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Cu exoplanetele la vânătoare de
materie întunecată

Când inflamația acută se
transformă în inflamație cronică

Materia întunecată este
un mare mister - din ce
ar putea fi alcătuită?
Poate din particule încă
nedescoperite. Dacă
este așa, atunci aceste
noi particule ar putea
avea ca efect încălzirea
exoplanetelor. ȘTIINĂ ► P a g . 1 3

Inflamația joacă un rol
crucial în protejarea organismului și în menținerea lui într-o stare
bună de sănătate, însă
atunci când se cronicizează, devine o problemă majoră.
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Percepții şi convingeri despre vaccinarea
împotriva COVID-19 în Canada
populația preferă ca prospectele producătorilor de vaccinuri să fie pe cât posibil respectate și perioada de timp dintre cele două
doze să fie mai scurtă. Această opinie este
partajată de cel puțin 62% din locuitorii
fiecărei regiuni în parte, ca în Quebec sau
British Columbia, procentul urcând până la
76% în Ontario și Alberta.

Cifrele oficiale: prea mari
sau prea mici?

Intenția de vaccinare continuă
să crească în rândul canadienilor, o majoritate semnificativă a populației având deja
prima doză făcută sau intenționând să se vaccineze
cât mai curând posibil.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Cel de-al treilea val al
pandemiei, generat de noile
tulpini, mai contagioase, ale
coronavirusului - B117 originară din Marea Britanie,
P1 din Brazilia și B1351 din
Africa de Sud - și campania de vaccinare
împotriva COVID-19 continuă să domine
actualitatea în Canada și la nivel mondial.

Tendințele privind
vaccinarea în Canada

Din ce în ce mai mulți canadieni intenționează să se vaccineze în momentul în
care vor avea posibilitatea să se programeze
pentru vaccin. Potrivit unui recent sondaj
de opinie efectuat de Angus Reid, 69% dintre aceștia au făcut deja prima doză sau
doresc să se vaccineze cât mai repede posibil. Alți 13% sunt dispuși să se vaccineze,
însă preferă să mai aștepte, în vreme ce 8%
sunt indeciși, iar 10% declară că nu se vor
vaccina.
Intenția de vaccinare e semnificativ mai
mare față de iulie 2020, când Angus Reid a
realizat un alt studiu care a arătat că doar
accentmontreal.com

46% dintre canadieni erau ferm hotărâți să
se vaccineze.

Experiența vaccinării este
una pozitivă, însă nu toate
vaccinurile sunt percepute
la fel

Aproximativ 25% dintre canadieni au
făcut deja o primă doză de vaccin antiCOVID-19. În mare parte - aproape nouă
din zece (87%) - aceștia au raportat o experiență pozitivă privind vaccinarea, iar 11%
au calificat-o drept OK.
Nu toate vaccinurile aprobate de Santé
Canada sunt însă privite cu încredere de
către populație, vaccinul AstraZeneca fiind
cel care provoacă cel mai mult scepticism.
Astfel, doar doi din cinci canadieni nevaccinați (41%) - dar care intenționează să o
facă - spun că sunt confortabili să fie inoculați cu AstraZeneca. Spre comparație,
92% declară acest lucru privind vaccinul
Pfizer-BioNTech și 90% privind Moderna.
Femeile sunt mai reticente decât bărbații, două din cinci cu vârsta de peste 35
de ani afirmând că sunt extrem de inconfortabile să facă vaccinul AstraZeneca.
Printre cei care își declară scepticismul
vizavi de AstraZeneca, doi din cinci (42%)
afirmă că dacă li s-ar oferi acest vaccin l-ar
refuza, iar un semnificativ 31% din acest
grup afirmă că nu știu ce vor face. Tinerii
sunt mai dispuși să-și depășească îngrijorările și să accepte totuși vaccinarea cu
AstraZeneca, în timp ce canadienii cu
vârsta peste 54 de ani sunt mai ezitanți în a
fi vaccinați cu un produs cu care nu sunt pe
deplin confortabili.
Reamintim că recent Santé Canada a
catalogat formarea unor cheaguri de sânge

după vaccinarea cu AstraZeneca drept efect
secundar foarte rar. Oficialii din domeniul
sănătății publice consideră acest vaccin ca
fiind sigur, beneficiile sale depășind cu mult
riscurile. Mai multe țări au stopat însă administrarea sa sau au stabilit limite de vârstă
de la care acesta poate fi folosit. În Canada,
Comitetul Național pentru Imunizare a recomandat la sfârșitul lui martie întreruperea
administrării vaccinului AstraZeneca la persoanele sub 55 de ani. Confruntate cu o recrudescență a cazurilor de COVID-19, mai
multe provincii - Ontario, Alberta și Manitoba - au decis totuși să ofere acest vaccin
celor peste 40 de ani. În Quebec, limita de
vârstă a fost stabilită la 45 de ani.
AstraZeneca (și versiunea COVISHIELD produsă de Serum Institute of
India) reprezintă aproape 20% din totalul
vaccinurilor distribuite în Canada la ora
actuală.

Majoritatea canadienilor nu
sunt de acord cu perioada
mai lungă dintre doze

O altă sursă potențială de disconfort în
rândul canadienilor este distanța în timp
dintre dozele vaccinului. Mai multe
provincii au prelungit durata până la rapel,
depășind recomandările producătorilor. În
Quebec se așteaptă 16 săptămâni.
Oficialii din domeniul sănătății continuă
să dea asigurări că o perioadă de timp mai
mare între cele două doze ale vaccinului nu
are un impact negativ asupra eficacității
acestuia și că faptul de a vaccina cât mai
multe persoane o dată înseamnă o protecție
mai bună decât dacă mai puține persoane ar
fi fost vaccinate cu ambele doze.
Sondajul Angus Reid a arătat însă că

Într-un Quebec plin de accente

Guvernul canadian publică regulat
rapoarte privind numărul de cazuri de
COVID-19, compilând datele primite de la
autoritățile sanitare provinciale și teritoriale. Aceste rapoarte nu cuprind însă
numărul total real al îmbolnăvirilor, având
în vedere natura asimptomatică a unor
cazuri sau prezența unor simptome minime
în altele, care rămân nedeclarate.
În prezent, statisticile indică peste
1,100,000 de cazuri de la începutul pandemiei. Doar unul din trei canadieni este de
părere că numărul cazurilor raportate este
corect. Un procent similar (33%) afirmă că
este mai mic decât în realitate, în timp ce
un alt segment semnificativ (21%) este
sceptic și consideră că numerele au fost umflate artificial. Alberta este singura provincie în care cei care cred că numărul raportat
este mai mare reprezintă 33% din populație. Altfel, în majoritatea regiunilor, două
treimi dintre canadieni afirmă că numărul
raportat este corect sau prea mic.
Votanții liberali și cei ai NPD sunt mai
înclinați decât media națională să afirme că
rapoartele oficiale nu cuprind totalitatea
cazurilor de COVID-19, în vreme ce alegătorii conservatori și ai Blocului québécois
au o tendință mai mare ca media să considere că numerele sunt umflate.

Campania de vaccinare

Vaccinarea anti-COVID-19 s-a accelerat considerabil în lunile martie și aprilie.
După un început lent, caracterizat de întârzieri în livrările promise și multă frustrare, peste 13 milioane de doze au fost
distribuite provinciilor de către guvernul
federal.

Canadienii rămân însă împărțiți cu
privire la eforturile de achiziție ale guvernului federal. 45% au încredere în liberali
pentru a gestiona achizițiile și distribuția
vaccinurilor către provincii, 50% nu.
Quebechezii sunt cei mai satisfăcuți de
felul în care guvernul provincial a organizat campania de vaccinare: 65% sunt de
părere că liderii provinciali fac treabă bună
în distribuirea vaccinurilor. Un procent ridicat (60%) se întâlnește și în Saskatchewan
și provinciile atlantice. În schimb, doar unul
din trei locuitori din Manitoba și Ontario
evaluează pozitiv performanța autorităților
provinciale în campania de vaccinare.

face diferenţa

4 ACTUALITATE

Vineri 23 aprilie 2021 ■ PAG. 4

Vaccinarea împotriva COVID-19: Întrebări și
răspunsuri
Atunci când majoritatea populației va fi
vaccinată și răspândirea virusului va fi controlată, guvernul va anunța noi măsuri de
sănătate publică.

Pot alege ce vaccin vreau?

Nu, nu este posibil să alegeți ce vaccin
vi se va administra. Acest lucru este determinat în funcție de dozele disponibile.
Toate vaccinurile disponibile protejează
peste 80% împotriva formelor severe de
COVID-19, prevenind spitalizările și decesele. Este important să vă vaccinați când vă
vine rândul cu vaccinul disponibil în acel
moment. Dacă aveți nelămuriri cu privire la
vaccinul care vi se oferă, discutați-le cu
profesioniștii din domeniul sănătății responsabili de evaluarea dvs., la sosirea la
locul de vaccinare. Puteți lua apoi o decizie
în cunoștință de cauză.

Vaccinurile COVID-19 disponibile în
Canada sunt sigure și eficiente. Acestea
sunt aprobate de un comitet format din
experți științifici și medici. Vaccinurile împotriva COVID-19 sunt supuse acelorași
standarde de calitate și siguranță ca orice
alt vaccin utilizat în Canada.
Canada și Quebec au un sistem de
supraveghere a vaccinurilor foarte vast și
bine pus la punct.

De ce să mă vaccinez?

Vaccinurile anti-COVID-19 aprobate
de Santé Canada previn formele severe de
boală și riscul de complicații. De asemenea, fac posibilă reducerea spitalizărilor,
deceselor și circulației virusului în rândul
populației. Scopul vaccinării este revenirea
la o viață normală sau aproape normală. De
asemenea, vaccinurile împotriva COVID19 ajută la menținerea sistemului de sănătate în stare bună de funcționare.

Care sunt persoanele la
risc?

Persoanele în vârstă au un risc mai
mare de a dezvolta complicații și de a muri
din cauza COVID-19. Persoanele cu boli
cronice, cele care au un contact frecvent cu
persoanele infectate sau cele cu imunitate
redusă sunt, de asemenea, expuse riscului,
dar vârsta rămâne principalul factor de
risc.

Nu am card de asigurare
Lucrez în mediul spitalicesc. Una sau două doze?
Studiile arată o mare eficacitate în pre- medicală, nu sunt rezident
Pot fi vaccinat cu prioritate,
venirea formelor severe de COVID-19 permanent, pot fi vaccinat?
indiferent de vârstă?
după o singură doză, chiar și la vârstnici.

Da, dacă oferiți îngrijiri directe unui pacient, aveți un risc ridicat de a contracta
COVID-19. Pentru această categorie există
măsuri specifice pentru a oferi vaccinarea
la locul de muncă. Vaccinarea este foarte
recomandată, deoarece ajută să vă protejați
împotriva posibilelor complicații, să protejați persoanele de care aveți grijă și membrii familiei dumneavoastră.

Unde pot să mă vaccinez?

Persoanele din grupurile prioritare sunt
în prezent invitate să-și facă o programare
online la un punct de serviciu
din apropierea domiciliului, vizitând
Quebec.ca/vaccinCOVID. Vaccinarea este
gratuită și se efectuează numai prin Programul de imunizare din Quebec. Nu este
posibilă obținerea de vaccinuri pe piața privată.
Dacă întâmpinați dificultăți în utilizarea Internetului sau nu există niciun
interval de timp disponibil în zona dvs.
pentru următoarele săptămâni: Sunați la
1-877-644-4545 și veți primi ajutorul necesar. De asemenea, puteți forma indicativul
dvs. regional urmat de numărul 644-4545
pentru a avea acces la serviciul prin telefon.

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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A doua doză este utilă pentru obținerea
unei protecții optime. În momentul vaccinării cu prima doză vi se va da o programare 16 săptămâni mai târziu pentru a
doua doză. Odată vaccinat, veți primi o
dovadă a vaccinării.

Persoanele care au avut deja
COVID-19 au nevoie de o singură doză
de vaccin. Infecția declanșează răspunsul
sistemului imunitar la fel ca o primă doză
de vaccin. Doza de vaccin la o persoană
care a avut COVID-19 servește, prin urmare, ca efect de rapel, la fel ca a doua
doză de vaccin în cazul unei persoane care
nu a fost niciodată infectată. De reținut însă
că nu este periculos să primiți ambele doze
de vaccin dacă ați avut deja boala.

Pot renunța la distanțarea
fizică și la purtarea unei
măști după vaccinare?

Vaccinul COVID-19 ia cel puțin 14 zile
pentru a fi eficient. Va fi nevoie de câteva
luni pentru a proteja o parte suficient de
mare a populației prin vaccinare. Prin urmare, distanța fizică de doi metri, purtarea
unei măști și spălarea frecventă a mâinilor
sunt obiceiuri care trebuie menținute.
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Da, pentru că este o măsură de sănătate
publică care vizează protejarea întregii populații cu domiciliul în Quebec. Formularul pe Internet prevede această situație și
puteți bifa pătratul care indică faptul că nu
aveți un card de asigurare de sănătate. Va
trebui să furnizați data nașterii, numele și
prenumele mamei dumneavoastră și, dacă
este posibil, detalii de contact pentru a
putea fi contactat în momentul celei de-a
doua doze. Indiferent de statutul dvs. de
imigrare, vă puteți vaccina. Dacă întâmpinați vreo dificultate, nu ezitați să sunați la
numărul COVID menționat.
De reținut: vaccinul nu protejează
100% împotriva COVID-19, dar reduce
simptomele și evită complicațiile medicale cauzate de virus. Este responsabilitatea noastră, a fiecăruia, să ne protejăm
pe noi înșine, familia, comunitatea și
locul de muncă!
Acest articol informativ a fost publicat
grație colaborării cu organismul ACCÉSSS. www.accesss.net | 514-287-1106.
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Guvernul federal prelungește restricțiile de
călătorie până cel puțin pe 21 mai

Închiderea frontierelor canadiene este astfel prelungită cu
încă o lună.

călătorie în vigoare până cel puțin pe 21
mai. Prin urmare, călătorii care au ca destinație Canada trebuie să prezinte la îmbarcarea în avion rezultatul unui test PCR
negativ. Odată ajunși aici, ei sunt supuși în
continuare carantinei de trei zile petre-

cute la un hotel desemnat de guvern, pe
cheltuiala lor, în așteptarea rezultatului la
testul de depistare pentru COVID-19 făcut
la sosire. Un alt test trebuie efectuat după
zece zile.
La frontiera terestră se aplică în continuare regula prezentării unui test PCR negativ făcut cu maxim 72 de ore înainte. Și
acești călători sunt obligați să facă un test
molecular COVID-19 la sosire, precum și
unul la sfârșitul carantinei.
În ambele cazuri, efectuarea unei carantine de 14 zile este obligatorie.
Închiderea frontierei dintre Canada și
Statele Unite pentru călătoriile neesențiale a
fost, de asemenea, prelungită cu o lună,
până pe 21 mai.
Menționăm și faptul că până la 1 mai
companiile aeriene canadiene Air Canada și
WestJet și-au suspendat zborurile către destinațiile de vacanță din Sud.
Potrivit premierului Trudeau, la ora actuală călătoriile internaționale sunt responsabile de mai puțin de 2% din cazurile
directe de COVID-19 din Canada. Totuși,

primul ministru este de părere că aceste măsuri sunt în continuare necesare.
Un recent sondaj de opinie Angus Reid
arată că o majoritate a canadienilor este
de părere că frontiera cu Statele Unite ar
trebui să rămână închisă pe termen scurt
pentru călătoriile neesențiale, în ciuda faptului că SUA ar putea atinge până la vară o
imunitate de turmă prin vaccinare. 25%
dintre canadieni consideră rezonabil ca
frontiera să rămână închisă până la toamnă,
iar alți 31% până la sfârșitul anului.
De asemenea, 58% sunt de acord cu
menținerea carantinei de trei zile la hotel,
considerând-o o măsură necesară, însă doar
30% afirmă că ea este eficace în a reduce
transmiterea coronavirusului.
Cei mai mulți dintre canadieni - 80%
conform aceluiași sondaj - sunt pentru
carantina obligatorie de două săptămâni
aplicabilă tuturor călătorilor, indiferent de
modalitatea de intrare în țară. 37% spun
însă că persoanele vaccinate cu ambele
doze ar trebui scutite de carantină.

cizat guvernatorul băncii, Tiff Macklem.

de faptul că piața muncii este în continuare
dificilă pentru tineri și femei.

B a n c a C e n t r a l ă a C a n a d e i m e n ț i n e d o b â n d a d e r e fe r i n ț ă
la 0,25%
Ottawa a decis să mențină restricțiile de

Dobânda de referință rămâne
neschimbată, însă Banca
Centrală și-a revizuit în sus
previziunile privind creşterea
economică în acest an.

„Perspectivele economice s-au îmbunătățit atât la nivel global, cât și în
Canada”, se arată în cel mai recent raport

accentmontreal.com

de politică monetară al Băncii Centrale a
Canadei. Dobânda de referință rămâne astfel la 0,25%, o cifră neschimbată de mai
bine de un an.

În ceea ce privește economia, Banca
Centrală se așteaptă acum la o creștere de
6,5% în 2021. Precedenta sa previziune, în
ianuarie, era de 4%. „Măsurile suplimentare de stimulare fiscală adoptate de
guvernul federal și cele provinciale vor
contribui semnificativ la creștere”, a pre-

Ocuparea forței de muncă este în
creștere, iar consumul va cunoaște o
revenire puternică în al doilea trimestru, pe
măsură ce canadienii se vaccinează și
economia se redeschide.

Redresarea economică depinde însă
foarte mult de evoluția pandemiei și de ritmul vaccinării și de aceea Banca Centrală
rămâne totuși îngrijorată de efectul noilor
măsuri restrictive, în special în Ontario, și

Într-un Quebec plin de accente

ACCENT MONTREAL

Spre deosebire de mulți economiști,
Banca este de părere că inflația va fi temporară. Potrivit Statistique Canada, rata inflației a ajuns la la 2,2% în martie, în ritm
anual, în vreme ce în februarie se situa la
1,1%. „Banca se așteaptă ca inflația măsurată prin IPC (indicele prețurilor de consum) să revină treptat la 2% în a doua
jumătate a anului 2021”, se arată în raport.

face diferenţa
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Forța economiilor europene după PIB România, pe locul 13
Economia României figurează
pe locul 13 în UE şi reprezintă
1,6% din economia Uniunii,
conform datelor publicate de
Eurostat pentru anul 2020
privitor la PIB exprimat în
euro (valori nominale).

cu 2%.

Economia României, cât
suma dintre țările baltice și
balcanice

România a revenit exact la mijlocul
clasamentului celor 27 state membre UE
după ce a depăşit din nou Cehia. Aceasta a
consemnat în criză un recul dublu față de
cel al României, după ce coroana s-a devalorizat mai mult decât leul, notează CursdeGuvernare.ro.

Cum a afectat pandemia
țările UE?

Dintre cele mai mari patru economii
(care cumulează 63% din rezultatul economic total), Germania a înregistrat cea
mai redusă diminuare a PIB exprimat în
euro (-3,4%) și și-a majorat ponderea la
nivelul Uniunii peste pragul de 25%, în
timp ce țările latine Franța (-6,1%), Italia
(-7,8%) și Spania (-10%) au fost mult mai
afectate. Ponderea Zonei Euro s-a păstrat la
peste 85% din total.
După marile puteri economice, urmează
economiile medii - șapte țări cu valori ale

PIB cuprinse între 2% și 6% din PIB-ul
total al UE. Ele cumulează aproape un sfert
din rezultatul economic dar mai puțin decât

Germania în rezultatul de ansamblu. Pe
poziția a doua în acest club select s-a situat Polonia, a cărei economie a scăzut

Bucureștiul are cea mai scăzută calitate
a vieții dintre primele cinci orașe ale
României, potrivit site-ului specializat
numbeo.com, citat de CursdeGuvernare.ro.
Cu un index de numai 116,03, obținut pe
baza a opt criterii de analiză, Capitala s-a
situat la o distanță destul de semnificativă
față de Iași (129,28) sau Constanța (130,35)
și departe de Cluj (152,83) sau Timișoara
(157,13), cele două din urmă fiind încadrate

la nivelul internațional „very high”.
Cele opt criterii de analiză au fost: puterea de cumpărare, siguranța personală, îngrijirea sănătății, clima, costul vieții,
raportul dintre venit și costul locuinței, timpul de navetă și poluarea.
Alte două orașe de mărime medie din
România, depășesc Timișoara în ceea ce
privește indexul general al calității vieții.
Acestea sunt Oradea (160,94) și Sibiu

(159,76). Dar partea cea mai interesantă
este că Bucureștiul se situează SUB nivelul
mediu de calitate a vieții calculat pentru
România în ansamblu (132,46).
Menționăm că topul mondial este
dominat de două orașe australiene, Canberra (index 203,37) și Adelaide (202,87),
urmate de Raleigh (Carolina de Nord,
SUA, index 202,51), Wellington (Noua
Zeelandă, 197,77) și Zurich (Elveția,

Oarecum similar, România secundează
Finlanda în plutonul celor șapte țări semnificative (ponderi între 1% și 2%), care au
trecut pragul de 100 de miliarde de euro.
Dată fiind diferența relativ mică față de Finlanda, o ascensiune pe locul 12 ar fi posibilă pe termen mediu, dacă România va
reuşi să își revină rapid din criză și să își
refacă echilibrele macroeconomice.
În fine, cele zece țări situate sub 0,7%
din PIB-ul UE, adună per total doar a 30-a
parte din economia europeană, fiind mai
puțin semnificative pentru rezultatele de
ansamblu.
De reținut, Bulgaria plus Croația, împreună cu cele trei state baltice, reprezintă
mai puțin decât economia României. Ceea
ce arată care ar putea să fie poziția
României în Balcani.
Desigur, pentru a completa poziționarea
la nivel regional, merită menționat că Polonia echivalează ca forță economică brută cu
România plus Cehia plus Slovacia.
Menționăm că datele pentru 2020 au
caracter provizoriu și pot fi supuse revizuirii, conform metodologiei care consfințește datele finale după doi ani de
analiză.
ACCENT MONTREAL

O r a ș e l e r o m â n e șt i c u c e a m a i b u n ă c a l i t ate a vi e ți i

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

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$.

194,83).
Timișoara se află pe locul 92 la nivel
mondial, la un nivel similar cu Berlin și
Praga, imediat după Stockholm și Dubai
și înainte de Montreal. Bucureștiul apare
de-abia pe locul 179, după Salonic și Erevan, dar peste Cracovia, Bangalore și
Chișinău, din cele 246 de orașe prinse în
studiul numbeo.com.
ACCENT MONTREAL
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Imigrație în Quebec: Trei noi programe-pilot II
În articolul precedent am vorbit despre lansarea a trei
programe-pilot de către ministerul Imigrației din Quebec,
prezentând două dintre ele:
cel destinat lucrătorilor din industria alimentară (procesare
de alimente) și cel care se
adresează persoanelor interesate să lucreze în domeniul
sănătății ca préposé aux
bénéficiaires (PAB). În acest
articol ne vom opri asupra
celui de-al treilea programpilot de imigrație permanentă,
care vizează atragerea în Quebec a specialiștilor în inteligență artificială, tehnologii
de informație și efecte
vizuale.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Începând din 22 aprilie,
ministerul Imigrației din
Quebec a lansat un program-pilot destinat persoanelor calificate în
domeniul inteligentei artificiale, tehnologiilor de
informaţie și al efectelor vizuale. Programul va fi activ până la 1 ianuarie 2026 și
se adresează celor cu o pregătire profesională admisibilă, care lucrează deja în
Quebec sau au o diplomă în domeniile
menționate.
Sunt vizate așadar două categorii de
candidați: cei specializați în inteligență ar-

exteriorul Comunității metropolitane a
Montrealului (CMM) sau 100,000$/an
dacă acesta este stabilit în CMM.

Cei care au studiat în Quebec trebuie
să fi venit cu scopul principal de a studia
aici cel puțin jumătate din durata programului academic și să fi obținut o diplomă
universitară în cursul celor 24 de luni care
au precedat depunerea cererii. Prin
diplomă universitară înțelegem diplomă
de studii superioare specializate (DESS),
master sau doctorat.

tificială și cei calificați în tehnologia comunicațiilor și efecte vizuale. Vor fi selecționate 550 de persoane în fiecare an:
275 care au obținut o diplomă în Quebec
sau sunt lucrători temporari în domeniul
inteligenței artificiale și 275 lucrători în
IT și efecte vizuale.
Desigur, scopul acestui program-pilot
este de a încuraja specialiștii de înaltă calificare să rămână în Quebec, domeniile
respective fiind la mare căutare. Quebecul
s-a afirmat deja pe plan internațional prin
calitatea lucrărilor de cercetare și face tot
posibilul să-și mențină întâietatea, într-un
context mondial în care goana după materie cenușie se accelerează, toate țările
avansate căutând să-și asigure o bază de
specialiști de nivel înalt pentru a-și păstra
ritmul de dezvoltare.
În afara domeniului de calificare,
cererile vor fi evaluate în funcție de
nivelul cunoştinţelor de franceză. Vor fi
luați în considerare candidații francofoni,
care pot comunica oral cel puțin la nivel
mediu, și cei în francizare.

În linii generale, găsim aceleaşi criterii
de eligibilitate ca la celelalte două programe: vârsta minimă de 18 ani, intenția
de a se stabili în Quebec, respectarea
condițiilor legale pentru ședere în Canada,
și capacitatea de autonomie financiară.

Candidatul trebuie să aibă o diplomă
universitară și o experiență de muncă în
posturi care, conform Clasificării
naționale a profesiilor, necesită un nivel
de competențe 0, A sau B. Durata experienței de muncă trebuie să fie de cel puțin
de 24 de luni în ultimele 60 de luni care
preced depunerea cererii de selecție. O
altă posibilitate este obținerea unui masterat sau unui doctorat în cele 12 luni care
preced depunerea candidaturii.
O altă condiție privind domeniul inteligenței artificiale: candidatul să fi lucrat
sau să accepte un post în Quebec, la timp
plin, post pentru care Comitetul sectorial
al forței de lucru să emită un aviz și pentru care salariul să fie de cel puțin
75,000$/an dacă angajatorul se situează în

Candidaţii care vor aplica pentru categoria tehnologii de informaţie și efecte
vizuale sunt supuşi, în general, la aceleași
exigențe. Este însă interesant de enumerat
câteva din meseriile care se pot încadra în
acest program: analist și consultant în informatică, designer grafic și ilustrator,
gestionar de sisteme informatice, inginer
software și dezvoltator de software, inginer electrician și electronist, producătorrealizator-coregraf cu condiția să fie în
domeniul efectelor vizuale, programator
de media interactive, tehnician în înregistrări audio-video, tehnician de rețele informa-tice etc.
În încheiere, precizăm că prezentarea
acestor programe-pilot a fost făcută în linii
mari. Pentru informații mai elaborate,
consultați un specialist în imigratie.

De asemenea, menționăm că recent au
fost anunțate câteva programe la nivel federal care facilitează accesul la rezidență
permanentă a anumitor categorii de candidați. Ele funcționează pentru provinciile canadiene cu excepția Quebecului.
Vom reveni asupra lor într-un articol
viitor.
Anca Tismănariu este consultantă în imigrație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Vreți mai mulți clienți?
Suntem aici să

vă ajutăm!
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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S cr isu l m ă r u nt

REFLEC II CANADEZE

Reflecții înainte de Paști

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Când mă gândesc la
libertate nu pot să nu
mă gândesc la libertatea de a crede sau de
a nu crede într-un sistem religios. Sărbătorind Paştele sau Pesach-ul ne înscriem
într-un ritual care rememorează fie
revenirea evreului Isus Christos din
moarte, fie exodul evreilor după sclavia
din Egipt. Există un loc de la care, suficient de departe de ambele religii, pot
vedea punctul comun al renaşterii şi sincronizarea lui cu mişcarea Pământului în
jurul Soarelui, coincidenţa cu izbucnirea
ierbii, cu criza de împerechere a păsărilor
și cu dilatarea nărilor adolescenților.
Ce vă pot eu spune nou în aceste împrejurări, pe care le ştiţi prea bine şi nu trebuie să le adaug încă o descriere patetică şi
lipsită de originalitate? (Dacă aş apuca pe
această cale). Nimic, dar pot vorbi despre

propriile preocupări, având la îndemână
acest canal care îmi aduce gândurile sub
ochii dvs. (Uneori îmi imaginez că am o
chemare pentru a ţine discursuri motivaţionale).
Aşa se face că, în preajma Învierii,
pentru câteva momente vă invit să vă
gândiţi la multiplele forme de moarte care
ne înconjoară şi să încercăm să le
înţelegem în complexitatea lor, parte a devenirii noastre. Evident, nu este vorba doar
de moartea fizică, de dispariția unei ființe,
cât mai ales de uitare, de ruperea unor relaţii, de indiferenţa care urmează dezamăgirilor repetate, de punerea unor etichete
definitive unor oameni, de tot ce ţine de
alimentarea unor punţi de legătură cu interes şi deschidere versus dezinteres şi
opacitate.
Ca viaţa să fie şi mai complicată,
privind strict din universul propriu, toţi
avem convingerea că acţionăm cu bună
credinţă şi aceasta ne şi îndrituieşte să procedăm cum procedăm. De altfel, prin

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

această programare pentru competiţie,
natura se şi asigură de continuitatea vieţii.
Cred că vreau să spun un lucru simplu,
şi anume că nu a venit primăvara doar
pentru iepuri ci şi pentru vulpi, nu doar
pentru păstrăvi ci şi pentru pescari, nu
doar pentru râme ci şi pentru găini, nu
doar pentru găini ci şi pentru gravida care
pofteşte o supă de găină. În tot acest avânt
către renaştere, reînviere, reînnoire, este
totuşi şi timp pentru decizii bune, luate cât
mai departe de presiunea mirosului de
iarbă proaspătă sau chiar a societăţii care
merge târându-se după legile ei arhaice şi
religiile ei ipocrite.
Deciziile bune vor face diferenţa dintre
cei care vor continua să mai mănânce şi
cei care vor fi mâncaţi.
Doresc tuturor cititorilor să facă parte
din prima categorie!

Ștefan Maier trăiește și lucrează în SUA
ca project manager. A publicat la revista
online Acum.tv, unde a îndeplinit rolul de
redactor-șef.

După legea canadiană,
dacă participați la o
tragere la sorți pentru
care nu plătiți nimic - să
zicem pentru un barbecue oferit de firma X musai și neapărat trebuie să citiți scrisul
mărunt, acel infam „fine print” de la sfârșitul paginii. Pentru a fi eligibil, a intra în
tragerea la sorți, undeva există o întrebare
simplă sau o problemă de aritmetică de
bază. Asta deoarece, în viziunea legislației
canadiene, niciun profit nu poate fi realizat
fără muncă, chiar dacă în aparență e o
glumă sau o joacă. După cum se vede, guvernul nu are o problemă cu aptitudinile și
cunoștințele dumneavoastră, ci cu faptul
de a va îmbogăți fără să lucrați. Unii comercianți sunt mai înțelegători și mai
miloși decât guvernanții atunci când e
vorba de a oferi lucruri gratuite: pentru a-i
ajuta pe clienții participanți la tragere, ei
oferă ochiului, la mare vedere, răspunsul la
ghicitoare.
Și pentru că suntem în zona banilor, iată
încă o ciudățenie din zona legilor: ați văzut
probabil, fie în Romania, fie aici, copii
care pun în joacă pe șina de tramvai sau de
tren un bănuț pentru a fi strivit și transformat în… ceva plat și fără valoare. Chiar
mai ieftin ca apa plată. Ferească Domnul
însă ca vreun apărător al legii să vadă
operațiunea: „topirea, ruperea, distrugerea
sau folosirea sub altă formă a monedei în
circulație curentă, în afară de cea legal stabilită, constituie o infracțiune.” Pedeapsa?
250 de dolari sau un an în pușcărie.
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.

\Äx wxá ZÉâÜÅtÇwá

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

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

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

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

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

LEOPOLD LINCA
NOTAR

Fabricant de produse naturale

Eficace si rapid, servicii notariale de calitate la
un pret imbatabil, just si rezonabil

* Tincturi
* Unguente
* Siropuri
* Capsule

■ Cumparari de case, apartamente

■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii -

decor special amenajat

■ Certificari / autentificari

si terenuri

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

incapacitate, procuri diverse

Me Leopold Lincà

de documente / semnaturi

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *
Adulti si copii *

Notaire / Notary

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

438.383.3116

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

notairelinca@gmail.com

5 1 4 . 24 0 . 4 94 0 * w w w. n a t u r a z o n e . n e t * h e r b o r i s t e l a v a l @ g m a i l . c o m

www.notairelinca.com
438-382-3506
9850 Avenue de Lorimier, Montreal, QC, H2B 2H7

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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Răbdarea și perseverența constituie cheia
succesului, în viziunea lui Ion Revenco,
consilier în securitate financiară, Industrielle
Alliance
curajat să facă studii la Colegiul LaSalle.

Ion Revenco, consilier în securitate financiară, tată și soț devotat și un membru activ al comunității noastre.

Ion Revenco este bine cunoscut în comunitatea de limba română din Montreal.
Vine din partea de nord a Republicii
Moldova, din satul Horești, Fălești (a nu se
confunda cu satul Horăști, Gorj).

Născut într-o familie de medici veterinari, a prins de mic copil dragostea de
natură și faună locală. Una din primele sale
pasiuni a fost fotografiatul, Ion considerând
că aparatul foto îți oferă nenumărate ocazii
de imortalizare a unor momente care, dacă
nu sunt prinse aici și acum, se pierd pentru
totdeauna. Fiind adolescent activ, implicat
în diverse activități, precum cercul de dans,
corul satului, cercul de șah etc, Ion și-a
cumpărat primul său aparat foto în clasa a
noua și în scurt timp a ajuns să fie fotograful școlii. Era invitat la diverse evenimente,
fotografia colegi, peisaje, animale, dar specializarea sa au devenit portretele. Această
activitate a început la un moment dat să-i
aducă și un mic venit. Așa a fost pusă baza
primei sale afaceri și i-a determinat în mare
parte viitorul. Pentru că nu-i suficient să
produci ceva de valoare, este la fel de important să poți vinde produsul, să devii o
autoritate în domeniu și să-ți lărgești clientela pe măsură ce capeți o experiență tot
mai bună.

specialist în antreprenoriat și comerț.

În anii studenției a întâlnit-o pe Victoria, colegă de facultate, pasionată și ea de
management și antreprenoriat. S-au căsători
în 2008. Ambii au început activitatea în
domeniul vânzărilor, susținându-se reciproc
și trecând, împreună, prin toate perioadele,
firești pentru o familie tânără care este în
construirea unei vieți interesante, asigurate,
pline de momente frumoase. La scurt timp
s-a născut primul copil, o fetiță dulce și
plină de har.

Toate mergeau strună, numai că atmosfera din societate nu era deloc una prielnică
afirmării pe care și-o doreau. Decizia de a
emigra în Canada le-a venit firesc, după mai

multe discuții cu prietenii și rudele care făcuseră deja acest pas important și le-au
demonstrat că acolo, în cealaltă parte a
globului, se poate clădi un trai mai bun și
se poate asigura un viitor frumos pentru
copii.

Primele două luni, în 2013, au fost
destul de complicate, lucru firesc pentru noi
veniți. Insuficiența cunoștințelor lingvistice,
necunoașterea realităților locale, lipsa contactelor și a experienței de muncă au devenit pentru Ion o adevărată provocare. A
avut momente când era gata să renunțe și să
revină la baștină. Victoria i-a fost alături
însă și l-a susținut în momentele cele mai
grele, convingându-l să meargă înainte, să
nu cedeze. Victoria a fost cea care l-a în-

Ion Revenco nu e doar om de afaceri
de succes, un tată și un soț devotat, dar și
un bun membru al comunității, participant
activ la evenimente comunitare cu caracter cultural, caritabil sau artistic, susținător
cu vorba și cu fapta al celor care au nevoie
de ajutor. Comunitatea moldovenilor din
Quebec îl cunoaște bine și din întâlnirile
sale din timpul serviciilor consulare
lunare, organizate de către Ambasada Republicii Moldova la Montreal la Centrul
Comunitar din 6767 Côte-des-Neiges,
când Ion vine să-i consilieze pe membrii
comunității noastre pe diferite teme, alături de alți colegi din grupul celor cinci oameni de afaceri: Oleg Pacaleu, Mariana
Ursachi, Natalia Tatarescu, Natalia Bodrug, specialiști în cele mai diferite
domenii.
Astăzi Ion Revenco este bine pus pe
picioare, este activ, pozitiv și gata să-i
ajute pe cei care au nevoie. La întrebarea
care ar fi principiile de bază pentru cei
care vor să-și înceapă o carieră de succes,
Ion răspunde: răbdarea și perseverența,
iată cheia succesului.

Dacă aveți nevoie de informații sau
căutați un consilier în materie de securitate financiară și asigurări de persoane,
sunați-l pe Ion Revenco. Veți găsi un profesionist care vă va răspunde prompt,
competent și onest. Telefon: 438-9383738 | email: ion.revenco@agc.ia.ca.

Anume experiența școlară l-a determinat să-și descopere vocația și să aleagă viitoarea meserie, în domeniul economic. În
2006 absolvă Academia de Studii Economice din Chișinău, apoi face și un masterat,
tot acolo. După care își începe cariera de

accentmontreal.com

Studiile colegiale i-au dat lui Ion nu
doar cunoștințe profesionale, lingvistice și
practice, ci și un sentiment de încredere în
forțele proprii. Activitatea sa în cadrul
companiei Industrielle Alliance, începută
în 2017, este una de succes, astăzi el fiind
director-adjunct de vânzări. Face ce știe și
ce-i place, are clienți fideli și mulțumiți.
Victoria îi este în continuare alături și lucrează în același domeniu. Între timp s-a
născut și băiatul. Soții se susțin reciproc
și se ocupă împreună de educația celor doi
copii care manifestă aptitudini deosebite
în aceleași domenii în care s-au manifestat
și părinții lor în tinerețe - șah, dansuri,
artă. Fetița este deja campioană la șah pe
provincia Quebec, băiatul este bun la dans
și la cei cinci ani manifestă un talent peste
medie.

Acesta este un material publicitar.

Într-un Quebec plin de accente
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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

SOS INFIRMIÈRE

Sunati pentru
orarul exact.

450-680-1626
Administratori români

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

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

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com
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Cu exoplanetele la vânătoare de materie
întunecată

Exoplanete

Materia întunecată ar putea exista în inima exoplanetelor (concepție artistică). Credit: ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger.

Materia întunecată este un
mare mister - din ce ar putea
fi alcătuită? Poate din particule încă nedescoperite. Dacă
este așa, atunci aceste noi
particule ar putea avea ca
efect încălzirea exoplanetelor,
adică planetele din afara sistemului nostru solar, efect ce
ar putea fi observat cu noile
telescoape care vor studia
exoplanetele.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Dacă studiem modul
în care se mișcă
stelele în galaxii,
ținând cont că mișcarea acestora este
datorată atracției gravitaționale, se ajunge
la concluzia că materia pe care o vedem nu poate explica
atracția gravitațională, mai ales în cazul
stelelor situate în periferia galaxiilor. Trebuie să existe un alt tip de materie care să
contribuie în mod substanțial la această
atracție gravitațională. Ea a fost denumită
materia întunecată.

Compoziția materiei
întunecate

Din ce anume ar fi compusă această

accentmontreal.com

materie? Se bănuiește că din particule încă
nedescoperite - noi particule deci, care nu
fac parte din Modelul Standard al fizicii
particulelor elementare. Aceste particule
sunt căutate intens la acceleratoare și în
laboratoarele subterane, însă până la oră
actuală fără rezultat. S-ar putea ca masa
acestor particule noi să fie mai mare decât
ne-am imaginat sau mai mică, iar interacțiunea lor cu materia normală, cea din care
suntem făcuți noi, planetele și stelele, să
fie mult mai slabă sau chiar inexistentă.
Recent însă a fost propusă o nouă
metodă de detectare a acestor particule.
Este vorba de vânătoarea materiei întunecate cu ajutorul exoplanetelor.

Cum s-ar putea descoperi
materia întunecată cu
exoplanete?

Exoplanetele sunt planete din afara
sistemului solar. Au fost până în prezent
descoperite câteva mii de astfel de planete
și se presupune că doar în galaxia noastră
ar putea există circa 300 de miliarde sau
chiar și mai multe.
Ei bine, dacă există particule de materie întunecată, există și antiparticule de
materie întunecată. Particulele și antiparticulele de materie întunecată s-ar putea
anihila generând materie „normală” adică cea din Modelul Standard. Această
anihilare ar produce energie, iar această
energie ar duce la încălzirea stelelor de
neutroni, în centrul cărora s-ar acumula
multă materie întunecată datorită atracției
gravitaționale intense, dar și la încălzirea
planetelor, unde de asemenea s-ar acumula materie întunecată. Cu cât o planetă
este mai mare, cu atât mai multă materie

întunecată s-ar acumula în interiorul ei.
Această metodă de descoperire indirectă a materiei întunecate a fost propusă
de doi fizicieni americani (Rebecca Leane
de la MIT și Juri Smirnov de la Ohio State
University) și a făcut obiectul unui articol
publicat recent în revista Physical Review
Letters.

Ce s-ar vedea cu
exoplanetele?

Ce anume ar trebui să caute astronomii ca semnale ale anihilării materiei
întunecate cu antimateria întunecată în
exoplanete? Mai întâi de toate, ca să fie
observabil acest efect foarte mic, planetele
ar trebui să fie mari - mai mari chiar și ca
Jupiter - și izolate sau în periferia extremă
a sistemului lor solar. Altfel, încălzirea
generată de anihilarea materiei cu antimaterie întunecată ar fi acoperită de căldura
generată de soarele respectivului sistem.
Și mai mult, cum materia întunecată ar
trebui să fie mai densă în centrul unei
galaxii, planetele situate mai aproape de
acest centru ar trebui să aibă o creștere de
temperatură mai mare. Acesta ar fi un
semnal clar al materiei întunecate. Se presupune că procesul de acumulare a unei
cantități importante de materie întunecată
în exoplanete nu durează prea multe miliarde de ani - altfel nu ar fi eficient.

Planuri de viitor

Următoarele misiuni care lansează
telescoape în spațiu cu obiectivul de a studia exoplanetele, precum James Webb
Space Telescope și Nancy Grace Roman
Space Telescope, vor căuta astfel de planete uriașe, în care ar exista potențialul

Într-un Quebec plin de accente

Câte planete există în Univers? La
această întrebare nu avem deocamdată
un răspuns, ținând cont că în Univers
există sute de miliarde de galaxii, unele
mult mai mari, altele mult mai mici
decât a noastră. Un studiu efectuat de un
grup de cercetători de la Universitatea
din Pennsylvania, publicat în 2019 în revista Astronomical Journal, a arătat că în
galaxia noastră ar putea exista circa 10
miliarde de planete asemănătoare Terrei.
Numărul total ar fi mult mai mare, însă
printre acestea, cele care au dimensiuni
similare Pământului și se situează la o
distanță față de propria stea care ar putea
permite existența apei în stare lichidă,
sunt cele câteva (poate 10) miliarde estimate de cercetătorii americani.
La ora actuală se cunosc mai bine de
4,000 de exoplanete. Unele sunt enorme,
mult mai mari decât Terra, unele sunt
asemănătoare, însă similitudinile ca dimensiuni și distanță față de soarele lor
nu înseamnă neapărat că sunt planete pe
care există forme de viață asemănătoare
cu a noastră, întrucât nu se știe câte dintre acestea au o atmosferă și apă în stare
lichidă.
Sursa: „Câte planete asemănătoare cu
Pământul există în galaxia noastră?”,
Cătălina Curceanu, www.accentmoneal.com.

descoperirii urmelor indirecte de materie
întunecată.
Aceste exoplanete sunt detectoare
mai sensibile decât cele terestre, întrucât
pot descoperi indirect particule de materie
întunecată cu masa de circa 1,000 de ori
mai mică decât cele care vânează materia
întunecată în laboratoarele subterane.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro.
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Când inflamația acută se transformă în
inflamație cronică
mația cronică se poate dezvolta. Este posibil ca agresiunea iniţială să persiste, sistemul imunitar neputând să elimine
organismul infecțios, substanța iritantă sau
toxina chimică ce a declanșat procesul inflamator. Sistemul nostru imunitar este
destul de bun în eliminarea invadatorilor,
însă uneori agenții patogeni rezistă chiar și
celor mai bune mijloace de apărare și se ascund în țesuturi, provocând un răspuns inflamator repetat.
O altă posibilitate este că sistemul imunitar percepe o amenințare atunci când nu
există una. Într-o boală autoimună, sistemul nostru de apărare devine excesiv de
sensibilizat la celulele și țesuturile sănătoase ale corpului. Drept urmare, el
reacționează împotriva articulațiilor, intestinelor sau a altor organe și țesuturi ca și
cum ele ar fi periculoase. Pe măsură ce
răspunsul inflamator continuă, acesta
dăunează corpului în loc să-l vindece.

Inflamația este o componentă
esenţială a sistemului de vindecare al organismului, însă
atunci când se cronicizează,
devine o problemă majoră.
Inflamația joacă un rol crucial în vindecarea unei leziuni, în protejarea organismului și în menținerea lui într-o stare bună de
sănătate. Există deci un tip benefic de inflamație. Prea mult dintr-un lucru bun
devine însă nociv și așa se întâmplă și cu
inflamația, după cum se arată într-un articol de la Harvard Medical School.

Inflamație acută și cronică

Există două tipuri de inflamație: acută
și cronică. Cei mai mulți dintre noi sunt familiari cu cea acută - o reacție imediată, de
scurtă durată, caracterizată de roșeață și
tumefiere, ambele locale, creșterea temperaturii și durere. Ea apare ca un mecanism
de apărare al organismului la o agresiune infecție, iritație, leziune. Sistemul imunitar
eliberează celule albe (numite și leucocite)
pentru a izola și proteja țesuturile afectate,
lezate sau infectate.
Inflamația acută este așadar felul în care
organismul nostru se luptă cu infecțiile. Ea
ajută la accelerarea procesului de vindecare.
Din acest punct de vedere, inflamația este
benefică, deoarece ea are un rol protector.
În schimb, atunci când inflamația se
amplifică și persistă în timp iar sistemul
imunitar continuă să pompeze celule albe și
alți mesageri chimici care prelungesc proaccentmontreal.com

cesul inflamator, avem de-a face cu o inflamație cronică. Organismul reacționează ca
și cum ar fi constant sub atac, astfel că sistemul imunitar continuă să lupte la nesfârşit. În acest fel inflamația acută se
transformă într-una cronică.
Când acest lucru se întâmplă, leucocitele din sânge pot ataca țesuturile și organele sănătoase din apropiere. De
exemplu, în cazul unei persoane supraponderale și cu grăsime viscerală, i.e. grăsimea
care se formează în jurul organelor, sistemul imunitar poate vedea aceste celule
adipoase ca pe o amenințare, atacându-le.
Cu cât respectiva persoană e mai supraponderală, cu atât corpul său poate rămâne mai
mult într-o stare de inflamație.

Pericolul inflamației cronice

Inflamația cronică este un flagel modern asociat cu o multitudine de afecțiuni,
de la bolile de inimă, la cancer, artrită, depresie, diabet, boli neurodegenerative, boli
gastrointestinale (colită ulcerativă, Crohn)
etc.
Inflamația cronică este de nivel scăzut
și nu are, de cele mai multe ori, simptome
clar perceptibile și din această cauză ea este
și mai periculoasă.
Cum inflamația cronică se poate instala
pe o lungă perioadă de timp, nu este ușor de
stabilit care este impactul său exact. Inflamația cronică crește riscul afecțiunilor enumerate mai sus sau este un efect al
acestora? Nu este întotdeauna clar.

Cum se poate dezvolta?

Există mai multe moduri în care infla-

Un stil de viață nesănătos poate, de
asemenea, fi un factor declanșator al unei
inflamații continue. Fumatul, sedentarismul, o dietă bogată în zahăr și carbohidrați
rafinați, precum și dezechilibrul aportului
de grăsimi omega-3 și omega-6, contribuie
la inflamația cronică. Rețineți că la nivel
planetar, trei din cinci persoane mor din
cauza unei boli asociate cu inflamația cronică.

Simptome ale inflamației
cronice

Semnele inflamației cronice nu sunt la
fel de evidente ca cele ale inflamației acute.
Inflamația cronică este adesea „invizibilă”, deoarece nu prezintă semne fizice
revelatoare la fel ca cea acută. Ea poate fi
totuși generalizată sau localizată în zone
specifice ale corpului și, prin urmare, felul
în care se manifestă poate varia considerabil, cum ar fi:
● oboseala și lipsă de energie
● depresie, anxietate
● dureri musculare și dureri articulare
● constipație, diaree și alte afecțiuni gastrointestinale
● modificări ale greutății sau apetitului
● dureri de cap
● o stare mentală neclară („ceață cerebrală”).
Desigur, multe alte afecțiuni au aceste
simptome. Cea mai bună modalitate de a
detecta inflamația cronică este o evaluare
făcută de către medicul dumneavoastră prin
analiza simptomelor, o examinare fizică și
un test sanguin. Este vorba de un test care
măsoară o proteină produsă de ficat, proteina C reactivă (c-reactive protei - CRP),
care crește ca răspuns la inflamație. Un
nivel CRP între 1 și 3 miligrame pe litru de
sânge semnalează adesea un nivel scăzut,

Într-un Quebec plin de accente

dar cronic, de inflamație. Rata de sedimentare a eritrocitelor este un alt test de
sânge pentru inflamație. Este utilizat pentru persoanele cu afecțiuni inflamatorii,
cum ar fi artrita reumatoidă.

Gestionarea inflamației
cronice cu ajutorul stilului
de viață

Dieta și exercițiile fizice au un impact
deosebit de puternic asupra gestionării inflamației cronice, deoarece ambele pot ajuta
la controlul greutății și la îmbunătățirea
somnului. Reducerea grăsimii abdominale,
cea care produce substanțe chimice proinflamatorii, este esențială.
Deși nu se poate da un verdict clar în
privința unei anume diete și prevenirea inflamației cronice, există suficiente dovezi
că unele alimente promovează iar altele inhibă răspunsului inflamator.
De exemplu, zahărul rafinat este o
sursă majoră de inflamație. Însă nu doar
zahărul ca atare trebuie evitat, ci toate alimentele care cresc brusc nivelul de insulină, mai precis alimentele „albe” - cele
cu făină albă și zahăr adăugat (pâine, paste,
dulciuri, băuturi răcoritoare etc.).
Invers, pentru a reduce inflamația, dieta
noastră trebuie să fie bogată în alimente
naturale, neprocesate și bogate în antioxidanți cunoscuți sub numele de polifenoli.
Exemplele includ toate tipurile de fructe
de pădure, cireșe, prune, struguri roșii,
ceapă, curcuma, ceai verde și legume cu
frunze verzi închise, cum ar fi spanacul,
kale, arugula, varza etc.

Exercițiile fizice regulate pot și ele ajuta
la protejarea împotriva afecțiunilor asociate
cu inflamația cronică, în special a bolilor de
inimă și a obezității. Un studiu din 2017
publicat în Brain, Behavior, and Immunity a
constatat că doar 20 de minute de exerciții
cu intensitate moderată (în acest caz, mersul pe o bandă de alergat) pot avea un efect
antiinflamator.
Dacă fumați, lăsați-vă! Renunțarea la
acest obicei poate duce la o reducere dramatică a nivelurilor de inflamație în doar
câteva săptămâni, spun experții. Și limitați
sau chiar renunțați de tot la consumul de
alcool - faptul că alcoolul în moderație
poate fi util ca antioxidant este mai degrabă
un mit.
Verificați-vă colesterolul. Un nivel ridicat al colesterolului LDL (cel rău) poate
duce la un răspuns inflamator în artere, restricționând fluxul sanguin.
Nu în ultimul rând, dacă atunci când vă
spălați pe dinți sau folosiți ața dentară vă
sângerează gingiile, este posibil să aveți o
inflamație a gingiilor. Programați-vă la dentist și fiți mai atent cu igiena orală.

face diferenţa
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Hipotiroidia și plantele medicinale
sistemul nervos.

Microalgele verzi și roșii: spirulina
plantensis, spirulina pacifica, dunalilella
și h. pluvialis fac parte din grupul celor
mai bune alge din lume și oferă o absorbție celulară optimă, precum și o sursă
de clorofilă esențială pentru funcțiile
metabolice.
Plante tonice și echilibrante:
•
Urzica (Urtica dioica) sub formă de
infuzie și concentrat lichid.
•
Melissa (Melissa officinalis) sub
formă de concentrat lichid.
Plante alterative - hepatice:
•
Pelin (Arthemisia absinthium) sub
formă de concentrat lichid.
•
Păpădie (Ttaraxacum officinalis) rădăcina sub formă de decoct.
•
Brusture (Arctium lappa) - rădăcina
sub formă de decoct

Hipotiroidismul se dezvoltă de obicei lent și există multe opțiuni pentru a vă îmbunătăți funcția tiroidiană în mod natural.

Tiroida este o glandă în formă
de fluture, situată la baza gâtului. Tiroida produce hormoni care au un rol important
în reglarea metabolismului și
a funcțiilor vitale ale organismului. Un deficit de hormoni
tiroidieni provoacă apariția
hipotiroidismului.
ELENA NIGAI
Naturazone.net

Glanda tiroidă este o
glandă care aparține sistemului endocrin, se află în
zona gâtului și cântărește în
mod normal 24-30 g (mai
mult în perioada pubertății,
a sarcinii și a menopauzei).
Când vorbim despre tiroidă, nu
putem să nu menționam alături de hipofiză

și hipotalamusul, această glandă mică situată în zona creierului anterior, chiar deasupra hipofizei. Hipotalamusul este
centrul principal de coordonare al sistemului endocrin și al celui nervos.
Hipotalamusul secretă un hormon care reglează hipofiza, iar hipofiza secretă un
hormon care reglează tiroida.
Glanda tiroidă are rol în reproducerea celulară, oxidarea țesuturilor, asimilarea zahărului, controlul ritmic
cardiac, activitatea cerebrală, precum și în
creșterea normală a celulelor. De asemenea, hormonul tiroidian are rolul de a arde
substanțele grase, astfel că în insuficiența
tiroidiană colesterolul poate crește.

Dereglările tiroidei sunt produse de
sarcină, alăptare, climat, toxicitate sau
stres. În cazul stresului, se elimină adrenalină care ajunge la inimă, aceasta producând dereglarea ritmului cardiac. Pentru
că intoleranța la zahăr, menopauza și depresia psihică pot cauza simptome
asemănătoare cu cele ale afecțiunii tiroi-

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

Tel: (514) 376 3371
accentmontreal.com

Fax: (514) 376 3377
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diene, este necesar să se facă mai multe
investigații.

Tratamentul
standard
pentru
hipotiroidism este administrarea zilnică a
medicamentelor de substituție a hormonilor tiroidieni. Synthiroid și
Levothroid sunt versiuni sintetice de T4
(tiroxină, un hormon tiroidian) frecvent
prescrise de medici. Medicamentele vin
însă adesea cu efecte secundare, ca de
exemplu dureri de cap, iritabilitate, nervozitate, insomnie, diaree, schimbări ale
apetitului etc., iar uitarea unei pastile
poate duce la apariția mai multor simptome. În unele cazuri, remediile naturale
pot provoca mai puține efecte secundare
și se pot integra mai bine stilului de viață
al unei persoane.
În funcție de cauza și de stadiul bolii,
tratamentul cu plantele medicinale are ca
obiectiv echilibrarea activităţii tiroidei împreună cu celelalte glande cu care aceasta
interacționează. Acupunctura și hidroterapia pot diminua simptomele și calma
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Într-un Quebec plin de accente

Plante tonice nervoase și cardiace:
•
Talpa gâștei (Leonorus cardiac) sub
formă de concentrat lichid.
•
Păducel (Crataegus spp.) sub formă
de infuzie și concentrat lichid.
•
Gura lupului (Scutellaria lateriflora)
sub formă de infuzie și concentrat lichid.

Ca de obicei, vă sfătuim să cereți
avizul medicului de familie, farmacistului
sau terapeutului înainte de a începe orice
cură naturistă, pentru a beneficia din plin
de efectele extraordinare ale ingredientelor pe care le folosiți și a le evita pe cele
potențial adverse.
Atragem în mod special atenția
asupra faptului că încercarea de a gestiona
hipotiroidismul pe cont propriu face mai
mult rău decât bine. De asemenea, nu este
indicat să întrerupeți tratamentul prescris
de medic fără un consult prealabil.
Planurile naturale de tratament al
tiroidei nu sunt pentru persoanele care au
suferit o intervenție chirurgicală pentru
eliminarea glandei tiroide.

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.

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca
Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele
* Cu comanda *

face diferenţa
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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 fizică, spirit de echipă, muncă la
exterior, permis de conducere valid (posibilitate de a face parte din echipele noastre de deszăpezire în timpul iernii). Postul
este la timp plin, permanent, cu salariu
competitiv și asigurare colectivă. Loc:
Montreal și împrejurimi (punct de întâlnire la Laval). Data de început: imediat.
Scrieți-ne la info@genexinc.ca sau contactați-ne la 450-963-2990 (lăsați un
mesaj).

Căutăm doi lucrători pentru transport
și cărat diverse (manutention), ajutor la
instalare de pavaj și alte 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 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 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 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.
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 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratuită.
Informații suplimentare: 514-575-9377.

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.

Sâmbătă, 9 aprilie a.c., a trecut la cele
veşnice doamna RODICA MANOLE,
membră de bază în Asociaţia Română din
Canada (ARC) de la Val-David. Născută la
Bucureşti în anul 1942, a ajuns la Montreal
în anul 1976, la câţiva ani după ce se stabilise aici fratele dânsei, dl. Mircea Manole
(1940-2020), personalitate de seamă pentru românii montrealezi. De profesie tehnician dentar, d-na Manole a fost o prezenţă
permanentă în cadrul comunităţii noastre
și un exemplu de urmat pentru toţi tinerii
care au cunoscut-o şi admirat-o în ultimii
ani.

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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FRF și calificările naționalei
României

Pe s c u r t

FOTBAL | ADVERSARELE
ROMÂNIEI LA JO DE LA
TOKYO

Tricolorii fac parte din Grupa
B, alături de Noua Zeelandă,
Coreea de Sud și Honduras.
Duelurile din grupă vor avea
loc în perioada 22-28 iulie
2021. Dacă va ieși din Grupa
B, România se va duela pentru
un loc în semifinale cu locul
1/locul 2 din Grupa A, adică
fie cu Japonia, Africa de Sud,
Mexic sau Franța.
Turneul de fotbal din cadrul
JO de la Tokyo va avea loc în
perioada 22 iulie - 7 august
2021.

În timp ce echipa masculină a Canadei nu întâmpină nicio opoziţie
în calificările din CONCACAF, făcându-și probleme doar în privinţa
existenței testului PCR
pentru Covid efectuat
de adversare, selecționata României
trece prin momente
destul de grele.
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

România face parte
dintr-o grupă extrem
de dificilă, alături de
Armenia, Germania,
Macedonia de Nord,
Islanda și mai mult titrata Liechtenstein. La ora actuală, mai
multe șanse are Panama, fosta
echipă a directorului tehnic a
FRF, să se califice mai departe
din grupa D a CONCACAF,
decât naționala României.

Norocul nostru este că încă
nu am jucat cu Liechtenstein, fiindcă Armenia ne-a bătut și la
angajament, și la fotbal, și pe
accentmontreal.com

tabelă, cu Germania ne-au
tremurat picioarele și cum
prindeam mingea pasam la ei, cu
macedonenii am avut noroc,
Islanda ne-a bătut deja în barajul
de la Euro 2020, și noroc că e
Covid, că altfel stăteam să ascultăm ca proștii explicaţiile
manageriale ale fostului preşedinte de la Footsal în ceea
priveşte ratarea unui obiectiv
destul de important, mai ales că
puteam juca în fața propriilor suporteri de la Bucureşti.

Este adevărat că acum 5-6
ani, pe vremea lui Daum, naționala nu prea avea de unde selecționa, însă de atunci echipa
managerială a FRF a avut timp
să-și implementeze propriul program și să selecționeze antrenorii
și jucătorii necesari unei campanii tipice de calificări.

Nu consider că îmbărbătările
pe pagina de Facebook a
naționalei pot înlocui ştiinţa
jocului de fotbal. S-a greşit la
nivel managerial, aducând
antrenori de mâna a doua și, mai
apoi, băgând în prima linie pe
naivii și prea inimoșii foşti tricolori: Contra, Rădoi și Mutu. Și
nu cred că echipa națională trebuie să fie o rampă de lansare
pentru cei tineri, cum nu a fost
nici în 2003 pentru Hagi, deși cu

toții au fost mari jucători de fotbal.
Cu tot respectul pentru fotbalul pe care-l cunosc, „cei trei
muschetari” ar fi trebuit să se îndrepte la munca de jos, în diviziile C sau B, acolo unde este
inima, unde sunt jucători buni.
Poate că după 15-20 de ani de
meciuri crunte ar fi înțeles și ei
că pălăria unui selecționer este
prea mare pentru un antrenor
tânăr și fără experiență. Încă o
dată, nu neg calitățile lor
tehnico-manageriale, dar la ora
actuală tinerețea lui Burleanu,
Contra, Rădoi și Mutu ne-a băgat
cu oiștea-n gard.

La națională este nevoie de
experienţa generației de aur.
Acum, după 20 de ani, câțiva
dintre exponenții ei au experiență și de viață, și de antrenorat, și de management. De aceea,
nu putem să ne facem că nu-i
vedem pe cei care în anii ’90 au
mâncat fotbal pe pâine. Și nu mă
refer doar la Hagi, Petrescu,
Popescu, Lupescu sau Prunea, ci
și la un Moldovan, un Șumudică,
un Olăroiu, un Pancu etc., care la
rândul lor au jucat fotbal adevărat.
Matei Maxim este un pasionat al
sportului, în special fotbal, tenis,
handbal, rugby și șah.

Într-un Quebec plin de accente

protejat, este de asemenea rezervă, a cincea, informează
HotNews.ro.
Turneul de la Roland Garros,
al doilea Grand Slam al anului, se va desfăşura între 30
mai şi 13 iunie, o săptămână
mai târziu decât era prevăzut,
cu scopul de a maximiza
şansele ca meciurile să aibă
lor în faţa celui mai mare
număr posibil de spectatori.

TENIS | JO DE LA TOKYO:
PARTICIPANII VOR FI
STABLII PE BAZA
CALASAMENTELOR ATP
ȘI WTA DIN 14 IUNIE

După ce mai mulți fani,
antrenori, jucători și oameni
de fotbal au făcut presiuni împotriva ei, Super Liga a fost
suspendată. Șase cluburi din
Premier League își anunțaseră
deja ieșirea din noua competiție, iar Inter Milano a luat
aceeași decizie, forțând organizatorii să facă un pas înapoi,
la numai 48 de ore după
anunțul înființării.

O săptămână mai târziu adică
de cum era programat iniţial.
Prelungirea a fost cauzată de
amânarea turneului de la
Roland Garros, care se va desfăşura între 30 mai şi 13 iunie,
o săptămână mai târziu decât
era prevăzut.
La data de 7 iunie, când era
programat să se tragă linie
pentru turneul olimpic, nu se
va publica niciun clasament,
fiind în mijlocul French Open.
Tablourile olimpice de simplu
sunt de 64 de jucători la masculin şi 64 la feminin, 32 de
echipe la dublu masculin şi 32
de dublu feminin şi 16 echipe
la dublu mixt. Fiecare naţiune
este limitată la şase jucători şi
şase jucătoare, cu maximum
patru jucători de simplu şi
două echipe de dublu pentru
ambele sexe. Naţiunile sunt,
de asemenea, limitate la două
echipe de dublu mixt.
Înscrierile la dublu mixt vor fi
stabilite din lista jucătorilor
care concurează în turneul
olimpic de simplu.
Turneul olimpic de tenis se va
desfăşura între 24 iulie şi 1
august.

Cele patru jucătoare sunt: Simona Halep, locul 3 WTA,
Patricia Ţig, locul 63 WTA,
Sorana Cîrstea, locul 67
WTA, şi Irina Begu, locul 74
WTA.
Ana Bogdan, locul 102 WTA,
este prima rezervă şi va intra
pe tabloul principal dacă se va
retrage una dintre jucătoarele
direct acceptate.
Mihaela Buzărnescu, locul
137 WTA, dar cu clasament

În penultima etapă a stagiunii
2020-2021, echipa de volei
masculin Arcada Galaţi a învins formaţia SCM Zalău, cu
scorul de 3-0, trecându-și astfel
în palmares titlul naţional.
Gălățenii au adunat 64 de
puncte, faţă de 56 ale echipei
de pe locul doi, SCM Zalău.
Arcada Galaţi a cucerit titlul de
campioană şi în ultimele două
sezoane.

FOTBAL | ROMÂNIA,
PREZENTĂ TOTUȘI LA
EURO 2021

Naționala României, Generația de Aur, cea care a ajuns până în sferturi la CM 1994.
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Comisia de Arbitri a UEFA a
numit brigăzile pentru meciurile care se vor disputa în
această vară la Campionatul
European de fotbal. Printre arbitrii de pe listă se află şi
Ovidiu Haţegan şi Istvan Kovacs. Asistenţii lui Haţegan
vor fi Sebastian Eugen Gheorghe şi Radu Adrian Ghinguleac, iar cei ai lui Kovacs
vor fi Vasile Florin Marinescu
şi Mihai Ovidiu Artene.

FOTBAL | SUPERLIGA SE
SUSPENDĂ

TENIS | PATRU
ROMÂNCE, DIRECT PE
TABLOUL PRINCIPAL LA
ROLAND GARROS

face diferenţa

VOLEI MASCULIN |
ARCADA GALAI,
CAMPIONA ROMÂNIEI
PENTRU A TREIA OARĂ
CONSECUTIV

18 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
aprilie)
Sănătate: Acordă-ți mai
mult timp de odihnă şi nu
lucra peste program, altfel extenuarea te
va ajunge. Dragoste: Fii curajos, îndrăzneţ, tupeist dacă e nevoie. Numai așa
poți obține ce vrei. Financiar: În această
perioadă este favorizată iniţiativa personală şi prosperitatea financiară.

TAUR (20 aprilie - 20
mai)
Sănătate: Cine te vede, te
admiră sincer pentru felul
cum arăți, căci sănătatea ţi se citește pe
chip. Dragoste: Poate apărea șansa unei
relații care să-ţi dea toată viața peste cap,
dar nu neapărat aducătoare de fericire.
Financiar: Dacă te bate gândul să faci un
credit, acum îl poți obține, dar trebuie să
calculezi foarte bine resursele.

GEMENI (21 mai - 21
iunie)
Sănătate: Ca să scapi de
starea proastă care îți tot dă
târcoale, în primul rând trebuie să lupți psihic cu ea, pentru că de
acolo pornesc multe probleme. Dragoste:
Recunoaște că ai greșit, cere-ţi scuze și fii
dispus şi tu să ierți, dacă e nevoie. Financiar: Vei fi mândru de o investiție făcută,
ea reprezintă împlinirea unui vis pentru
care ai făcut mari eforturi.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai posibilitatea să
adopți un stil de viață mai
sănătos. Dragoste: Înarmează-te cu multă răbdare şi putere ca
să depășești cu bine problemele ce pot
apărea în calea ta. Financiar: Te descurci
bine cu banii, iar eventualele tranzacţii pe
care le decizi acum îţi pot aduce o oarecare independență financiară pe care o
visezi demult.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nimic grav la
orizont, eşti în formă, te
simţi excelent şi o viaţă
mereu activă te ţine în priză. Dragoste:
Pot apărea momente dinamice, originale,
spectaculoase care îţi vor oferi multe
satisfacţii sentimentale. Financiar: Nu
vei avea prea mulţi bani, dar vei reuşi să te
descurci şi-ţi vei achita toate facturile şi
cheltuielile.

FECIOARĂ (23 august 22 septembrie)
Sănătate: E posibil să traversezi un moment de
criză emoțională. Ai grijă de echilibrul tău
interior. Dragoste: Dacă ţi-au căzut ochii
pe cineva anume, ajunge doar să
străluceşti în stilul tău caracteristic pentru
a cuceri, dar atenţie, se poate şi invers! Financiar: Banii vor veni în perioada imediat următoare, deci ai răbdare!
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BALANŢĂ (23 septembrie
- 22 octombrie)
Sănătate: Scapi de o grijă în
privinţa unei probleme de
sănătate, ca şi cum ai ajuns la capătul unui
tratament şi eşti mulţumit de felul cum te
prezinţi. Dragoste: Eşti mult mai tandru
şi mai sensibil, se vede că te-a cuprins şi
pe tine aerul primăvăratec. Financiar: Vei
avea mai mulţi bani în această perioadă.

SCORPION (23 octombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: Te vei confrunta cu disfuncţionalităţi la nivelul ochilor şi posibile
migrene. Dragoste: Vei avea multe momente de satisfacţie sentimentală, iar relaţia cu partenerul se va derula original,
inventiv şi spectaculos. Financiar: La
nivel financiar situaţia nu e foarte strălucită.
SĂGETĂTOR (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sănătate: Micile indispoziții care te deranjeză se pot
rezolva repede, dacă apelezi la medic în
loc să te tratezi după ureche. Dragoste:
Te refugiezi în amintiri, poate așteptând
încă un semn de la o fostă iubire sau
sperând că relația ta de acum să fie din
nou ca altădată. Financiar: Banii nu vin
uşor şi nici nu sunt la nivelul pe care l-ai
sperat.

CAPRICORN (22 decembrie - 19 ianuarie)
Sănătate: Redu ritmul de
muncă, odihnește-te mai
mult și acordă mai multă atenție trăilor
tale. Dragoste: Ţii mult la libertatea ta, ca
atare vei aprecia o relație independentă, în
care să nu vă sufocați unul pe celalalt. Financiar: Stai relativ bine şi nu întâmpini
dificultăţi. Dar este temporar și este bine
să-ți revizuiești strategia financiară.

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie)
Sănătate: Ai grijă la
alegerile pe care le faci în
acum, ele vor avea consecințe îndepărtate.
Dragoste: Dacă tensiunea ajunge la un
nivel periculos, poți transforma viața de
cuplu într-un război de orgolii şi o luptă
pentru putere. Financiar: Se întrevede o
oarecare relaxare, dar și o predispoziție de
a cheltui mai mult decât e cazul.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie)
Sănătate: Beneficiezi de o
energie bună și te gândești
din nou la o intenție mai veche de a-ți
schimba stilul de viață ori regimul alimentar. Dragoste: Nu pleca urechea la
zvonuri, la lacrimi sau la rugăminți, ci
devin-o, măcar pentru o scurtă perioadă,
insensibil şi rece. Financiar: E posibil să
ai o surpriză financiară plăcută.
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