: lumea
e plină de emitenţi de mesaje. Piaţa de
oferte de căi de urmat este practic nelimitată. Cât de mari compromisuri suntem însă
dispuşi să facem, acţionând în direcţia pe
care majoritatea ne-o indică a fi bună în
opinia ei, ori afirmând lucruri şi făcând
gesturi pe care majoritatea le consideră
bune, pentru a le câştiga cât mai multora
simpatia? De răspunsul la această întrebare
cred că depinde integritatea caracterului

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

accentmontreal.com
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fiecăruia dintre noi.

Aristotel considera curajul ca fiind acea
calitate fără de care nu putem realiza nimic
în viaţă, aşezând-o alături de onoare în centrul calităților umane. Din punctul meu de
vedere, curajul este integritate în acţiune.
Adică, în termeni aristotelieni (sau mai degrabă în completarea lor), o acţiune nu
merită calificativul de curajoasă dacă nu
are şi onoare. Nu orice acţiune riscantă
izvorăşte din curaj. În fapt, printre acţiunile
reprezentând gesturi disperate, frică, violenţă, dorinţă de a forţa, etc., etc., adevăratele acte de curaj sunt de o mare
raritate.

Dar de unde am pornit de fapt, vă mai
amintiţi? De la „Dacă-i bună, papă tu!”.
Am ajuns la integritate şi curaj pentru că
am vrut să vă propun spre comentarii ideea
că de fapt aşa se naşte curajul: întrebând de
ce trebuie să facem una sau alta, de ce trebuie să gândim într-un fel sau altul şi verificând că aceia care ne îndeamnă să
procedăm într-un fel sau altul aplică ei
înşişi ceea ce ne predică nouă, posibil cu
efectele pe care le propovăduiesc.
Ștefan Maier trăiește și lucrează în SUA ca
project manager. A publicat la revista online Acum.tv, unde a îndeplinit rolul de
redactor-șef.
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În urmă cu mulți,
mulți ani, un vechi
amic spunea trei
sferturi în glumă, un
sfert în serios: am
venit în Canada să
fiu fericit că muncesc ca boul. Pentru cei care sar să mă acuze de cinism, neloialitate sau nepatriotism
und so weiter, trebuie să fac o precizare: vorbe politizate precum „cea
mai bună țară din lume, cel mai
grozav oraș de pe mapamond, cea
mai tare armată din parcare”, vorbe
precum acestea mă trimit înapoi în
timp la pseudo-naționalismul
ceaușist. Vă mai amintiți?
Demagogia este parte din trusa de
scule a oricărui politician. Spun asta
cu convingere, având în minte un
fost politician conservator pe care îl
admir și care nu a acceptat compromisul „putere cu prețul demagogiei”.
Am mai spus-o: Canada este o țara
minunată, însă ea este departe de a fi
perfectă, deoarece așa ceva există
doar în imaginația bogată și în discursul populist al politicienilor. Din
păcate, mulți dintre aceștia sunt doar
în slujba Canadei, și nu a canadianului.
La micro-rubrica „Români care au
reușit și români care erau cât p-aici
să reușească” vreau să menționez un
model de țărișoară aproape perfectă
și aproape realizabilă: Falansterul de
la Scăieni. A durat mai puțin de un
an și membrii ei într-adevăr erau
fericiți că munceau cu drag și
zootehnic.
Raul Dudnic este realizatorul emisiunii TV NOI ROMÂNII, difuzată în
toată Canada pe canalul OMNI 1 (4
Rogers și 206/1206 Bell), duminică
la ora 11:30 am,luni la 12.00 pm, joi
la ora 7.00 am și vineri la 4 am.
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Imigrație în Quebec: Trei noi programe-pilot
În articolele precedente neam oprit asupra diferitelor
programe canadiene și quebecheze de imigrație. În afara
celor ce vin la studii sau cu
un contract de muncă există
și ceea ce numim programe
de imigrație pentru lucrători
calificați. Aceste programe au
avut de suferit din pricina dificultăților impuse de pandemie, dar și a unor
angajamente politice.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Într-un articol din 3
aprilie apărut în LaPresse, Stephanie Grammond face o analiză a
situației actuale privind
imigrația în Quebec. Pe
scurt, autoarea reamintește că în timpul ultimei campanii electorale partidul de guvernământ, Coalition
Avenir Québec (CAQ), a promis să reducă
imigrația cu 20%, sub sloganul: „en prendre moins, mais en prendre soin”.
Urmarea este că astăzi, mai mult ca
oricând, lipsesc brațe de muncă disponibile nu numai în domeniul sănătăţii, dar și
în industria alimentară, în agricultură, în
construcții etc. Articolul din LaPresse nu
este singurul care atrage atenția asupra
acestei probleme, multe altele subliniind
faptul că forța de muncă este vitală pentru
relansarea economică a Quebecului postpandemie, și penuria cu care se confruntă
Quebecul la ora actuală.
Există totuși semne încurajatoare în
acest sens. Ministerul Imigrației (MIFI -

sonal în industria transformării alimentelor și băuturilor, a prelucrării
peștelui, curățător specializat, tehnician în
industria alimentară.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration) a demarat trei
programe-pilot asupra cărora ne vom opri
în cele ce urmează. După cum veți vedea,
aceste programe se adresează unor categorii specifice de candidați, în scopul de
a răspunde unor cerințe stringente ale
pieței de muncă. Cunoașterea adecvată a
limbii franceze rămâne însă una dintre
condițiile de bază, așa că cei care doresc
să vină în Quebec prin aceste programe
(sau altele) trebuie să investească timp și
să o studieze din vreme, căci oportunități
de a căuta un program de imigrație potrivit
vor fi.

Primul program-pilot este unul de
imigrație permanentă destinat lucrătorilor din industria alimentară (procesare
de alimente). Acest program a intrat în
vigoare la 24 martie 2021 și va dura până
la 1 ianuarie 2026.
Cei care se încadrează în condițiile
programului pot cere Certificatul quebechez de selecție (Certificat de sélection
du Québec) și ulterior rezidența permanentă în Canada. Condițiile sunt:

M AGA Z I N D E D E LI C AT E S E E S T- E UROP E N E , CU
P R O D U S E R O M Â N E Ș T I Ș I M O L D OV E N E Ș T I

cunoaşterea limbii franceze (comunicare
orală), experienţă de muncă în Quebec
într-un post și un domeniu specific și faptul de a fi angajat în momentul depunerii
cererii.
Se prevede selecționarea a 550 de candidaţi în fiecare an. Dacă privim mai in
detaliu, criteriile ce vor fi studiate în
dosarul candidaților sunt:
● Să aibă cel puțin 18 ani și intenția de a
se stabili în Québec pentru a lucra;
● Să fi respectat întotdeauna condițiile
legale de ședere în Canada (viză, permis
de muncă etc);
● Să aibă o diplomă de nivel secundar
(liceul românesc) sau o diplomă de școală
profesională;
● Să lucreze pe un post admisibil, într-un
domeniu admisibil în Quebec și să aibă
deja o experiență de minim doi ani;
● Să posede un nivel necesar de
cunoaștere a limbii franceze;
● Să facă dovada capacității sale de autonomie financiară.
Prin post admisibil se înțelege: măcelar sau lucrător în industria avicolă, per-

Al doilea program este programulpilot de imigrație permanentă a celor ce
lucrează în domeniul sănătății ca préposé aux bénéficiaires (PAB). Programul
a demarat la 31 martie 2021 și va dura
până la 1 ianuarie 2026. Condiţiile generale sunt aceleaşi ca pentru programul
precedent, iar numărul candidaților ce vor
fi selecționați anual este similar, 550.
Acest program are însă două subgrupe:
persoanele care lucrează și cele care vin la
studii (volet travail et volet études-travail)
în domeniul îngrijirilor de sănătate. Profesiile sunt: ajutor de infirmier, îngrijitor
(aide soignant) și ceea ce numim preposé
aux beneficiares.
Candidaţii care au lucrat în afara Quebecului trebuie să fi lucrat în sănătate, întrun post legat de acordarea îngrijirilor de
bază unei persoane. Iată câteva exemple
de meserii ce pot fi considerate: supervizor de îngrijiri de infirmerie, infirmier
acreditat, practician în îngrijiri primare de
sănătate, infirmier auxiliar, îngrijitor
medical la domiciliu (aide familiale résidante) etc.
Sunt multe detalii care pot face ca o
candidatură să fie admisibilă iar alta nu.
Printre cele mai importante elemente este
CV-ul. Acesta trebuie comparat cu Codul
național de profesii al Canadei și de aceea
vă sfătuim să fiți călăuziți de un specialist
în imigrație, căci detaliile pot asigura succesul demersurilor.

În următorul număr vom reveni cu informații despre al treilea program.
Anca Tismănariu este consultantă în imigrație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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Vă ajută să aveți un Paște gustos și fericit

VO P S E A D E O U Ă ș i A B Ț I B I L D U R I T E R M I C E
Produse româneşti proaspete în fiecare săptămână

Me zelu ri

B rân ze tur i

C âr na ţi

C arn e

C lătit e

P răjit uri

6976 Sherbrooke Est, Montreal, H1N 1E5 | 514-255-5006
●

accentmontreal.com

●

●

●

●

Într-un Quebec plin de accente
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita#lor
• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 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

BROSSARD

BALKANI
ww w .b alk ani.c a

Vopsea si
decoratii
pentru oua

Cozonaci si
Pasca

PRIMIM COMENZI
PENTRU PASTE
•Miel intreg (din QC)

•Pulpa si maruntaie de miel
•Drob si ciorba de miel
•Carnati proaspeti de Plescoi

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Malai
Boromir

•Placinta dulce sau sarata

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

S T- H U B E R T

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

450.676 .66 54

C o n s u l t at i o r ar u l l a :
b a l ka n i . c a

(100% din miel)
•Pastrama de miel
•Cozonaci cu nuca si Pasca

D ro b
de miel

Ciolan
afumat

G u s t u l Tr a d i t i e i

Snitele
si chiftele

Ciorba
de burta

Zacusca
Raureni

•Oua colorate
•Vopsea de oua
MO NT REA L

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 1 6 2 6

C ons ultati ora rul la :
b a l ka n i . c a
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal
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LEOPOLD LINCA
NOTAR

Eficace si rapid, servicii notariale de calitate la
un pret imbatabil, just si rezonabil
■ Cumparari de case, apartamente

■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii -

decor special amenajat

■ Certificari / autentificari

si terenuri

■ Refinantari / finantari ipotecare
■ Testamente, mandate in caz de

de documente / semnaturi

incapacitate, procuri diverse

Me Leopold Lincà
Notaire / Notary

Contactati-ne si o sa va convingeti de calitatea serviciilor noastre!

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

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

438.383.3116

notairelinca@gmail.com

www.notairelinca.com
438-382-3506
9850 Avenue de Lorimier, Montreal, QC, H2B 2H7
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Remedii naturale pentru psoriazis
derea fiecărei leziuni.
Scorul PASI a fost redus semnificativ
acolo unde a fost aplicat unguentul. Următorii factori au fost și ei reduși:
● Eritem
● Descuamare
● Grosimea plăcii

Ce plante folosim?

Psoriazisul este o afecțiune
dermatologică cronică provocată de înmulțirea anormală a
celulelor de la nivelul pielii.
Nu se cunosc pe deplin
cauzele acestei boli care se
poate manifesta sub diverse
forme clinice. Există câteva
metode de tratament pentru
psoriazis, dar și o serie de
remedii naturale.
ELENA NIGAI
Naturazone.net

Psoriazisul este o boală
cronică și inflamatorie a
pielii creată de o supraproducție a celulelor de la
nivelul pielii, multiplicare ce
creează o mulțime de celule
moarte sub forma unor plăgi tegumentare
îngroșate. Psoriazisul este un tip de eczemă
de lungă durată, dar mai răspândit și
încăpățânat. Nu este contagios.
Pentru că există mai multe tipuri de
psoriazis, și remediile pe bază de plante și
dietă sunt multiple și diferite pentru fiecare.

Psoriazisul în plăci, numit și psoriazis
vulgar, este cea mai comună formă de psoriazis, reprezentând peste 90% din cazuri.
Se manifestă prin pete roșii, inflamate și
solzoase (pe suprastructură). Plăcile se găsesc mai ales în zona genunchilor, a
coatelor, a spatelui inferior și a scalpului.
Cauzele apariției psoriazisului nu sunt
cunoscute, însă au fost asociați factori declanșatori precum șocul emoțional, traumatismele psihice, chimice sau biologice.
De asemenea, în literatura de specialitate
mai sunt menționate și infecțiile cu un
streptococ, o funcție hepatică deficitară,
dieta bogată în grăsimi saturate, inflamațiile sau digerarea defectuoasă a proteinelor.
Dintre alimentele care ar putea agrava situația și care ar putea provoca o inflamație
mai mare se specifică: cofeina, alcoolul, zahărul, făina albă, îndulcitorii artificiali,
vinul roșu și grăsimile saturate și trans.
Ca și în cazul multor probleme ale
pielii, unguentele cu corticosteroizi sunt
abordarea principală în medicina alopată,
însă efectele secundare, mai ales atunci
când unguentul se aplică pe o suprafață
mare, nu sunt neglijabile.

Unguent de sunătoare pentru
psoriazisul în plăci

Un studiu publicat în Jurnalul Australian de Dermatologie (2012 mai; 53 (2):

SOS INFIRMIÈRE

131-5) oferă indicii asupra efectului
unguentului de sunătoare asupra pacienților
cu psoriazis în plăci. Unguentul a fost aplicat pe o singură parte a corpului - pentru a
compara efectele sale cu un unguent
placebo - de două ori pe zi, pentru o perioadă de patru săptămâni. Efectele au fost
măsurate prin scorul PASI (Psoriazis Area
Severity Index). Acest scor este utilizat
pentru a evalua leziunile (eritem, descuamare), suprafețele afectate, precum și întin-

Luând în calcul factorii declanșatori,
una dintre primele recomandări este de a îngriji ficatul. Pentru aceasta, cele mai bune
plante sunt cele amare, sub formă de infuzie și concentrat lichid, luate înainte de
mese, pentru a îmbunătăți digestia și a reduce inflamația. Plantele amare stimulează
organismul pentru a produce mai multă bilă
și pentru a digera grăsimile în mod corespunzător.
O altă recomandare este de a susține
rinichii în procesul de eliminare și de a
calma sistemul nervos. Sistemul nervos
trebuie susținut deoarece stresul și anxietatea favorizează și măresc crizele.
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.

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut
Fabricant de produse naturale
* Tincturi
* Unguente
* Siropuri
* Capsule

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec
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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

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *
Adulti si copii *

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

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com
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O abordare nemedicamentoasă a depresiei
ușoare
cu depresie, în comparație cu cei care au
mâncat 40 de grame sau mai puțin.
Explicația? Creierul nostru depinde de
o cantitate uniformă de glucoză, iar prea
mult zahăr poate declanșa maxime
emoționale extreme, urmate de minime extreme. O persoană depresivă simte nevoia
de a mânca ceva reconfortant și de aceea
poftește dulciuri, nu salată, însă zahărul
poate agrava simptomele depresiei. Soluția
e de a avea mereu la îndemână gustări sănătoase, precum fructe sau nuci. În acest fel
depresia nu va fi alimentată, iar dependența
de zahăr va putea fi depășită.

Gratitudinea

În acest articol prezentăm
patru terapii care pot ajuta la
ameliorarea simptomelor depresiei ușoare.

De la bun început precizăm un lucru
foarte important: utilitatea medicamentelor
antidepresive în tratamentul episoadelor depresive severe și moderate a fost stabilită de
mai bine de o jumătate de secol prin studii
clinice randomizate. Aceste medicamente
salvează vieți. În funcţie de caracteristicile
individuale ale pacienţilor, tratamentul antidepresiv ar putea fi indicat şi în episoadele
depresive uşoare, însă în multe astfel de
cazuri abordările psiho şi socioterapeutice
pot fi suficiente.
În oricare din cazuri, consultați medicul.
Sănătatea mintală este de prea multe ori
neglijată și în foarte multe culturi, inclusiv
cea română, ea reprezintă un tabu.
Potrivit Canadian Mental Health Association, aproape jumătate (49%) dintre
canadienii care au declarat că suferă de depresie sau anxietate nu au consultat niciodată un medic în legătură cu această
problemă. Stigmatul atașat bolilor mintale
reprezintă o barieră serioasă nu numai în
ceea ce privește diagnosticul și tratamentul,
ci și acceptarea persoanei respective în comunitatea din care face parte.
Foarte mulți adulți, pe măsură ce înaintează în vârstă, se confruntă cu episoade de
depresie. Problemele de sănătate sau
pierdea unei persoane dragi reprezintă cele
mai frecvente elemente declanșatoare care
pot duce la o stare de tristețe profundă și
persistentă și la pierderea poftei de viață.
Cu depresia se pot confrunta însă și
adolescenții și tinerii, chiar și copiii. Canadian Mental Health Association estimează
accentmontreal.com

că numărul celor între 12-19 ani la risc să
sufere de depresie atinge îngrijorătoarea
cifră de 3,2 milioane.
Medicamentele antidepresive precum
inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei
(ISRS) ajută foarte mult în controlarea și
ameliorarea simptomelor. Totuși, ele nu
sunt potrivite pentru toată lumea. Pentru
cazurile ușoare, există câteva opțiuni
nemedicamentoase care pot trata și gestiona
depresia. Acestea sunt utile și ca măsuri
preventive pentru persoanele care nu au
avut o depresie, dar care sunt la risc datorită
antecedentelor familiale, precum și pentru
cele care s-au confruntat deja cu această
boală și doresc să evite eventuale episoade
viitoare sau să fie mai bine echipate pentru
a le face față dacă ele totuși apar. De asemenea, aceste opțiuni nemedicamentoase pot
fi folosite și în formele mai severe de depresie, în conjuncție cu tratamentele recomandate de medic.
Iată așadar patru astfel de strategii, inspirate de un articol publicat de Harvard
Medical School.

Exercițiile fizice

Există dovezi științifice solide că mișcarea efectuată regulat reprezintă unul
dintre cele mai bune antidepresive. Exercițiile fizice pot împiedica deteriorarea
stării mentale și progresia depresiei de la o
formă ușoară la una moderată. Mișcarea
contribuie la scăderea simptomelor de
anxietate, îmbunătățește calitatea somnului
și sporește energia.
Exercițiile fizice combat depresia
crescând nivelul de endorfine din organism. Endorfinele sunt substanțe chimice
produse în mod natural de sistemul nervos
pentru a face față durerii sau stresului. Ele
acționează ca un calmant al durerii și ca un
stimulent al fericirii. Există cercetări care

sugerează că exercițiile aerobice pot avea
un efect antidepresiv deosebit de puternic.
O meta-analiză publicată în octombrie
2018 în revista Depression and Anxiety a
arătat că persoanele cu depresie majoră care
au făcut exerciții aerobice de intensitate
moderată sau mare timp de 45 de minute de
trei ori pe săptămână, pentru cel puțin două
luni au experimentat un efect antidepresiv
mult mai puternic decât cei care au exersat
la un nivel minim.
Totuși, merită subliniat că orice nivel
de intensitate sau tip de exercițiu este
benefic. Cel mai important lucru e să ne
mișcăm cu regularitate, făcând activități
care ne plac, care ne bucură. Este un fapt
știut că în societățile cu o incidență scăzută
de depresie și un nivel înalt de trai mersul la
salp nu reprezintă norma. Oamenii care
trăiesc în astfel de societăți incorporează
mișcarea în rutina lor zilnică, practicând
mersul pe jos, grădinăritul sau diverse activități de curățenie și întreținere în și prin
jurul casei.

Nutriția

Când vine vorba de depresie și nutriție,
important e ce nu mâncăm. Cercetările
privind nutrienții care pot ajuta la ameliorarea simptomelor de depresie continuă
încă. Nu se poate spune deocamdată cu certitudine că alimentul x sau mâncarea y combate depresia, însă se știe că reducerea
zahărului rafinat și a alimentelor ultra
procesate este foarte benefică.
Un studiu publicat online în iulie 2017
de către Scientific Reports este foarte concludent în acest sens. Studiul a fost condus
pe un eșantion compus din 8,000 de bărbați
și a arătat că cei care au consumat 67 de
grame de zahăr pe zi sau mai mult - echivalentul a trei batoane de ciocolată - au fost
cu 23% mai predispuși să fie diagnosticați

Într-un Quebec plin de accente

Faptul de a exprima recunoștință nu e
deloc de neglijat. Este știut deja că acest
lucru are un efect emoțional pozitiv asupra
persoanelor cu depresie. Un studiu publicat
în NeuroImage în martie 2016 a constatat
că punerea în scris a ceea ce apreciem în
viețile noastre poate spori activitatea în cortexul prefrontal medial, o regiune a creierului adesea asociată cu depresia.
Gratitudinea poate fi exprimată pentru
orice lucru, chiar dacă pare mărunt: că ați
prins o „undă verde” și ați ajuns în timp util
la o întâlnire, că cineva v-a ținut ușa când
mâinile vă erau încărcate de sacoșe, că persoana din față v-a plătit cafeaua, că vi s-a
oferit locul în metrou după o zi ultra aglomerată la serviciu etc. Experții sunt de
părere că ținerea unui jurnal în care sunt
notate gesturile sau întâmplările care inspiră recunoștință este deosebit de util. Nu
doar o enumerare de oameni și fapte, ci mai
ales motivul pentru care acel ceva anume
determină sentimentul de gratitudine și
felul în care acesta îmbunătățește viața. O
persoană care se luptă cu depresia poate
reciti și reflecta la aceste gânduri așternute
pe hârtie pentru a-și remonta starea
emoțională în momentele mai critice. Nu
trebuie scris în fiecare zi - există studii care
au arătat că și o dată pe săptămână este
benefic.

Conexiunea socială

Izolarea crește riscul de depresie și
poate agrava și prelungi simptomele acesteia. Problema este că pentru o persoană depresivă socializarea este și mai dificilă.
Pandemia a complicat și mai mult lucrurile,
adâncind problemele de izolare. O soluție
ar fi înscrierea într-un grup dedicat unei
cauze dragi sau a unei activități practicate
cu plăcere. Chiar dacă întâlnirile nu pot
avea loc în persoană, ele pot fi făcute prin
zoom. Conexiunea socială rămâne la fel de
valabilă.
Pe măsură ce lucrurile vor reintra în
normal, alte opțiuni pot fi explorate: voluntariatul, de exemplu, care asigură o conecție
socială constantă și poate spori stima de
sine, sau practicarea unui sport - fotbal,
tenis, bowling etc. ACCENT MONTREAL

face diferenţa
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Ce mesaje am trimis până acum extratereștrilor?
sistem solar aflat în constelația Ursa Majoris aflată de 42 de ani lumină față de
Pământ, potrivit unui articol din International Journal of Astrobiology.
În 2010, un mesaj scris în klingoniană,
limbajul folosit de o specie de extratereștri
din serialul SF Star Trek, a invitat extratereștrii să participe la o piesă de operă
în klingoniană ce a avut loc în Olanda.
Nu ne-am bazat însă doar pe undele
radio pentru a încerca să comunicăm cu
eventualele forme inteligente de viață: am
lansat și sonde spațiale în speranța că într-o
zi acestea vor fi depistate de extratereștri.

Voyager

Discul de Aur de pe Voyager este un disc de gramofon amplasat pe cele două sonde spațiale Voyager lansate în 1977. Discul conține sunete
și imagini menite să ilustreze diversitatea vieții și culturii pe Pământ și a fost trimis cu intenția de a fi descoperit de orice ființe inteligente
sau oameni ai viitorului. Imagine: NASA/JPL.

Întrebările legate de existența
civilizațiilor extraterestre nu
aparțin epocii moderne, ci
datează încă din antichitate.
Nu avem, până acum, semne
că ar exista și alte civilizații în
Univers, dar asta nu ne
împiedică să le căutăm, iar
oamenii de știință au încercat
de mai multe ori să contacteze eventuale civilizații
extraterestre. Așadar, ce
mesaje le-am trimis extratereștrilor?
În prima jumătate a secolului al XIXlea, astronomul austriac Joseph Johann von
Littrow propunea săparea unor șanțuri uriașe în Sahara, care să traseze conturul a
diferite forme geometrice. Noaptea, aceste
șanțuri, umplute cu petrol, urmau să fie
aprinse, scrie MSN citat de HotNews.ro.
Ideea lui Von Littrow era de a transmite un
mesaj clar civilizațiilor extraterestre care ar
fi trăit în celelalte părți ale sistemului solar:

Suntem aici.
Astronomul austriac nu și-a văzut
planul ambițios pus în practică însă
omenirea nu a renunțat la tentativele de a
contacta viața extraterestră.
Radioul a fost primul mediu prin care
existența Pământului a fost declarată
potențialilor locuitori de pe alte planete.
În 1962 oamenii de știință sovietici au
îndreptat un transmițător radio către Venus
și au salutat planeta în codul Morse.
Introducerea, prima de acest gen, a inclus trei cuvinte: „Mir” („pace” sau „lume”
în rusă), „Lenin” și „URSS”. Mesajul a fost
considerat în mare parte simbolic, potrivit
unui articol publicat în 2018 în revista
International Journal of Astrobiology.
Mai mult decât orice, el a fost un test
pentru un nou radar planetar, o tehnologie
care trimite unde radio în spațiu cu scopul
principal de a observa și cartografia obiecte
din sistemul solar.

Dublu helix

În termeni de distanță, următoarea tentativă de a-l contacta pe E.T. a fost mult mai
ambițioasă.
O echipă de astronomi din care au făcut
parte legendarii Frank Drake și Carl Sagan
a transmis în 1974 un mesaj radio de la Observatorul Arecibo din Puerto Rico înspre
Messier 13, un roi stelar aflat la aproxima-

Dr. Marius Damian D.M.D.
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tiv 25.000 de ani lumină distanță.
Mesajul, o imagine trimisă în cod binar,
a înfățișat o figură umană, structura de
dublu helix a ADN, un model al unui atom
de carbon și diagrama unui telescop.
„Mesajul Arecibo a încercat să ofere un
instantaneu cu privire la ceea ce suntem noi
ființele umane în limbajul matematicii și al
științei”, afirmă Douglas Vakoch, președintele Messaging Extraterrestrial Intelligence
(METI) International.
Însă mesajului Arecibo îi va lua 25.000
de ani lumină să ajungă la Messier 13, moment în care roiul se va fi deplasat, potrivit
departamentului de astronomie de la Universitatea Cornell din Statele Unite.
Extratereștrii ar putea ipotetic să detecteze mesajul în timp ce trece pe lângă ei,
acesta având o intensitate de 10 milioane de
ori mai mare decât semnalele radio ale
soarelui nostru (soarele emite o bandă largă
de radiații electromagnetice - de la ultraviolet la radio)
Însă acest lucru este improbabil, afirmă
Seth Shostak, astronom la Institutul SETI,
spunând însă că „a fost, în anumite privințe,
cel mai puternic mesaj”.

Mai recent, undele radio au fost folosite
pentru a transmite totul de la artă la
reclame.
În 2008, Doritos, producătorul american
de chipsuri, a trimis o reclamă înspre un
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Sondele Voyager 1 și 2 au fost lansate
în 1977 pentru a explora sistemul solar exterior și spațiul interstelar.
Fiecare are la bordul său un Disc de Aur
care conține muzică, sunete ambientale de
pe Pământ și 116 imagini ale planetei noastre și ale sistemului solar.
Navele Voyager au ajuns acum în
spațiul interstelar, așteptând să fie descoperite. Care sunt însă șansele ca acest
lucru să se întâmple?
„Zero”, potrivit lui Sheri Wells-Jensen,
un lingvist specializat în viață extraterestră
de la Bowling Green State University din
Ohio.
„A fost doar o tentativă frumoasă și poetică, drăguț și curajoasă care a însumat
cele mai bune lucruri pe care le avem, chiar
dacă inutilă în ceea ce privește comunicarea
reală”, afirmă acesta.
Experții sunt de acord că probabilitatea
ca aceste tentative să fie detectate de o civilizație extraterestră sunt scăzute.
Potențialii extratereștri ar trebui să asculte cu atenție frecvențele radio și să înțeleagă suficiente lucruri cu privire la
matematică și știință pentru a ne interpreta
mesajele.
În plus, mesajele pe care le-am trimis
tind să presupună că acești extratereștri percep universul în același mod prin care o
facem și noi: cu vederea și auzul.
Însă asta nu înseamnă că toate aceste
mesaje sunt fără rost.
„Noi căutăm. Ei de ce nu ar căuta?”, declară Wells-Jensen.
Ce s-ar întâmpla dacă însă toate
mesajele noastre nu pot fi înțelese de către
extratereștri?
„E OK. Cred că lucrul cel mai important pe care l-am spus vreodată este că
existăm”, adaugă lingvistul.

Lilian
Savin
fotograf
514.942.0877

photographe.lilian@gmail.com
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Cea mai mică forță gravitațională măsurată
vreodată în laborator

Cercetătorii au măsurat câmpul gravitațional între două mase de aur cu o rază de 1 mm fiecare. FOTO: Universitatea din Viena.

Un grup de cercetători din
Viena a reușit o performanță
notabilă: măsurarea în laborator a celei mai mici forțe de
atracție gravitațională. Cercetătorii, experți în fizica
cuantică, au folosit sfere de
aur cu raza de 1 mm și
tehnologii extrem de sensibile
pentru a măsura această forță
extrem de mică.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Forța de atracție
gravitațională este cea
care dă formă Universului: de la Sistemul
Solar, la structura
galaxiilor și a grupărilor de galaxii.
Este, de asemenea,
forța care ne ține și pe noi legați de
Pământ și cea care ne face să cădem atunci
când ne împiedicăm.

Atracția gravitațională

Newton a formulat legea atracției
universale, unificând pentru prima dată
fenomene așa-zis terestre cu cele cosmice:
Luna se rotește în jurul Pământului din
aceeași cauză pentru care o piatră cade
dacă o lăsăm din mână. Cauza este gravitația.

Gravitația este universală și datorită
faptului că nu depinde de masa obiectului
accentmontreal.com

care cade: accelerația acestuia este dată de
constanta atracției gravitaționale, care este
aceeași indiferent dacă ceea ce cade este
un fulg sau o cărămidă. Acest lucru a fost
verificat în vid - în aer evident lucrurile se
schimbă din cauza unor fenomene care influențează căderea, precum frecarea cu
aerul.

La începutul secolului trecut, Albert
Einstein a formulat o nouă teorie a gravitației: relativitatea generală, în cadrul
căreia gravitația nu mai este o forță, ci o
deformare a geometriei spațiului și timpului. Practic, obiectele din Univers deformează geometria spațiului și a
timpului, iar obiectele și lumina se mișcă
în Univers urmărind această nouă geometrie.

Măsurători ale gravitației
în laborator

Măsurarea forței de atracție gravitațională în laborator este extrem de dificilă. Acest lucru se datorează faptului că
atracția gravitațională este, în comparație
cu celelalte trei interacțiuni pe care le
cunoaștem, extrem de slabă. Gravitația
este de multe miliarde de miliarde de ori
mai puțin intensă decât forța (interacțiunea) electromagnetică. De exemplu, între
doi protoni există o forță de atracție gravitațională, însă ea este atât de mică față
de cea de natură electromagnetică, încât
este practic imposibil de măsurat. De
aceea, în toate experimentele din fizica
particulelor, gravitația este neglijată.

Primul care a reușit măsurarea acestei forțe în laborator a fost Henry
Cavendish, la sfârșitul secolului al XVIIIlea. Aparatul realizat de Cavendish era o

balanță de torsiune alcătuită dintr-o tijă de
lemn de circa 1,8 metri, suspendată în poziție orizontală cu o sârmă, care avea două
sfere de plumb de 0,63 kg fiecare, atașate
la cele două capete ale tijei. Două sfere de
plumb de 30 cm cu masa de 158 kg fiecare
au fost poziționate în apropierea sferelor
mici la aproximativ 23 cm depărtare, fiind
ținute cu un sistem de suspensie separat.
Atracția gravitațională dintre sferele mari
și mici a făcut în așa fel încât brațul ce
susținea sferele mici să se rotească, răsucind firul care îl susținea. Din măsurarea
unghiului tijei și cunoscând forță de răsucire a firului pentru unghiul obținut, s-a determinat forță de atracție gravitațională
dintre perechile de mase.

Experimentul din Viena:
sfere de aur

Un grup de cercetători de la Institute
for Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI) și de la University of Vienna, alcătuit din experți în fizică
cuantică, a hotărât să repete experimentul
de măsurare a forței de atracție gravitațională în laborator folosind însă sfere
mult mai mici.

Cercetătorii au pregătit un experiment în cadrul căruia masele de test erau
sfere mici de aur, cu raza de doar 1 mm și
masa de 90 miligrame. Tija în acest caz
era din sticlă, iar firul care o suspenda din
fibră de sticlă cu diametrul sub un
milimetru. Fizicienii au mișcat o sferă de
aur înainte și înapoi, generând o oscilație
a pendulului cu o anumită frecvență, pe
care au măsurat-o cu ajutorul unui fascicol laser. Cu ajutorul acestui sistem, ei au
reușit să măsoare cea mai mică forță de
atracție gravitațională în laborator.

Într-un Quebec plin de accente

O ilustrare a felului în care spațiul-timpul se
deformează datorită gravitației unei mici
sfere de aur. Credit: Arkitek Scientific.

Pentru a nu fi influențați de mișcări de
gen seismic generate de trafic, cercetătorii
au efectuat măsurătorile în special noaptea
și în vacanța de Crăciun. Chiar dacă precizia nu a fost mare și ținând cont de erorile măsurătorii, ei au obținut o constantă
gravitațională în acord cu cea cunoscută.
Este ca și cum s-ar fi măsurat atracția gravitațională între două insecte! Un adevărat
record, un experiment efectuat cu o tehnică
impecabilă și o virtuozitate absolută!

Planuri de viitor

Grupul vienez a declarat că acest experiment este doar un test pentru o măsurătoare care va avea că obiect o masă de circa
1,000 de ori mai mică. Acest nou experiment pe care grupul îl planifică va avea
nevoie de tehnici și mai rafinate, întrucât
forța pe care vor să o măsoare este mult mai
mică decât cea pe care au reușit s-o obțină
în prezent.

Dacă se va reuși în viitor măsurarea
atracției gravitaționale între obiecte cu masa
de câteva zeci de micrograme acest lucru ar
fi extrem de interesant, întrucât aceste mase
se apropie de așa-numita masă a lui Planck,
de circa 21 micrograme. În lumea particulelor, această masă este cea la care
efectele cuantice s-ar putea face simțite în
gravitație. La ora actuală, teoria gravitației,
cea a lui Einstein, nu este o teorie cuantică
și orice informație experimentală despre
cum ar putea arăta această teorie cuantică a
gravitației ar fi extrem de utilă.
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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Detectoarele de minciuni. Cât de sigure?
Analiza activităţii cerebrale

Detectoarele de minciuni
există de peste 100 de ani. În
pofida dezbaterilor asupra
acurateţii, eticii şi legalităţii
folosirii lor, publicul larg şi
profesioniştii sunt încă intrigaţi de acestea.

Detectoare de minciuni sunt în general
sub formă de poligrafe, analize vocale sau
scanări cerebrale. Aceste tehnologii sunt
diferite, dar au trei puncte în comun: nu
sunt precise, nu detectează minciunile, ci
mai degrabă ceva ce poate fi un indiciu al
minciunilor și toate se bazează pe efectul de
constrângere (manifestat prin frica de a fi
prins cu minciuna).

Poligraful

Poligraful este cea mai veche şi mai
cunoscută tehnologie de detectare a minciunilor. Individul testat are senzori plasaţi pe
corp pentru a măsura funcţiile psihologice,
incluzând bătăile inimii şi tensiunea arterială, frecvenţa respiratorie, intensitatea respiraţiei şi transpiraţia. Ideea este că atunci
când cineva minte, experimentează stres
emoţional, iar acest stres poate fi detectat
prin schimbări ale funcţiilor organismului.
Prin punerea unor serii de întrebări individului conectat la maşină, operatorul
poligrafului poate să stabilească dacă unele
întrebări creează mai mult stres decât altele

Un test poligraf începe cu un interviu
pregătitor, cu scopul de a descoperi informaţii şi de a convinge individul de acurateţea poligrafului. Cele mai comune
abordări de interogare sunt tehnica relevant-irelevant (TRI), tehnica întrebării de
verificare (TIV) şi testul informaţiei culpabile (TIC). TRI şi TIV se bazează pe teoria
că vinovaţii vor fi mai stresaţi de întrebările
despre crimă sau de alte aspecte ale investigaţiei, decât de întrebările de verificare, în
timp ce oamenii nevinovaţi ar trebui să
găsească întrebările ţintă şi cele de control
la fel de stresante. În tehnica TIC, subiectului îi sunt puse întrebări multiple cu mai

multe variante de răspuns legate de infracţiune. Este de aşteptat ca un individ vinovat să aibă un răspuns însoţit de stres
pentru întrebările a căror răspuns este
corect; o persoană nevinovată care nu are
nici o informaţie legată de infracţiune este
de aşteptat să aibă aceleaşi reacţii pentru
toate răspunsurile alternative.
Dacă un detector de minciuni
funcţionează sau nu, depinde de capabilitatea acestuia de a distinge mincinoşii de
oneşti. Recenziile privind cercetările efectuate de către British Psychological Society
şi US National Research Council ne spun
că dovezile pentru acurateţea poligrafului
nu sunt pozitive. Potrivit BPS, poligrafele
pot identifica în mod corect indivizii vinovaţi în 42% până la 89% din cazuri. Ratele
de alarmă falsă, adică rata în care oameni
nevinovaţi sunt identificaţi în mod eronat
ca fiind vinovaţi, variază, de asemenea.
Analizele BPS au găsit rate de alarme false
între 2% şi 47%.

Analiza vocală

Analiza vocală pentru detectarea minciunilor este bazată pe teoria că stresul
emoţional alterează vocea şi tiparul vorbirii. Analiza stresului vocal (ASV) este
efectuată într-un mod asemănător testului
poligraf, cu un examinator care ia un interviu folosind o tehnică specifică de intervievare. Particularităţile vocii subiectului
sunt analizate, inclusiv schimbările de
tonalitate. ASV se făcea cu ajutorul persoanelor antrenate să asculte şi să privească
subiectul intervievat. ASV era uneori efectuată în tandem cu un test poligraf.
În prezent vocea subiectului este analizată pentru tonalitate, frecvenţă şi microvibraţii folosind un soft computerizat. Analiza vocală se poate face de la distanţă, la
telefon sau pe internet şi chiar fără înştiinţarea subiectului. Analiza vocală stratificată (AVS) este o ramură a ASV care
presupune analiza tonalităţii vocii în părţi
minuscule de microsecunde.

Lingviştii au caracterizat AVS ca fiind
nu doar ineficientă, dar şi neplauzibilă.
Nicio tehnică de analiză vocală la distanţă
nu s-a dovedit mai bună decât ghicitul în
diferenţierea mincinoşilor de oneşti.

Două metode diferite de analiză a activităţii cerebrale au fost propuse pentru a detecta înşelăciunea. IRM (Imagistică prin
rezonanţă magnetică) funcţional poate arăta
activitatea cerebrală prin măsurarea utilizării oxigenului în diferite zone. Electroencefalografia detectează răspunsurile
neuronale cu ajutorul electrozilor plasaţi pe
craniu.
Aceste tehnologii sunt folosite în diagnosticare şi cercetare medicală de ani de
zile, deci sunt bine înţelese şi chiar precise
în detectarea activităţii creierului. Folosirea
lor ca detectoare de minciuni este bazată pe
ideea că ceva familiar va produce o activitate cerebrală diferită faţă de ceva nefamiliar. Într-un test, unui individ îi sunt arătate
diverse imagini sau aude cuvinte despre incidentul investigat, împreună cu lucruri
irelevante. Nivelele de activitate cerebrală
sunt comparate.

Stresul ca indiciu al
minciunii

Deşi folosesc metode diferite, analiza
vocală şi poligraful sunt bazate pe principiul că un individ va manifesta un nivel de
stres atunci când minte. Există probleme în
folosirea semnalelor de stres ca şi indiciu al
minciunii. Presupunerea fundamentală că o
persoană nevinovată va reacţiona diferit
faţă de una vinovată ar putea fi falsă.
Cineva care este nevinovat, dar care are un
motiv să creadă ca ar putea fi condamnat pe
nedrept – pentru că nu au avut un bun alibi,
de exemplu – ar putea fi la fel de stresat în
faţa întrebărilor despre infracţiune ca şi o
persoană vinovată. Prezenţa într-un loc
primejdios, precum o secţie de poliţie poate
produce un semnal de stres. În schimb, o
persoană vinovată nu ar putea avea nicio
reacţie emoţională dacă ar crede că au un
bun alibi sau dacă nu ar crede că au făcut
ceva greşit. Şi chiar dacă subiectul minte,
ar putea fi o minciună nerelevantă. Spre
exemplu, subiectul ar putea să nu fi comis o
infracţiune, dar ar fi minţit în legătură cu
alibiul propriu pentru altă persoană.

Familiaritatea ca substituent
al minciunii

Problema cu folosirea reacţiei la familiaritate ca indiciu al minciunii sau încercări
de a ascunde informaţii este că ar putea
exista un număr de motive pentru care ceva
ar putea fi familiar. Spre exemplu dacă o fotografie a unei scene de asasinat determină
creierul cuiva să „aprindă becul” unei
reacţii care ar putea însemna că sunt familiari cu scena, nu înseamnă în mod necesar
că a ucis victima, poate doar că ar mai fi
fost în acea locaţie înainte sau a văzut imaginea în media. Există puţine date care să
vină în sprijinul folosirii tehnicilor imagistice cerebrale ca detectoare de minciuni.

Detectoarele de minciuni nu pot identifica cu acurateţe oamenii vinovaţi sau nevinovaţi. Folosirea unui detector de minciuni
pentru a smulge o mărturisire sau pentru a
face pe cineva să-şi modifice comportamentul depinde de abilitatea de a-i determina pe oameni să creadă ca ele
funcţionează când de fapt nu este aşa.

1. Detectoarele de minciuni nu sunt precise. Calitatea dovezilor accesibile este
scăzută şi chiar ratele de acurateţe date mai
sus sunt probabil supraevaluate. Studii au
fost făcute în laboratoare cu voluntari
plătiţi, în care detectoarele de minciuni au
fost folosite pentru a rezolva crime imaginare sau a descoperi informaţii ascunse.
Aceste studii au mai arătat o bună rată
de precizie, dar în astfel de experimente se
presupune că voluntarii, care nu sunt în nici
un pericol real fie ca trec sau pică testul, vor
reacţiona în acelaşi fel ca în viaţa reală.
Studiile pe situaţii din viaţa reală compară
rezultatele poligrafului cu mărturisirile
crimelor, dar pentru că aceste mărturisiri ar
putea fi chiar ele influenţate de folosirea
poligrafului, cele două mărimi nu sunt cu
adevărat independente. Până în prezent,
dovezile arată că detectoarele de minciuni
nu sunt bune în a distinge cu acurateţe
oneştii de mincinoşi.
2. Detectoarele de minciuni ar trebui să
fie numite „detectoare de indicii”. Nu
există nici un tipar de activitate psihologică
care se leagă direct de minciună. Detectoarele de minciuni nu detectează în mod
direct minciunile, doar nişte mărimi care
pot fi asociate cu minciuna. Este uşor de a
păcăli detectoarele de minciuni folosind
contramăsuri pentru a crea reacţii de stres
în mod deliberat pentru întrebările de control sau prin a te gândi la ceva stresant ori
prin auto-provocarea durerii. Detectoarele
prin IRM funcţionale sunt uşor de păcălit
folosind simple contramăsuri mintale.
3. Detectoarele de minciuni funcţionează,
dacă chiar o fac, prin efectul de constrângere. Experţii au ajuns la concluzia ca
orice eficacitate a detectoarele de minciuni
se datorează probabil faptului că oamenii
sunt susceptibil în a spune adevărul dacă ei
cred că aparatul îi va prinde minţind. În psihologie acesta este numit „efectul de conductă falsă”. Dacă acest efect funcţionează,
nu are importanţă cât de precisă este de fapt
tehnologia; aparatul ar putea fi chiar închis
complet, atât timp cât suspectul crede că
funcţionează.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol intitulată „Lie Detector” a fost publicată de
Sense About Science. Scientia.ro este un
site de popularizare a științei și de demontare a miturilor pseudoștiințifice. 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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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Grădiniță în mediu familial în zona
Notre-Dame-de-Grâce caută asistentă
(cu sau fără experiență). Contact:
Manuela, 514-758-7681.
Căutăm educatoare calificată pentru o
grădiniță în Longueuil/St-Hubert (RiveSud). Contactați Lucica la 438-502-1106
sau Adriana la 514-576-1756.
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 materiale,
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. Locul de desfășurare:
Montreal și împrejurimi (punct de întâlnire la Laval). Data începerii: imediat.
info@genexinc.ca sau tel: 450-963-2990.
(lăsați un mesaj).
Compania Bordic Expert Ménage caută
să angajeze bărbați (vârsta 30-45 ani)
pentru a face curat în birouri. Plata oficial, cu cec, 15$/oră. Contactați Eugen la
expertmenage@bordic.com sau la 514799-6864.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, mena-

jere și îngrijitoare, caută candidați/candidate pentru familii în regiunea Montreal și Laval. Candidata/candidatul ideal
are cel puțin 6 luni de experiență, este responsabilă și posedă referințe ve-rificabile. 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 tel:
514-344-0099, Elsa.
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.

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

DECESE

Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratuită.
Informații suplimentare: 514-575-9377.

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

50

.00

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.

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: 514-575-9377, Ina.

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.

Cu adâncă durere şi tristeţe în suflet soțul
Constantin și fiica Julia anunţă trecerea în
nefiinţă, la vârsta de 68 de ani, a celei care
a fost MARIA RUSU MANDACHE. O
persoană generoasă, gata oricând să ajute,
Maria va fi regretată de mulți români din
Montreal care au trecut de-a lungul anilor
pragul magazinului Bourret. Plecată prea
devreme dintre noi, ea lasă în doliu și pe
nepoții Daniel și Louisa, Katherine și
Emma Șarpe. Dumnezeu să o odihnească
în pace.

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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Pe s c u r t

RUGBY: TURNEUL CELOR
ŞASE NAIUNI 2021
Scoția a învins Franţa la Paris
în partida restantă din turneul
celor șase națiuni. Beneficiara
victoriei de la Paris a fost Țara
Galilor care a câştigat astfel
turneul.

FOTBAL | UEFA
LIGA CAMPIONILOR
EUROPENI

Au început sferturile de finală
pentru Liga Campionilor. Iată
rezultatele după prima manșă:
● Real Madrid - Liverpool: 3-1
● Manchester City - Borussia
Dortmund: 2-1
● Bayern Munich - Paris Saint
Germain: 2-3
● FC Porto - Chelsea London:
0-2
Meciurile retur se vor disputa
pe 13 și 14 aprilie.

FOTBAL: PRIMERA
DIVISION

În week-endul 10-11 aprilie
putem urmări două meciuri importante din Primera Division.
În primul El Clasico pe acest
an, FC Barcelona (locul 2, 65
de puncte) se deplasează la
Madrid pentru a înfrunta
Realul lui Zidane. Real Madrid
(locul 3, 63 de puncte) este în
mare formă după victoria din
Champions League în fața lui
FC Liverpool și are șanse mari
de a reveni în fruntea clasamentului. FC Barcelona nu a
mai câştigat în fața Realului
din martie 2019.
În al doilea meci, ce va avea
loc pe 11 aprilie, Atletico
Madrid, echipa clasată pe
primul loc cu 66 de puncte, se
deplasează la Betis Sevilla pentru a-și consolida poziţia, după
ce avansul pe care îl avea față
de următoarea clasată s-a
prăbușit în etapa precedentă,
atunci când a pierdut acasă, în
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FOTBAL MASCULIN
meciul cu FC Sevilla.

FOTBAL | CONCACAF
TURNEUL DE CALIFICARE
PENTRU OLIMPIADA DE
LA TOKYO

În perioada 18-30 martie, a
avut loc la Guadalajara
(Mexic) turneul masculin U-23
de la CONCACAF pentru a
stabili cele două participante la
Olimpiada de la Tokyo, din
zona Caraibelor și a Americii
de Nord și Centru.
La acest turneu de calificare
regional, nici echipa masculină
a SUA U-23, nici cea a
Canadei nu au reuşit să se califice pentru JO de la Tokyo.
Cele opt echipe participante au
fost împărțite în două grupe;
primele două clasate din
fiecare grupă au jucat semifinalele și, implicit, participarea
la Olimpiadă. În grupa A s-au
aflat Mexic, SUA, Costa Rica
și Republica Dominicană, iar
în grupa B Honduras, Canada,
El Salvador și Haiti.
În semifinale, Canada a pierdut
în fața Mexicului, iar SUA au
pierdut în fața Hondurasului.
În urma calificărilor din zona
CONCACAF, patru echipe vor
participa la Tokyo: Mexic și
Honduras la masculin, Canada
și SUA la feminin.
Reamintim că jocurile contând
pentru Olimpiadă nu sunt guvernate de FIFA.
Echipa masculină a României
este calificată la acest turneu
datorita rezultatelor obținute
de tineret, la competiția Euro
2019, U-21, desfășurată în
Italia.
Ultima participare la
Olimpiadă a echipei masculine
de fotbal a României a fost în
1964. Ultima participare la
Olimpiadă a echipei masculine
de fotbal a Canadei a fost în
1984.

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

CONCACAF: Calificările la
FIFA World Cup Qatar 2022
Canada se va confrunta cu Aruba
pe 5 iunie și Surinam pe 8 iunie
pentru a încheia prima fază de
patru jocuri din Grupa B.
Un total de 30 de națiuni
Concacaf participă la această
primă fază, iar cele șase câștigătoare ale grupelor vor avansa în a
doua etapă.
În a doua etapă, cele șase
echipe câștigătoare se vor înfrunta în trei meciuri eliminatorii
(meciuri tur - retur). Cele trei
învingătoare se vor califica în
runda finală.
La acestă rundă finală (a 3-a),
vor participa direct primele cinci
echipe din clasamentul CONCACAF - iulie 2020: Honduras,
SUA, Costa Rica, Mexic și Jamaica, plus cele trei echipe venite din calificările rundei a 2-a.
Meciurile dintre cele opt
echipe se vor disputa în format
tur-retur între iunie 2021 și martie 2022, iar primele trei clasate
se vor califica direct la FIFA
World Cup Qatar 2022.

La sfârşitul lunii martie, Asociaţia de fotbal din America de
nord, America centrală și
Caraibe (CONCACAF) a dat
startul campaniei de calificare
pentru campionatul mondial ce
va avea loc în Qatar în 2022.
Echipele CONCACAF situate conform clasamentului FIFA
din iulie 2020 pe locurile 6-35,
au fost împărțite în șase grupe de
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câte cinci și vor juca un singur
meci cu fiecare echipă din grupa
în care se află.
Echipa masculină a Canadei
a debutat cu două meciuri în
Florida: joi, 25 martie, cu
Bermude și duminică, 28 martie,
cu Insulele Caiman. Iată rezultatele: Canada - Bermude - 5-1 și
Insulele Caiman - Canada - 0-11.
După meciurile din martie,

A patra echipă va participa în
play-off-ul inter-confederațiilor
CONCACAF, AFC (Asia),
CONMEBOL (America de sud)
și OFC (Oceania). La acest playoff, fiecare asociație de fotbal
trimite câte o echipă în funcție de
regulamentul său. În urma acestui play-off, doar două echipe se
vor califica la Cupa Mondială
din Quatar pentru a întregi
numărul de 32 de echipe participante.
Rubrică realizată de
Matei Maxim, un
pasionat al sportului, în special fotbal, tenis, handbal,
rugby și șah.
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie)
Sănătate: Munca în exces
sau stresul de la serviciu pot
lăsa urme asupra sănătății tale. Dragoste:
Dacă vrei mai mult de la partener, trebuie
să-ţi exprimi dorințele cu mai mult curaj,
timiditatea sau nepăsarea nu-şi au locul
între voi. Financiar: Nici nu primești bine
banii că-i și dai.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Sănătatea
u se află pe lista îngrijorărilor tale. Dimpotrivă,
te simți bine în pielea ta şi ești într-o bună
formă fizică și psihică. Dragoste:
Dragostea îți dă mari bătăi de cap pentru
că ţi se pregătește o surpriză greu de interpretat. Financiar: E posibil să iei o decizie importantă cu privire la banii pe care
i-ai acumulat.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Atenție
la suplimente, există un
dezechilibru: ori iei o cantitate prea mare, ori una insuficientă. Mineralele în special de urmărit. Dragoste:
Sentimentele sunt puse în balanță cu un
spirit critic sporit, deci ai grijă ce spui sau
ce faci în cuplu. Financiar: Bani pot veni
din două surse, dar așa cum vin, așa se şi
duc, pentru că deja i-ai programat pentru
diverse facturi urgente.

RAC (22 iunie - 22
iulie)
Sănătate: Relația creierintestin necesită mai
multă atenție. Ceea ce mănânci (și nu
mănânci) are o mare influență asupra stării
psihice. Dragoste: Dacă nu ai încă pe
cineva alături, deschide bine ochii, pentru
că se poate ivi o șansă excelentă de iubire.
Financiar: Trebuie să mai tai din cheltuieli şi să te rezumi la strictul necesar.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești o ființă solară, meteo-dependentă, și
ca atare venirea primăverii
se oglindește perfect şi asupra stării tale
fizice sau psihice. Dragoste: Ești mulțumit de gesturile concrete de afecțiune care
vin de la partenerul tău: îți inspiră fidelitate, încredere şi stabilitate. Financiar: Te
preocupă mai mult viitorul financiar decât
prezentul.

FECIOARĂ (23 august 22 septembrie)
Sănătate: Problemele de
sănătate sunt legate de actul
deplasării, deci ai grijă pe unde mergi şi
în ce medii te miști. Dragoste: Gelozia,
posesivitatea, teama permanentă de a nu
fi trădat ţi se cuibăresc în suflet. Financiar: Primeşti numai dacă iei măsuri mai
drastice, cerându-ţi drepturile cu fermitate.
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BALANŢĂ (23 septembrie - 22 octombrie)
Sănătate: Nu ar fi mai bine
să ceri un sfat specializat
care să-ţi alunge teama din suflet?
Dragoste: Unde e toleranţa, diplomaţia şi
amabilitatea cu care reuşeşti întotdeauna
să te faci iubit? Financiar: Banii se fac
greu, dar ești suficient de chibzuit ca să
nu-i arunci pe geam.

SCORPION
(23
octombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: Fă mai mult
sport, fugi de pasivitate şi
lene. Profită de vremea care se încălzește!
Dragoste: Dacă e să fie cineva favoritul
astrelor, tu ești acela, în tot ce este legat
de viața sentimentală. Financiar: Primești
mai mult ca de obicei sau reușești să acumulezi o sumă ceva mai mare pentru un
plan pe care îl ai în perspectivă.

SĂGETĂTOR (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sănătate: Poți avea probleme cu aparatul digestiv.
Nu abuza de mâncare sau alcool!
Dragoste: Ori cunoști pe cineva când nu
mai sperai că e posibil, ori persoana iubită
îți pregătește o surpriză de zile mari, care
te va lăsa fără replică. Financiar: La nivel
financiar situația este destul de fluctuantă.
Din fericire, instabilitatea nu va fi de
lungă durată.

CAPRICORN (22 decembrie - 19 ianuarie)
Sănătate: Există un risc
sporit de îmbolnăvire. Nu e
cazul să bravzi, suntem încă în pandemie!
Dragoste: Ești cam bosumflat, nimic nu
te mulțumește, iar dragostea pare să fie
principala sursă a supărărilor tale. Financiar: Nu face planuri prea mari în imediat,
pentru că nu ai banii care să pună în aplicare aceste proiecte.
VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie)
Sănătate: Reușești să te reechilibrezi psihic, ai din nou
poftă de viață și îți regăsești energia.
Dragoste: Nu mai ești atât de orbit de
amor, pui în prim plan rațiunea şi încerci
să-ţi păstrezi mintea limpede pentru a nu
greși. Financiar: Banii sunt ca un balsam,
datorită lor îți poți îndeplini o mulțime de
vise.
PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Deciziile de schimbare pe care le
iei acum vor avea urmări şi
asupra sănătății. Dragoste: Ridici tonul
la partener fără să fie nevoie şi
tensionezi inutil atmosfera din cuplu. Financiar: Banii sunt în strânsă legătură cu
serviciul. Te gândești la o schimbare care
ți-ar aduce mai puțini bani, dar mai multă
liniște.

