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Cooperare intergenerațională:
Uniți pentru artă și prietenie

Oboseala inexplicabilă: Câteva
cauze posibile

Un nou proiect de cooperare intergenerațională inițiat de asociațiile
CMQ și ACR și desfășurat în cadrul programului Soutien à l’action
bénévole, va debuta în
curând la Laval.

Șapte potențiale cauze
care ar putea determina
starea de oboseală cu
care vă confruntați,
când aceasta nu este
generată de o lipsă de
somn sau de un stil de
viață foarte ocupat.
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20 de ani de experien-ă în implanturi Coroan e î nt r-o or ă c u aju t orul CER EC,
t e hn o lo g i e d e v â r f î n 3D
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dcata@videotron.ca
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COOPERARE INTERGENERAIONALĂ |CMQ-ACR

Uniți pentru artă și prietenie
Un nou proiect de cooperare
intergenerațională al Comunității Moldovenilor din Quebec (CMQ) și al Asociației
Culturale Române (ACR), desfășurat în cadrul programului
Soutien à l’action bénévole,
cu sprijin din partea guvernului provincial, va demara în
curând la Laval.

Proiectul Uniți pentru artă și prietenie
va reuni persoane mature și de vârsta a
treia și tineri, interesați de artă. În cadrul
proiectului vor fi create perechi de comunicare, din care vor face parte câte o persoană cu vârsta de cel puțin 55 de ani și
una de 5-14 ani.
Proiectul se desfășoară sub genericul:
Prietenia nu are vârstă, iar arta este
pentru toată lumea.
Scopul său este de a le oferi persoanelor mature și mai în vârstă posibilitatea de ieși din izolare, de a interacționa
cu tinerii pentru a le împărtăși experiența

lor de viață și de a se familiariza cu
domenii noi, precum tehnologiile moderne, pictura, comunicarea în franceză
etc. Tinerilor acest proiect de oferă șansa
de a căpăta deprinderi de comunicare cu
persoane mai în vârstă, de a deprinde arta
desenului și a picturii, de a opera cu
Zoom-ul etc.
Participanții vor avea posibilitatea să
ia lecții de inițiere în arta desenului și a
picturii, vor asculta prelegeri despre istoria a artelor, vor colabora la lucrări tematice comune și vor prezenta expoziții cu
lucrări personale.

Toate activitățile se vor desfășura în
conformitate cu regulile de sănătate dictate de guvern. Participarea la proiect va
fi asigurată în spații special amenajate,
dar și online. Limba de comunicare va fi
franceza, dar profesorii comunică și în
română, rusă, engleză.
Criteriile de admisibilitate: domiciliu în Laval, perechi întrunind vârstele
de 55+ și 5-14 ani. În funcție de domiciliu
(Laval Est), vor fi selectate 5-10 perechi
care vor fi asigurate cu materialele necesare.
Vor fi admise la proiect și perechi in-

tergeneraționale de diferite origini, nu
neapărat formate din rude directe. Cei care
doresc să se înscrie trebuie să creeze
perechea respectivă și să ne comunice intenția de a participa la proiect pe adresa
electronică info@moldovaquebec.ca indicând următoarele: numele și prenumele
persoanelor, vârsta, adresa, numerele de
telefon. Persoanele selectate vor primi un
chestionar prin care se va stabili gradul de
competență informațională a perechilor.
Mesajul trebuie să se numească
„Proiect intergenerațional Laval - 21”.
Data limită de înscriere este 30 mai
2021.
Doritorii din alte sectoare ale Lavalului vor putea să participe la proiect online.
Toți participanții vor primi câteva lecții de
abilități pentru operarea online (conectarea prin Zoom, amenajarea unui loc
pentru a picta, lista cu materialele necesare etc).
Proiectul Uniți pentru artă și prietenie
este realizat de asociațiile CMQ și ACR
cu sprijinul guvernului provincial. Accent
Montreal este partener media.
Informații suplimentare: 438-9373608.
ACCENT MONTREAL

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c
Manufac tură de uși și ferestre din P VC și al umini u
MONTREAL

FERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

NUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

PREȚURI COMPETITIVE

&

TO R ON TO

ADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508

Toll free: 1-866-995-5139
R.B.Q. 8323-5051-33

8531 Delmeade, suite 101
Mont-Royal, H4T 1M1
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Corul de copii Armonia din Montreal, laureat la
Concursul internațional „Muzica ne poate uni”
compozitori și poeți din România și din Republica Moldova. Repertoriul corului este
preponderent românesc, însă copiii vor
cânta și în alte limbi cum ar fi engleză,
franceză, latină, italiană, și nu doar piese
consacrate, ci și melodii în primă audiție,
pe care Corul Armonia le va lansa.

Corul de copii Armonia din
Montreal a participat recent la
Concursul internațional de interpretare vocală și instrumentală „Muzica ne poate
uni” ce a avut loc în România,
câștigând premiul întâi pentru
interpretare, premiul de popularitate și premiul special
din partea dirijoarei celebrului
Cor Madrigal din București.

sfârșitul lunii aprilie și a fost organizat în
parteneriat cu Programul național Cantus
Mundi, Corul Madrigal - Marin Constantin
și Primăria orașului Pecica, Arad. Fondat
de dirijorul Alexandru Zaharia, anul acesta,
la a treia ediție, concursul a reunit participanți din România, Moldova, Spania și
Canada și aproape 500 de numere artistice,
împărțite în două secțiuni - vocală și instrumentală.

Copiii din Armonia au interpretat piesa
Copilărie, pe muzica lui Ion Rotari și versurile Inei Gorpin, câștigând Premiul de
popularitate (pentru cele mai multe
aprecieri, comentarii și distribuiri), Premiul
Golden (locul întâi) cu 96,25 de puncte din
100 posibile și Premiul special din partea
președintelui juriului, care anul acesta a

fost Anna Ungureanu, dirijoarea Corului
Madrigal.

Succesul Corului Armonia este și mai
notabil considerând că el a fost înființat la
începutul lunii martie a.c. de către Alina
Chirilă. Pasionată de muzică și de artă în
general încă din copilărie, Alina Chirilă care a urmat cursuri de canto în România a fondat acest grup pentru a oferi copiilor
din comunitatea noastră o activitate în care
să se cunoască, să lege prietenii, să socializeze și să se exprime prin intermediul
muzicii, mai ales acum în timpul pandemiei. Cum limba folosită în comunicare
este româna, întâlnirile corului le oferă
copiilor prilejul de a-și exersa limba
maternă, pe lângă faptul că își îmbogățesc
cultura muzicală și literară învățând despre

În prezent, grupul numără 15 membri,
copii români de pe ambele maluri ale Prutului, cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani. În
ordine alfabetică, aceștia sunt: Adelina
Meleca (14 ani), Agnese Novii (12 ani),
Andreea Grigorescu (14 ani), Aurelia
Anghel (10 ani), Ayan Ciumpavu (11 ani),
Beatrice Vișan (10 ani), Carolina Untilă (11
ani), Emilia Morozan (12 ani), Ingrid Ioana
Tifrea (10 ani), Loriana Grigorescu (9 ani),
Maya Ardeleanu (11 ani), Nestor Novii (10
ani), Raphael Morawski (8 ani), Sabrina
Untilă (8 ani) și Tina Maria Cazacu (13
ani).
Alina Chirilă intenționează ca din sesiunea de toamnă, corul să se mărească la
20 de membri. Pentru locurile disponibile
se vor organiza audiții la începutul lunii august - data și modalitățile de participare vor
fi anunțate pe pagina Facebook a corului
@Grupul vocal de copii Armonia-Canada.
Până acum, din cauza condițiilor sanitare, repetițiile au avut loc online, în fiecare
vineri, pe platforma Zoom. Ele durează o
oră. Atunci când se va putea, repetițiile se
vor ține într-o sală închiriată.

Pe lângă implicarea Alinei Chirilă, succesul acestui cor de copii se datorează și
sprijinului acordat de Sorin Grigorescu,
care se ocupă de partea tehnică (montaj
video, montaj audio, filmări, procesare
etc), Cristina Iluțiu, pianistă, compozitoare
și profesoară, Liuba Sârbu, poetă și textieră
și, desigur, părinții copiilor care fac parte
din Armonia.

C o m u n i tate a r o m â n ă d i n Mo n tr e a l d e tr e i o ri î n d o l i u
Concursul, desfășurat online, a avut loc la

Herman Victorov (9 august 1931 - 30
aprilie 2021)
Deşi trăia de ani buni în Windsor, Ontario, dl. Herman Victorov a fost foarte
legat de comunitatea noastră de la Montreal. În cartea sa de memorii intitulată Din
viaţa unui om oarecare dânsul povesteşte
cum a ajuns în Canada, la Montreal, în anul
1975, purtând o frumoasă amintire acestor
locuri şi celor pe care i-a cunoscut în
metropola quebecheză. În ultimii ani, contactele sale cu comunitatea română montrealeză s-au multiplicat. Pe lângă o lansare
a volumului Sub aripa neagră a războiului
care a avut loc şi la Montreal, Herman Victorov a acordat mai multe interviuri presei
comunitare de aici. Românii din Montreal
accentmontreal.com

se alătură întregii comunităţii româneşti din
Canada care l-a cunoscut şi l-a admirat pe
acest mare filantrop şi mare român.
Ion Ruse (19 martie 1929 - 26 aprilie
2021)
O mare pierdere pentru comunitatea
noastră a fost şi trecerea la cele veşnice a
profesorului de matematică Ion Ruse. Discret şi delicat, dânsul a fost cunoscut în interiorul comunităţii noastre literare mai
mult prin intermediul soției sale, poeta Lia
Ruse, care i-a dedicat nenumărate poezii de
dragoste, din care reproducem două strofe:
„Lacrimi căzute-n aşteptare, /Cuvinte sfinte
ţâşnite pe clipă, / Vise ţesute în gânduri

vuitoare. / Cad foşnitoare zilele-n risipă... //
Ce joc al vieţii! Ceas bubuind în gol /
Închipuirea spânzură-n tăcere / Iubirile - şi
nesfârşitul dor - / Plângând dulcea lumină
care piere.”
Profesor de matematică timp de zeci de
ani în România, Ion Ruse rămâne în amintirea mai multor generaţii de matematicieni.
În Canada, atât în Quebec, cât şi-n Ontario,
domnia sa a lăsat în doliu, pe lângă familie
şi prieteni, mai mulţi foşti elevi şi cunocuţi
din lumea matematicii.
Emil Bugnariu (4 februarie 1941 – 26
aprilie 2021)
Biserica Sfântul Ilie Tesviteanul din
Anjou este una dintre cele mai tinere paro-

Într-un Quebec plin de accente

ACCENT MONTREAL

hii româneşti din Montreal. În interiorul
său, dl. Emil Bugnariu era considerat veteranul comunității, dânsul fiind unul dintre
puținii enoriași trecuţi de vârsta pensionării.
Ajuns la Montreal înainte de ’89, Emil
Bugnariu a frecventat ani mulţi Biserica
Sfântul Ioan Botezătorul. După înfiinţarea
bisericii din Anjou, şi mai ales după mutarea ei foarte aproape de reşedinţa familiei
Bugnariu, aceştia au început să frecventeze
în mod regulat acest lăcaş şi această comunitate. Fost profesor de fizică, Emil Bugnariu a lăsat în doliu familia, prietenii şi o
mare de enoriaşi ai Bisericii Sfântul Ilie
Tesviteanul, unde preotul paroh îl iubea şil considera ca pe propriul său tată.

face diferenţa

MARIAN COSTACHE
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Ala Mîndîcanu, decorată cu Medalia de Argint
a Locotenentului-guvernator al Quebecului
Ala Mîndîcanu, președinta
Comunității Moldovenilor din
Quebec (CMQ) a primit
Medalia de Argint a Locotenentului-guvernator al Quebecului pentru implicarea sa
remarcabilă în activitatea de
voluntariat în beneficiul comunității.
CORINA HAIDUC
corina.haiduc@accentmontreal.com

O veste frumoasă ne-a
parvenit venit zilele acestea de la cabinetul Locotenentului-guvernator
al Quebecului, reprezentantul Reginei Elizabeth
II în această provincie:
Ala Mîndîcanu, președinta Comunității
Moldovenilor din Quebec (CMQ), a fost
recompensată pentru activitatea de voluntariat și rolul său important în viața comunitară.
Ala Mîndicanu a venit ca rezident în
Canada la sfârșitului lunii iunie 2008 din
Republica Moldova, având o bogată experiență de jurnalist, politician, deputat în Parlament, redactor-șef la hebdomadarul
Democrația, decan universitar la facultatea
de Jurnalism și Comunicare din cadrul
ULIM, lider comunitar, promotoare a egalității de gen pe plan național și internațional.
S-a stabilit la Montreal și la sfârșitul lui
2008 a înregistrat asociația CMQ, primul
ONG al cetățenilor originari din Republica
Moldova în Quebec. De atunci, timp de
peste 12 ani, a făcut voluntariat non-stop,
consacrându-și timpul și experiența concetățenilor care aveau nevoie de susținere
în primii ani de viață în Canada. În perioada
2009-2014, peste 1,000 de cetățeni originari
din Republica Moldova au imigrat anual în
provincia Quebec. CMQ era unica asociație

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Ala Mîndîcanu

care prevedea în statutul său susținerea
noilor veniți. Astăzi, rețelele CMQ includ
peste 7,000 de beneficiari și abonați la
scrisorile lunare și la informațiile oferite
prin site-ul www.moldovaquebec.ca.
În toți acești ani, Ala Mîndîcanu, alături
de echipa CMQ, și-a consacrat activitatea
comunitară integrării noilor veniți în viața
economică, socială și culturală a provinciei.
Din 2009 colaborează strâns cu Asociația Culturală Română (ACR), iar din 2012
este și vicepreședinte al ACR, având un
bogat palmares de activități comune ACRCMQ. A participat activ la crearea Clubului
de Aur pentru persoanele de vârsta a treia,
club care activează și în prezent.
Tot din 2009, în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova din Canada,
Ala Mîndîcanu organizează servicii consulare pentru cetățenii moldoveni stabiliți
în regiunea Montrealului, invitând în acest
scop consulii ambasadelor moldovenești
din Washington (2009-2013) și apoi din
Ottawa (din 2013).
Este semnatară în Cartea de Aur a
primăriei de Montreal (2011). A organizat

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$.

Urmând o tradiție stabilită în 1884, Medalia
de Argint a Locotenentului-guvernator al
Quebecului este acordată din 2007 seniorilor care se disting prin angajamentul și
contribuțiile lor sociale sau comunitare, ca
recunoaștere a excelenței în activitățile de
voluntariat. O medalie similară, de bronz,
este acordată tinerilor, în vreme ce medalia
de aur se decernează tuturor celor care se remarcă prin fapte deosebite.

întâlniri ale membrilor comunității de limba
română cu oameni politici din Ottawa,
Montreal, Quebec, Toronto, pentru a-i încuraja să participe cât mai activ la viața
politică din Canada.
Ala a inițiat și a contribuit, alături de
colegii de la CMQ-ARC, dar și de la alte
asociații, la desfășurarea unor importante
proiecte de cooperare interculturală și intergenerațională, cum ar fi Horizons pour
les aînés, prin care un mare număr de persoane de diferite vârste și culturi au avut
ocazia să colaboreze cu succes. În cadrul
acestor proiecte a fost creat un film cu interviuri ale unor personalități din comunitate, au fost publicate mai multe broșuri și o
carte, care pot fi găsite la sediul ACR-CMQ
de la Centrul Comunitar 6767 Côte-desNeiges. Din 2012 până în 2015, Ala Mîndîcanu a activat în Consiliul de Administrare
al organizației Table de Concertation pour
les Aînés de l’Ile de Montreal (TCAÎM).
A organizat, de-a lungul anilor, mai
multe expoziții interculturale cu asociațiile
de la Centrul Comunitar 6767 CDN; a organizat și a condus evenimente comunitare

cu artiști locali și invitați din România și
Republica Moldova. A fost inițiatoarea Festivalului Internațional al Limbii Române și
a organizat, în colaborare cu asociațiile de
limba română din Montreal și cu ICR New
York, numeroase evenimente cu caracter
cultural la care au participat artiști notorii
precum Eugen Doga, Vasile Iovu, Constantin Chiriac, Cristian Aldea-Teodorovici,
Pavel și Cleopatra Stratan, formația Catharsis, Mihai Ciobanu, Nicolae și Isidor Glib,
Emil Boroghină, Vitalie Dani, Gheorghe
Țopa, istoricul Nicolae Pepene etc.
Ala Mîndîcanu a publicat în presa de
limba română din Canada numeroase articole despre activitățile CMQ și ACR.
În 2018 a inițiat, în colaborare cu Organizația Internațională pentru Migrație
(OIM) și Biroul de Relații cu Diaspora
(BRD), crearea Consiliului Național al Diasporei din Canada (CNDC), ce întrunește
astăzi peste 20 de organizații culturale active pe teritoriul Canadei și destinate originarilor din Republica Moldova. În prezent
ea este liderul acestui organism.
Contribuția dnei Ala Mîndîcanu în cei
12 ani de activitate poate fi urmărită și în
Broșurile anuale ale CMQ (2009-2019)
care descriu evenimentele comunitare
anuale, precum și pe site-ul asociației www.moldovaquebec.ca.
Pentru bogata sa activitate culturală și
comunitară, Ala Mîndîcanu a primit
Diplome de Onoare din partea Parlamentului Canadian și din partea primului ministru
al Republicii Moldova. Este Cavaler al Ordinului de Onoare al Republicii Moldova și
laureată a Medaliei Centenarului Unirii,
conferită de asociațiile de limba română din
Montreal în 2018. Acestui impresionant
palmares i se adaugă acum și Medalia Locotenentului-guvernator al Quebecului, Ala
Mîndîcanu fiind prima persoană originară
din Republica Moldova laureată a acestei
medalii.
Corina Haiduc este de profesie farmacist,
cu o pasiune pentru scris și pictat. Este
președinta Asociației Culturale Române,
secretară de redacție la revista Candela.
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Relansare economică post-pandemie: Programe
pentru lucrători esențiali și studenți străini în
vederea obținerii rezidenței permanente
valid și eliberat de un organism recunoscut
de guvernul canadian. Candidații care au
trecut deja un test de limbă trebuie să verifice dacă acesta se încadrează în termenul
maxim de doi ani în momentul depunerii
cererii.

O trecere în revistă a unor
programe anunțate recent
care vizează un număr de
90,000 de lucrători esențiali și studenți străini recent diplomați în Canada și
aflați aici, pentru a le
facilita drumul către rezidența permanentă.
ANCA TISMĂMARIU
Consultant în imigrație

Recenta inițiativă a guvernului federal este
menită să încurajeze stabilirea definitivă în
Canada a unor persoane
aflate deja aici, care au
competențele și experiența de muncă necesare pentru relansarea economică ce va

urma perioadei de încetinire a activităților
din cauza pandemiei de Covid-19.

Persoanele admisibile pot depune o
cerere pe site-ul Immigration, Refugees and
Citizenship Canada (IRCC) până pe
5 noiembrie 2021 sau până când numărul
maxim de candidaturi este atins. Se prevăd:
● Lucrători temporari în domeniul sănătăţii
- 20,000 cereri;
● Lucrători temporari în alte profesii considerate esențiale - 30,000 cereri;
● Studenți străini care au obținut diplome
în instituții de învățământ recunoscute de
guvern - 40,000 cereri.
Pentru a fi admisibili, lucrătorii trebuie
să aibă cel puțin un an de experiență de
muncă în Canada, într-o profesiune din
domeniul sănătății sau dintr-un alt domeniu
considerat esențial. Studenții străini trebuie
să fi terminat un program postsecundar admisibil, în cursul ultimilor patru ani.
Menţionăm că au fost lansate alte trei
programe pentru francofoni și bilingvi, fără

limită în privința numărului de candidați.
Cei care aplică în cadrul acestor programe
trebuie să aibă intenția de a se stabili în
afara provinciei Quebec.

Ottawa recunoaște astfel nevoia de
mână lucru calificată și experimentată,
necesară unei relansări economice viguroase. Totodată, guvernul federal recunoaște și contribuția, în aceste timpuri
dificile, a celor ce muncesc în domenii considerate esențiale, mulți dintre aceștia fiind
nou-veniți și persoane care au cerut statutul
de refugiat.
Programele pun accent pe capacitatea
candidaților de a se integra rapid și de a
răspunde nevoii de mână de lucru: cum una
dintre condițiile de eligibilitate este aceea
de a lucra în momentul depunerii cererii,
este clar că aplicantul a dovedit deja capacitatea sa de integrare profesională.
Pentru verificarea candidaturii se poate
folosi programul pus la dispoziție de IRCC.
Atragem însă atenția că înainte de toate, trebuie pregătit un test de evaluare lingvistică,

Exigențele
privind
nivelul
de
cunoaștere a limbii engleze prevăd că studenții străini trebuie să atingă cel puțin
nivelul 5 iar lucrătorii nivelul 4. Aceste
nivele sunt detaliate în Canadian Language
Benchmark (CLB) și în Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC).
Mai multe informații sunt disponibile
la: www.canada.ca - Temporary resident to
permanent resident pathway / Voie d’accès
de la résidence temporaire à la résidence
permanente.
Așa cum acest site înfățișează, există o
mulțime de variante posibile, de unde și recomandarea de a căuta sprijinul unei persoane calificate în domeniul imigrației.

În data de 17 mai, numărul maxim de
cereri pentru studenți (40,000) fusese deja
atins. La aceeași dată, pentru programul lucrătorilor în domeniul sănătății fuseseră depuse 1,312 cereri (din 20,000 posibile), iar
pentru programul de lucrători în domenii
esențiale altele decât sănătatea cifra se situa
la 8,570 (din 30,000). Toate aceste programe au fost lansate în data de 6 mai.
Menționăm și faptul că persoanele care
au făcut deja verificarea medicală (Immigration Medical Exam/ Examen médical
aux fins de l’immigration) pot depune o
probă în acest sens când vor face cererea de
rezidență permanentă. Pentru cei care nu au
făcut niciodată acestă verificare e recomandat să o facă înainte de a depune dosarul.
Anca Tismănariu este consultant în imigrație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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Planul Quebecului de ridicare a restricțiilor:
Vom avea o vară aproape normală!
sfârșitul lunii august, 75% din populația
Quebecului de 12 ani și plus să fie vaccinată cu ambele doze. Dacă acest procentaj
este atins, purtarea unei măști nu va mai
fi necesară, iar cursurile universitare și de
cégep se vor desfășura în clase, în prezența
studenților. Este foarte important însă ca
în lunile mai și iunie regulile sanitare să
fie respectate.

În ceea ce privește măsurile de carantină pentru cei care vin din străinătate, inclusiv cele trei zile petrecute la hotel,
acestea țin de competențele federale și vor
fi menținute până la noi ordine.

Campania de vaccinare

Ridicarea restricțiilor legate
de pandemia de COVID-19 se
va face după un plan prudent
și gradual.

Potrivit planului anunțat de premierul
Legault în data de 18 mai, școlile vor fi
deschise peste tot în Quebec începând cu
24 mai, cu excepția zonelor roșii, unde
clasele 3-4-5 de nivel secundar vor
funcționa după un program alternativ.

O dată importantă de reținut este 28
mai, atunci când, în ansamblul provinciei,

restricțiile de circulație vor fi eliminate, iar
terasele restaurantelor se vor deschide. De
asemenea, tot începând cu 28 mai, până la
opt persoane se vor putea întâlni la exterior,
în curți private, deplasările între regiuni nu
vor mai fi restricționate, iar pe stadioane și
în sălile de spectacole vor putea fi admise
până la 250 de persoane pe secțiune, pentru
un total de maxim 2,500 de persoane.
La sfârșitul lunii mai, majoritatea regiunilor vor trece la un nivel portocaliu, iar pe
14 iunie la cel galben. Codul galben
înseamnă reluarea sporturilor exterioare,
redeschiderea barurilor, iar reuniunile, în
grup restrâns, la interior vor putea avea loc.

De asemenea, telemunca va fi facultativă.
Pe 28 iunie, planul prevede ca majoritatea
regiunilor din Quebec să fie în zonă verde,
lucru ce va permite ca zece persoane, de la
trei adrese diferite, să se întâlnească la interior.
Alte date importante: pe 11 iunie,
terasele barurilor se vor deschide, iar pe 25
iunie, persoanele care au efectuat ambele
doze ale vaccinului se vor putea vizita fără
mască și fără distanțare fizică. Tot începând
cu 25 iunie, festivalurile în aer liber se vor
putea desfășura cu 2,500 de participanți.

Vaccinarea se desfășoară în ritm
susținut în întreaga provincie. Potrivit
noilor estimări, pragul ca 75% din populația adultă a Quebecului să fie vaccinată
cu cel puțin o doză va fi atins pe 15 iunie,
nouă zile mai devreme decât a fost prevăzut inițial, i.e. 24 iunie, Ziua Națională a
Quebecului.

Până la închiderea acestei ediții, 50.5%
dintre quebechezi (populația totală, incluzând și copiii care nu se pot vaccina) au
primit cel puțin o primă doză de vaccin
anti-COVID-19.
Administrarea celei de-a doua doze va
putea începe între 15 și 30 iunie. Pentru
tinerii cu vârste între 12 și 17 ani, a doua
doză va fi disponibilă la jumătatea lunii august. Persoanele aflate în CHSLD-uri (centres d’hébergement de soins de longue
durée) au fost deja vaccinate cu a doua
doză.
ACCENT MONTREAL

Re z u l t a t e p r o m i ț ă t o a r e p r i v i n d v a c c i n u l c a n a d i a n
d e z v o l t at d e M e d i c a g o

Potențialul vaccin împotriva
COVID-19 dezvoltat de compania Medicago, cu sediul în
orașul Quebec, a declanșat
un răspuns imun puternic la
persoanele vaccinate cu ambele doze, după cum indică
rezultatele obținute în faza a
doua a studiilor clinice.
Cercetătorii au constatat că răspunsul
anticorpilor neutralizanți a fost de zece ori
mai puternic la cei care au primit ambele
doze ale acestui vaccin ca la persoanele
care au avut COVID-19.
accentmontreal.com

Obiectivul principal este ca până la

TIP DE VACCIN
VA C C I N U L M E D I C A G O

Medicago folosește o tehnologie pe bază de plante pentru a
dezvolta acest vaccin, la fel ca
și în cazul celorlalte vaccinuri
aflate în portofoliul său.
Această tehnologie folosește
plantele ca bioreactoare pentru a produce structuri virale
neinfecțioase numite particule
pseudo-virale.

Faza a doua a studiilor clinice desfășurate de Medicago a inclus 600 de voluntarii.
Cercetătorii încearcă să stabilească faptul
că producerea de anticorpi este similară atât
la adulți, cât și la vârstnici, precum și faptul

că la aceștia din urmă efectele secundare
sunt mai puțin severe. În această fază, au
fost incluși și pacienți de peste 65 de ani.
Până acum, niciun incident grav nu a
survenit în urma vaccinării, potrivit com-

Într-un Quebec plin de accente

paniei producătoare.
La jumătatea lunii martie a.c., Medicago a lansat cea de-a treia fază a testelor
clinice, ultima înaintea formulării unei
cereri de aprobare către Santé Canada.
Această etapă este menită să cuantifice rata
de eficacitate a vaccinului.
La ora actuală, compania farmaceutică
quebecheză caută să recruteze 30,000 de
voluntari din întreaga lume pentru a duce la
bun sfârșit această fază a testelor. Până
acum, s-au înscris voluntari din Brazilia,
Canada, Marea Britanie și SUA. Dintre
aceștia, cel puțin 160 trebuie să aibă
COVID-19.
Circa 20 de milioane de doze din vaccinul Medicago au fost deja comandate de
către guvernul Canadei, cu opțiunea de a
mai achiziționa încă 50 de milioane.

face diferenţa
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Vaccinarea împotriva COVID-19: Întrebări și
răspunsuri

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.
Pemăsură ce pupulația se va vaccina și
răspândirea virusului va fi controlată, măsurile de sănătate publică vor fim actualizate.

Nu am card de asigurare
medicală, nu sunt rezident
permanent, pot fi vaccinat?

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 ar trebui 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 COVID-19 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.

Unde pot să mă vaccinez?

Vă puteți programa online la un punct
de serviciu din apropierea domiciliului
dvs. 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 in-

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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dicativul dvs. regional urmat de numărul
644-4545 pentru a avea acces la serviciul
prin telefon.

Una sau două doze?

Studiile arată o mare eficacitate în prevenirea formelor severe de COVID-19
după o singură doză, chiar și la vârstnici. 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 COVID19 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.
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Într-un Quebec plin de accente

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.

Traiteur 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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Intelighenţie contemporană românească
intelectual din cu totul altă naţie îl remarcă, îl transformă într-un concept sau
obiect util şi i-l vinde intelectualului
român. Acesta din urmă îşi aminteşte vag
că el s-a gândit de mult la acel lucru şi
doar năpasta de a trăi in România l-a
împiedicat să-l şi realizeze. Ceea ce nu e
departe de adevăr!

Dar pentru că nu văd cum România
poate deveni vreodată o alta, mai liberă,
cu acest tip de reprezentativitate intelectuală şi pentru că schimbarea nu va veni
niciodată nici din afară, nici ca urmare a
unei mişcări în masă, m-am decis să scriu
aceste rânduri pentru aceia dintre dumneavoastră care NU sunteţi reprezentativi
şi NU vă regăsiţi în rândurile de mai sus.
Apelez la raţiunea voastră ca, ştiind
aceste lacune în formarea intelectualului
român, cunoscându-i defectele şi calităţile
şi, mai presus de orice, aspiraţia de a fi
bun, de a fi cineva, de a fi băgat în seamă
şi nu doar marginalizat sistematic, să
găsiţi o cale de a comunica cu el.
ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Privesc neputincios,
de ani de zile, tragedia
comunicării în spaţiul
intelectual românesc,
ce se întinde nu doar
între graniţele ţării.
Sunt convins că e o tragedie care se aplică
multor naţiuni, dar fiindcă pe aceasta o
văd şi o trăiesc în fiecare zi, doar despre
ea scriu.

Nu ştiu căror cauze să atribui acest
blestem: istoriei fragmentate a României,
măcinată de multele compromisuri făcute
pentru supravieţuire, anilor de comunism,
culturii religioase dominate de superficialitate ori folclorului umoristic autoironic până la autoflagelare, pământului
nesigur de sub picioare, zdruncinat periodic de cutremure, climei, altor cauze sau
tuturor laolaltă.
Dar această tragedie, despre care de
fapt nici n-aş scrie dacă n-aş crede că
poate fi evitată cu un oarecare efort, este
reflectată în cel puţin două direcţii: comunicarea distorsionată şi individualismul
anarhic.
În primul rând, pentru a nu te certa mai
devreme sau mai târziu cu un personaj
reprezentativ pentru intelighenţia contemporană românească (să-i zicem, pe scurt,
uşor abuziv - pentru că nu toţi sunt
reprezentativi în sensul celor care vor
urma - un intelectual român), ori trebuie
să-l laşi numai pe el să vorbească şi să nul contrazici niciodată, ori să te porţi cu un
rând triplu de mânuși şi să faci precizări
peste precizări, în legătură cu orice afirmaţie.
accentmontreal.com

Aceasta pentru că intelectualul român
nu este obişnuit să ia frazele şi cuvintele la
valoarea lor primară. El ŞTIE că tu de fapt
ai vrut să spui altceva, analizează până la
epuizare fiecare nuanţă, găseşte sensuri şi
subînţelesuri care nu ţi-ar fi dat măcar prin
cap că există. Iar când, în pofida evidenţei
şi a explicaţiilor cu bună credinţă pe care
le dai încercând să arăţi că nu ai vrut să
spui decât ceea ce înseamnă acele cuvinte
şi fraze potrivit definiţiei lor din dicţionar
şi nimic altceva, intelectualul român îţi
dovedeşte cu mâna pe Freud, Jung, Chomsky, LaoTse şi Cartea Tibetană a Morţilor
că de fapt tot el are dreptate iar tu de fapt
nu ştii ce vorbeşti. A, şi să nu uit: îţi va
demonstra în plus şi că ai ceva personal cu
el, ori de câte ori de fapt nu eşti de acord
cu o idee de-a lui, deşi altfel poate chiar
ţi-e un om drag.

În foarte rarele momente când intelectualul român suportă să fie întrerupt pentru a-ţi da posibilitatea să spui câte ceva,
dacă acest ceva este un pus de cenuşă în
cap, mai treacă-meargă, poţi beneficia de
ceva atenţie. Altfel, poţi fi sigur că în timp
ce încerci să-ţi expui ideile el se gândeşte
la altceva, poate chiar nelegat de discuţia
curentă, pentru a reveni intempestiv după
ce ţi-ai terminat mica porţie de timp, cu
noi argumente prin care să-ţi dovedească
fără drept de apel că el ştie mai bine. De
multe ori, despre alt subiect decât cel pe
care te-ai concentrat să i-l explici, dar ce
importanţă mai are?
Pe de altă parte, intelectualul român
este şi va rămâne probabil singura ilustrare a conceptului de Dezvoltare Multilaterală, atât de drag regimului comunist
care a ciumat ţara în mod oficial până
acum câteva decenii dar este practic viu şi

azi prin copiii şi nepoţii lui.

Intelectualul român nu are o specializare, se descurcă binişor (în opinia
lui) în orice domeniu. Ar putea fi un mare
om de ştiinţă, un mare fotbalist ori un
mare medic, pe parcursul unui singur an.
Doar o întâmplare face ca în prezent să fie
inginer şomer şi nu preşedintele ţării.
(Soţia câştigă destul iar el mai are grijă şi
de copii). E un priceput bucătar, demontează şi montează la loc motorul maşinii
proprii şi aceasta şi merge după aceea. Are
blog cu trafic - şi ce dacă majoritatea intervenţiilor par că ar aparţine unor specimene lobotomice care violează sistematic
limba română? Într-un cuvânt, SE DESCURCĂ SINGUR. Şi are o neîncredere
fundamentală în orice nu este decis de el,
pipăit de el. Precum apa care profită de
orice crăpătură pentru a se scurge dintr-un
recipient ori, după caz, pentru a inunda o
barcă sau un pantof, intelectualul român
va găsi oricând o cale să nu se supună, să
derobeze, să nu facă parte dintr-o echipă,
să se sustragă subtil oricărei ierarhii, să-ţi
explice cum ai putea TU face mai bine
ceea ce ar trebui de fapt să facă el.
Excepţie: intelectualul român care se
vinde. Cum însă cred că această specie nuşi mai merită numele de intelectual şi
având în vedere finalul acestui articol,
cazul conştiinţelor de vânzare va fi tratat
separat.

Există şi o latură pozitivă a acestor
trăsături: intelectualul român, chiar dacă
nu finalizează, este foarte creativ. El analizează, caută înţelesuri acolo unde nimeni
altcineva nu le vede şi speculează, inventând situaţii şi obiecte, adesea suprarealiste pe care din când în când câte un

Într-un Quebec plin de accente

Lăsaţi-l să vi se suie în cap, pentru că
ştiţi că nu vi se poate sui în cap. Lăsaţi-l să
aibă dreptate, pentru că vedeţi adevărul
dintr-un unghi din care el nu este încă în
măsură să-l perceapă. Lăsaţi-l să vă
umilească, pentru că ştiţi că nu puteţi fi
umilit. Nu trebuie decât puţină diplomaţie,
nu să daţi dreptate cine ştie căror inepţii,
să minţiţi ori să vă deziceţi.

Dacă, după toate acestea, de data
aceasta relaxat pentru că „v-a învins pe
toate planurile”, intelectualul român n-a
înţeles ce înseamnă, la urma urmelor, să
fii un om de onoare, un om al dialogului,
să trăieşti cu respect pentru adevăr şi competenţă, atunci chiar aţi avut de-a face cu
o persoană irecuperabilă şi puteţi renunţa
cu inima uşoară la o relaţie.

Dar continui să cred, aşa cum se întâmplă în propria mea viaţă, că foarte
mulţi au revelaţia şi se schimbă în bine,
dacă sunt măcar un pic acceptaţi la început
cu idiosincraziile lor, altfel sinistre chiar
şi pentru ei, după ce deschid ochii.
Azi, pentru a supravieţui, cultura
română are nevoie de răbdarea celor
nereprezentativi de a-i accepta şi converti
natural pe cei mulţi, în loc de a se izola
într-un „turn de fildeş” şi a discuta doar
între ei.
Vă chem așadar să nu aplicaţi Legea
Talionului decât dacă, întinzând
creştineşte şi celălalt obraz, primiţi cu nesimţire o nouă palmă.

Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager. A publicat la
revista online Acum.tv, unde a îndeplinit
rolul de redactor-șef
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Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti

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

438.383.3116

notairelinca@gmail.com

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

BROSSARD

BALKANI
ww w .b alk ani.c a

Coliva
la comanda

Colaci
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Malai
Boromir

Cremvursti
vienezi

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

S T- H U B E R T

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

Ciorba
de burta

Ciolan
afumat

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

Halva
in vrac

Snitele
si chiftele

Ceafa
proaspata

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

•La noi gasiti cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,
Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele
proaspete
•Produse fara gluten
•Produse afumate natural
cu lemn de artar
Zacusca
Raureni

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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PLANTE MEDICINALE

Ce putem trata cu flori, frunze și fructe de
păducel?

Rețetă: Vin de
păducel

150 g de fructe de păducel proaspete sau
uscate
1 litru de vin alb
Lăsați fructele la macerat în vin pentru o
săptămână, într-un vas închis ermetic.
Filtrați și îmbuteliați.
Poate fi consumat zilnic, în cantitate de 5
până la 10 ml, înainte de masă.

Păducelul este un arbust din familia Rosaceae care poate atinge chiar și 10 m, cu flori albe și fructe roșii comestibile.
ELENA NIGAI
Naturazone.net

Pentru că recent am fost
la cules de flori de păducel
(Crataegus oxyacantha),
m-am gândit să scriu despre
proprietățile acestei minunate plante.
Păducelul este un arbust din familia
Rosaceae care poate atinge chiar și 10 m,
cu flori albe și fructe roșii comestibile, cu
un gust amărui. În America de Nord se întâlnesc peste 150 de specii recunoscute de
către botaniști. Perioada de înflorire a păducelului este scurtă, între două și zece
zile, iar dacă timpul nu este favorabil, înfloritul va dura foarte puțin, cel mult două
- trei zile. Întotdeauna când îmi planific
culesul de păducel mă întreb: „sunt pomii
mei în floare, oare o să fie timpul favorabil?”

Din florile culese la început de înflorire, frunze, vârful ramurilor și din
fructe putem face infuzii sau se pot
obține extracte folosite în primul rând
la ameliorarea tulburărilor legate de
probleme cardiace, în special cele cu
substrat nervos. Compoziția sa chimică
face din păducel o plantă foarte utilă în
tratarea bolilor de inimă. Păducelul
conține acizi triterpenici, precum acidul
cafeic sau tartaric, și flavonoide, printre
care quercitina, oxycantina și vitexina. De
asemenea, păducelul conține uleiuri
volatile și minerale și vitamine ca: magneziu, calciu, zinc, vitamina C. Florile
conțin cea mai mare cantitate de
flavonoide.
Păducelul tonifică mușchiul cardiac și
vasele sangvine, dilată arterele și venele,
asigurând un flux sangvin normal. Fiind o
plantă tonică, ea poate fi consumată pe
termen lung, evitând astfel blocajele vas-

culare. El poate menţine tensiunea arterială la valori normale, creşte rezistenţa la
efort și poate îmbunătăți circulaţia la nivel
periferic şi central.
Păducelul are capacitatea de a stimula
cu delicatețe activitatea inimii. Este eficient în aritmii, puls neregulat și palpitații.
Datorită concentrației de bioflavonoide, el
este un antioxidant eficient și este folosit
în lupta împotriva radicalilor liberi din sistem.
Bine dozat, păducelul poate fi administrat și în combinație cu medicamentele
uzuale pentru problemele de inimă, având
efecte pozitive asupra stării de sănătate.
Poate fi recomandat inclusiv celor care au
suferit un infarct, deoarece ajută la refacerea mușchiului inimii.
În ceea ce privește sistemul nervos,
păducelul este util în caz de insomnie, fie
că este provocată de premenopauză,

menopauză sau alte probleme circulatorii
cu o cauză necunoscută.

Pentru sistemul imunitar, păducelul
poate fi util în caz de infecții asociate cu
febră.

Ca de obicei, vă sfătuim să cereți
avizul medicului de familie, farmacistului
sau terapeutului înainte de a începe orice
cură naturistă, pentru a beneficia din plin
de efectele extraordinare ale ingredientelor pe care le folosiți și a le evita pe cele
potențial adverse.

Pasionată de natură și plante medicinale,
Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut
fabricant de produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților Naturopați din Quebec. Informații suplimentare
la: herboristelaval@gmail.com | 514-2404940.

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

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *
Adulti si copii *

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
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Oboseala inexplicabilă: Câteva
cauze posibile
de metabolism care cauzează prezența în
exces a glucozei în sânge (hiperglicemie).
La ora actuală, un canadian din trei are
diabet (tip 1, care este o boală autoimună,
sau 2) sau prediabet. Multe alte persoane
ar putea suferi de această boală fără să
știe că o au. Din păcate, mai puțin de 50%
dintre canadieni pot identifica măcar
jumătate din manifestările timpurii ale diabetului și doar 33% știu că accidentele
vasculare cerebrale sunt o complicație a
acestuia.
Starea de epuizare - însoțită de sete
excesivă, urinare frecventă, foame, iritabile etc.- poate fi un semn de diabet.
Consultarea medicului este esențială.

Dacă oboseala pe care o resimțiți nu este cauzată de o
lipsă de somn sau un stil de
viață foarte ocupat, atunci
este necesar un control
medical pentru a depista
cauza sa exactă.

Dacă pe o perioadă mai lungă de o
săptămână simțiți o oboseală care vă
împiedică să faceți lucrurile pe care de
obicei le făceați cu ușurință, faceți câteva
modificări în stilul dvs. de viață. Timp de
câteva săptămâni implicați-vă în mai
puține activități, dormiți mai mult, consumați mai multe lichide, reduceți sau renunțați la cofeină și alcool și mâncați
zilnic o salată cu cât mai multe legume.
Dacă însă oboseala pe care o resimțiți
nu este cauzată de o lipsă de somn sau un
stil de viață foarte ocupat, atunci este
necesar un control medical. Iată șapte
potențiale cauze care ar putea determina
starea de oboseală inexplicabilă cu care vă
confruntați.

Anemia

Femeile care se află în anii reproductivi, care au menstruație abundentă, tumori fibroide, polipi uterini sau cele care
au născut recent pot dezvolta anemie.
Aceasta este una dintre principalele cauze
ale stării de oboseală.
Problemele apar în momentul în care
sângerările conduc la o deficiență a hemoglobinei care transportă oxigenul, absorbit din aer în plămâni, către toate
țesuturile și organele din organism. În
cazul în care acestea nu sunt alimentate cu
o cantitate suficientă de oxigen, oboseala
își face apariția.
Desigur, nu numai femeile pot dezvolta anemii. Alte cauze, care pot afecta
accentmontreal.com

orice persoană, sunt: hemoragia internă și
deficiența de fier, acid folic și vitamina
B12 din organism. De asemenea, bolile de
rinichi se pot manifesta și prin apariția
anemiei și a simptomelor de amețeală,
frisoane și stări de nervozitate.
De obicei, tratamentul constă în administrarea suplimentelor de fier (dacă
acesta este factorul declanșator) și consumul alimentelor bogate în fier (spanac,
broccoli, carne roșie). În urma unui tratament adecvat, starea de oboseală va dispărea în maxim o lună.

Cofeina

Majoritatea persoanelor apelează la o
cafea sau o băutură energizantă bazată pe
cofeină pentru un plus de energie, însă
uneori efectul obținut este contrar așteptărilor: în cantități ridicate, cafeaua nu
face decât să accentueze starea de
oboseală. Soluția: reduceți consumul de
cafea, ciocolată, ceai și băuturi carbogazoase (care pot conține cofeină) din
regimul alimentar.

Hipotiroidismul

Dacă vă confruntați adesea cu stări de
epuizare și ușoară depresie, experții
susțin că o tiroidă leneșă poate fi explicația cea mai plauzibilă. Cea mai
frecventă boală a tiroidei este hipotiroidismul, care apare atunci când glanda
nu reușește să producă o cantitate suficientă de hormoni tiroidieni. Metabolismul este lent, motiv pentru care funcțiile
organismului sunt încetinite.
Cea mai frecventă cauză a hipotiroidismului la adult este tiroidita lui
Hashimoto, afecțiune cauzată de o
dereglare a sistemului imunitar, care produce anticorpi ce, pur și simplu, distrug
tiroida.

Diabetul de tip 2

Diabetul zaharat de tip 2 este o boală

Alergiile și intoleranțele
alimentare

Intoleranța la alimente și reacțiile
alergice pot cauza oboseală și somnolență. Chiar și o intoleranță ușoară la
unele alimente poate declanșa astfel de
stări. Sfatul experților este să renunțați la
alimentele care vă provoacă somnolență
la un interval de 10-30 de minute de la
consumarea lor.

Apneea de somn

Oboseala este justificată în cazul în
care ați petrecut câteva nopți albe sau nu
ați respectat orele de somn. Dacă însă ați
dormit „buștean” toată noaptea, cauza
oboselii ar putea fi sindromul de apnee în
somn (SAS). Acesta este o afecțiune a
aparatului respirator caracterizată prin
pauze respiratorii repetate, frecvente în
timpul somnului, care face ca oboseala să
se instaleze indiferent de câte ore ați dormit pe noapte.
Apneea de somn este semnalată de
sforăit și intervine cel mai des în cazul
persoanelor supraponderale și obeze.
Dacă vă confruntați cu această problemă,
este recomandată schimbarea stilului de
viață, incluzând și necesitatea de a urma
un regim de slăbire și renunțarea la
fumat.
Dacă nu este tratată la timp, apneea de
somn mărește riscul de boli cardiovasculare, hipertensiune arterială și accident
vascular cerebral.

Boli cardiovasculare
nediagnosticate

Dacă simțiți că obosiți mult prea ușor
în urma unor activități pe care înainte le
efectuați fără probleme, este timpul să vă
faceți un control la inimă, pentru orice
eventualitate. Dacă oboseala intervine
după activitățile obișnuite pe care le efectuați zilnic (curățenie în casă, grădinărit,
serviciu) este posibil ca inima să vă trimită semnale că ar avea nevoie de mai multă
atenție
ACCENT MONTREAL

Într-un Quebec plin de accente

Trei metode
p e n t r u a ev a l u a
riscul de AVC și
d em e nț ă

Ca să ajungem să ne bucurăm din plin de
vârsta de aur, trebuie să știm cum să detectăm semnele unor boli care ne pot scurta
zilele sau diminua considerabil calitatea
vieții. Iată trei metode simple de a evalua
riscul de accident vascular cerebral (AVC)
și demență:
■ Strângerea de mână. Potrivit unui raport al Academiei Americane de Neurologie, persoanele care dau mâna cu fermitate
au cu 42% mai puține șanse de a suferi un
accident vascular sau de a se îmbolnăvi de
demență. Care este explicația? Afecțiunile
cardiovasculare care cauzează probleme la
creier sunt responsabile și pentru slăbirea
mușchilor de la extremitățile corpului. Prin
urmare, mâini puternice înseamnă artere
bune.
■ Încetinirea ritmului de mers - când cei
care vă acompaniază trebuie să-și
încetinească pasul ca să nu vă „piardă”. Un
studiu întreprins la Boston Medical Center
a revelat că persoanele de vârstă mijlocie
cu un mers lent sunt mai susceptibile de a
dezvolta demență. Aceasta deoarece viteza
mersului este un bun indicator al nivelului
general de fitness al unui individ. În plus,
în timp ce mergem, creierul este obligat să
coordoneze o varietate de sarcini. Așadar,
un mers rapid indică un creier care procesează informația în mod eficient.
■ Somnul deficitar. Deficitul de somn
sporește riscul problemelor de memorie.
Conform unui studiu condus la Washington
University School of Medicine, creierul
folosește timpul în care dormim pentru a
îndepărta proteinele care joacă un rol în
dezvoltarea Alzheimerului. Problemele
cronice de somn permit însă acestor proteine să se acumuleze și să atingă niveluri
periculoase. Așadar, încercați să dormiți
cel puțin șapte ore pe noapte.

Ce este demența?

Demența este o pierdere a aptitudinilor
mentale care afectează viața cotidiană a
persoanei atinse. Ea poate provoca probleme ale memoriei, gândirii și capacității
de abstractizare. De regulă, demența se înrăutățește cu timpul. Durata accentuării
simptomelor diferă de la o persoană la alta.
Unii oameni rămân mult timp într-o perioadă staționară. Alții au un ritm rapid de
pierdere a abilităților.
Probabilitatea de apariție a demenței crește
odată cu înaintarea în vârstă. După boala
Alzheimer, cea mai frecventă cauză de demență este demența multi-infarct, denumită și demență vasculară. Aceasta se
dezvoltă în cazul unui accident vascular
cerebral în care se blochează fluxul sanguin înspre anumite zone ale creierului.

face diferenţa
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Gândirea critică.
gisme) au o anumită structură de bază. Ele
includ una sau mai multe premise - considerate adevărate - cărora li se aplică principiile logice pentru a se ajunge la o
concluzie. Structura standard a unui silogism include trei propoziţii - două
premise şi o concluzie. Exemplu: Toţi oamenii sunt muritori. Socrate este om. Concluzie: Socrate este muritor.

Un silogism valid este cel în care dacă
premisele sunt adevărate atunci şi concluzia
trebuie să fie adevărată. Deci una din
condiţiile de bază pentru corectitudinea
unei judecăţi este analiza premiselor. Dar
chiar dacă toate premisele unui argument
sunt adevărate, argumentul poate fi invalid
dacă principiile logice aplicate sunt eronate,
respectiv dacă în raţionament intervin aşanumitele erori logice. Cu alte cuvinte,
seamănă un pic cu matematica: când rezolvi
o ecuaţie trebuie să aplici principiile
matematice corecte pentru a obţine rezultatul corect.

Puţini ar fi probabil cei care ar criterii care să garanteze că rezultatele pe mizează, nu mai sunt chiar atât de vulnecare le furnizează sunt de încredere. Cum rabili în faţa credinţelor şi convingerilor pe
susţine că ar putea obţine o putem oare „obliga” gândirea să se supună care le primesc de la părinţi sau alţi adulţi.
formă fizică optimă fără să se unor reguli? Gândind la felul în care Ceea ce înseamnă că facultatea de a raţiona
gândim, mai exact aplicând gândirea cri- posedă capacitatea de a se dezvolta.
antreneze intens şi constant. tică.
Din păcate această capacitate este
neglijată odată ce devenim adulţi. Toată
Sau să vorbească o limbă
lumea gândeşte - dar fără verificare şi conCe
este
gândirea
critică?
străină fără să treacă printrGândirea critică este o formă de trol gândirea poate fi eronată, distorsioun lung şi dificil proces de în- gândire disciplinată, care evaluează infor- nată, preconcepută. În plus, într-o societate
în care informaţia este omniprezentă (televăţare. Ori să pună pe maţiile, argumentele şi gândirea proprie vizor, internet, telefon, tabletă etc.) suntem
folosind o mulţime de caracteristici şi acpicioare o afacere fără să înţe- tivităţi intelectuale. Sună foarte complicat, permanent bombardaţi cu tot felul de argumente, concluzii, teorii a căror validitate nu
leagă şi să aplice principiile dar odată dobândită această deprindere, in- poate fi testată decât aplicând gândirea criformaţiile vor putea fi evaluate mai comde marketing. Atunci de ce prehensiv, iar argumentele eronate tică.
oare suntem atât de convinşi identificate mai rapid. Asta cel puţin în
Cum anume aplicăm
teorie!
cu toţii că a gândi se întâmplă
gândirea critică?
Gândirea critică este o aptitudine, o
oarecum automat, fără efort,
Gândirea critică ne ajută în primul rând
unealtă, ceea ce înseamnă că nu ne naştem să identificăm argumentele cu scopul de a
fără reguli şi mai ales că în- cu ea, ci o dobândim pe parcurs prin înle analiza şi evalua din punct de vedere al
totdeauna concluziile la care văţare, efort, încercare şi eroare. De ce ar fi structurii şi consistenţei logice. Un raţiosă învăţăm acest mod de a nament valid trebuie să se bazeze pe o loajungem sunt, by default, important
gândi? Pentru că tot ceea ce facem în viaţă, gică consistentă, solidă, iar nu pe emoţii ori
toate deciziile pe care le luăm sunt rezul- presiune socială. În plus, adevărul unui
corecte?

A gândi - o activitate atât de familiară
speciei Homo Sapiens şi totuşi atât de greu
de controlat şi evaluat. Tot aşa cum
muşchii cu care ne naştem sunt potenţial
capabili să câştige în forţă şi masă dacă
sunt antrenaţi corespunzător, gândirea
umană are şi ea nevoie de un „antrenament” special pentru a dobândi mai multă
acurateţe, claritate şi relevanţă. Ceea ce
înseamnă că ea nu poate fi lăsată să „se întâmple” după voia ei în capul nostru, ci trebuie „obligată” să se supună unor reguli şi

tatul unor anumite concluzii la care
ajungem prin gândire. Iar dacă procesul de
la care pornim - gândirea - este eronat,
atunci nici concluziile, nici deciziile pe
care le luăm pe baza concluziilor nu pot fi
decât eronate.

Copiii nu pot gândi critic, cel puţin
până la o anumită vârstă. De aceea pot fi
„prostiţi” atât de uşor să creadă în Zâna
Măseluţă, Moş Crăciun sau orice alt personaj fantastic din lumea poveştilor. Dar pe
măsură ce experienţa lor de viaţă se acumulează, iar facultățile raţionale se opti-

raţionament nu este determinat de emoţia
pe care o stârneşte, nici de grupul social
care crede în acel raţionament. Cu alte cuvinte, argumentele sunt susceptibile să
sufere din cauza aşa-numitelor erori logice,
dar şi a prejudecăţilor, preconcepţiilor, predispoziţiilor.

Cum arată un argument
corect din punct de vedere
logic?

Toate argumentele (denumite silo-

Majoritatea argumentelor prezentate în
anumite tipuri de mass-media „suferă” din
cauza a nenumărate erori logice, ceea ce
înseamnă că validitatea lor nu poate fi
susţinută. Un truc folosit este faptul că
premisele de la care porneşte un argument nu pot fi evaluate din punct de
vedere al adevărului. Cuvântul cheie în
acest tip de argument este „secret”. Există o
adevărată modă a proiectelor top secret,
care de obicei urmăresc ceva malefic şi care
exercită o putere considerabilă asupra noastră a tuturor. Dar premisa de la care
porneşte un asemenea argument nu poate fi
verificată pentru că proiectul despre care se
vorbeşte este „top secret”.

Un alt truc. În formularea unui argument se porneşte invers: se alege concluzia
dorită, iar apoi se construieşte argumentul
care să suporte concluzia. Iar pentru a face
acest lucru se apelează la erori logice. Lista
erorilor logice este foarte lungă, dar ne vom
opri doar la două: apelul la autoritate (cu
subcategoria apelul la antichitate) şi argumentul circular.
Exemplu: un articol cu titlul „Rodia, secretul tinereţii” care începe spunând că
„egiptenii credeau în puterea acestui fruct
de a le oferi viaţa fără de moarte”, pentru a
continua apoi cu o serie de motive în
favoarea consumului de rodii. În propoziţia
de început a articolului se face apel la autoritatea unui popor antic şi înţelept care
preţuia rodia. Din acest motiv şi noi, oamenii secolului 21, ar trebui să avem încredere în calităţile acestui fruct. Premisa
de la care se porneşte este: antic înseamnă
înţelept. Dar oare este aşa? Orice şcolar
contemporan ştie mult mai mult despre
orice domeniu al ştiinţei - fizică, chimie,
astronomie etc. - decât un egiptean antic,
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Cum o folosim?
pentru că are avantajul că poate asimila descoperirile şi cunoştinţele acumulate de-a
lungul secolelor scurse de la perioada Egiptului Antic, informaţii complet necunoscute
antichităţii. Foarte multe dintre argumentele
care vin în favoarea (sau defavoarea) unui
anumit produs (naturist sau nu) apelează la
autoritate.
Un alt exemplu: un articol intitulat „10
lucruri pe care nu le ştiai despre mierea de
albine”. Şi aici se face apel la autoritatea
antichităţii şi în plus apare un argument
circular: mierea este bună pentru că este
bună. „În Egipt şi în India antică (mierea)
era considerată un dar al zeilor. S-au găsit
papirusuri care îndeamnă la consumul de
miere pentru că « este bună »”.
De obicei, autoritatea cea mai des invocată este ştiinţa, dar informaţia oferită este
atât de inconsistentă încât nu are cum fi un
argument solid. În majoritatea cazurilor se
vorbeşte la modul foarte general despre un
singur studiu ştiinţific care a demonstrat că
un anumit produs este bun (sau din contră
dăunător). De exemplu: „Un compus
chimic pe care producătorii de bere îl folosesc pentru a da gustul amar al berii reprezintă o protecţie eficientă împotriva
virusului care cauzează forme severe de
pneumonie şi bronşită la copii, susţine
studiul realizat de cercetătorii de la Sapporo
Medical University în colaborare cu producătorii de bere niponi”.
Dar în ştiinţă nu se pot formula concluzii valabile pe baza unui singur studiu.
Pentru ca informaţia să fie completă ar trebui prezentate multe alte studii care au
ajuns la aceleaşi concluzii, precum şi studiile care au ajuns la rezultate diferite. Abia
după aceea s-ar putea obţine concluzii relevante.

Al doilea tip de eroare logică des întâlnită este aşa-numitul argument circular, în
care o premisă include concluzia. Cu alte
cuvinte se porneşte de la ceea ce ar trebui
argumentat.
Argumentul „Produsele naturale sunt
sănătoase pentru că sunt naturale” este o
tautologie. El ar putea avea forma: Natura
este bună (sănătoasă). Acesta este un produs natural. Deci produsul este bun (sănătos).

Acesta este cel mai întâlnit tip de argument în marketingul produselor naturale în
care abundă formulări de genul: „Produse
naturiste pentru o sănătate deplină”. Dar
este oare natura bună/ sănătoasă? Sau altfel
formulat: tot ce este natural este bun/ sănătos? Pentru ca să demonstrăm că această
premisă nu poate fi adevărată ar trebui să
găsim ceva care este natural, dar nu este
neapărat bun/ sănătos. Cine caută găseşte:
ciupercile otrăvitoare, plantele otrăvitoare,
metalele radioactive, cutremurele, inundaţiile, erupţiile vulcanice, germenii patogeni, bolile, chiar moartea. Toate acestea
sunt naturale, dar nu sunt nici bune, nici
sănătoase. Deci calitatea unui produs de a
fi natural nu-l face automat sănătos/ bun/
dezirabil. Acest lucru nu înseamnă că un
anumit produs naturist nu este bun, ci doar
că argumentul folosit este eronat din punct
de vedere logic şi de aceea nu poate fi valid.
Tot la argumente circulare intră şi vasta
categorie a fenomenelor paranormale care
sunt justificate de genul: „am trăit o experienţă paranormală, ceea ce înseamnă că
fenomenele paranormale există”. Este
vorba din nou despre un argument invalid,
ce nu poate fi luat în serios. Oamenii pot
trăi nenumărate stări stranii pe care nu şi le

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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pot explica, dar care dacă ar fi analizate
medical, cu ajutorul unor aparate, sau ştiinţific într-un laborator probabil că s-ar
putea găsi explicaţii. Noţiunea „paranormal” este o noţiune „goală”, care nu defineşte nimic concret - e doar un paravan
pentru ceva ce nu este înţeles.
În final, câteva consideraţii despre un
motto celebru: „Gândeşte liber”. În primul
rând nu poţi gândi liber! Gândirea trebuie
să se supună anumitor principii logice şi să
urmeze o structură logică precisă pentru a
ajunge la concluzii valide. Dar chiar dacă
ar fi să putem gândi liber, atunci nu putem
să nu ne întrebăm: „Liber de ce?” De restricţii, limitări, norme sociale, legi, autoritate, pasiune, emoţii? Lista ar putea
continua la nesfârşit. Iar dacă definim termenul liber în relaţie directă cu libertatea
civilă (căci şi aici poate fi vorba despre libertate intelectuală, socială, financiară, de
exprimare, de asociere etc.) atunci
înseamnă că pentru cei închişi din motive
politice sau penale formularea ar putea suna
simplu: „Gândeşte” ori „Gândeşte neliber”.
Doar gândeşte ...
Gândirea critică, odată însuşită, poate
reprezenta o unealtă utilă în formularea
unor decizii inteligente referitoare la ce tre-
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buie să credem şi ce trebuie să facem. Cu
ajutorul ei ne putem apăra de erori, amăgiri,
iluzii, superstiţii, căci ne obligă să căutăm
cunoştinţe şi evidenţe care se potrivesc cu
realitatea, chiar dacă combat credinţele
noastre preţuite.
Totodată, ne putem vedea pe noi înşine
într-o lumină mai apropiată de realitate:
drept fiinţe limitate, înclinate spre eroare şi
supra-încredere în sine.
În încheiere, vorbele lui Eduard de LaPlante, creatorul paginii web The Critical
Thinker Academy: „A gândi critic are un rol
important în supravieţuire, căci ajută la optimizarea calităţii convingerilor şi deciziilor
individuale. Prin acceptarea şi chiar îmbrăţişarea limitărilor şi erorilor cognitive,
iar nu prin negarea sau lupta împotriva lor,
este posibilă optimizarea calităţii judecăţii
şi realizarea de decizii mai raţionale”.
www.scientia.ro
Scientia.ro este un site de popularizare a științei și de demontare a miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri, are o secțiune de bloguri și una destinată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

4882 boul. Des Sources, DDO
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Cele opt mari taine ale Pământului, de la
proveniența apei și a vieții la cutremure
Miezul Pământului

Această imagine a Pământului și a Lunii într-un singur cadru, prima de acest fel realizată vreodată de o navă spațială, a fost înregistrată
pe 18 septembrie 1977, de Voyager 1 al NASA, la o distanță de 7,25 milioane de mile de Pământ. Credit imagine: NASA.

Interiorul Pământului are două componente. Stratul lichid începe la aproape
3.000 km de suprafața planetei și conține
metale lichide cu temperaturi între 2.200
și 5.000˚C. La adâncimea de aproximativ 5.150 km începe tranziția spre fier
solid (cu puțin nichel).
Primele bănuieli că s-ar putea să fie ceva
interesant ascuns în centrul miezului interior au apărut după 1980. Din cauză că
nu se poate pătrunde la miezul interior,
unde temperaturile se apropie de cele de
la suprafața Soarelui, oamenii de știință
se folosesc de undele generate de
cutremure pentru a-și imagina miezul.
În mod ciudat, undele care trec prin miez
de la nord înspre sud călătoresc mai repede decât cele care trec prin miez paralele cu Ecuatorul. Nimeni nu știe de
ce.Termenul tehnic pentru această
ciudățenie este anizotropie.
tori ar putea explica misterioasa ascensiune
a animalelor - cum este cursa înarmărilor
dintre prădători și pradă.

Când prima „Zi a Pământului” știință deopotrivă. Pentru o vreme, compo- cizii și vitaminele, au fost găsite în grăunți
ziția miezului Pământului a fost un mister de gheață din asteroizi, dar și în cele mai
a fost marcată în calendar în rezolvat... doar până prin anii 1940. Luând extreme medii de pe Pământ. A înțelege Când a început tectonica
1970, geologii lucrau la ul- meteoriții drept model, oamenii de știință cum s-au combinat pentru a forma viața plăcilor?
au estimat balanța originală de minerale rămâne una din cele mai mari provocări ale
Plăcile subțiri de crustă solidificată
timele detalii ale tectonicii esențiale a planetei noastre și au notat ce biologiei. Și nici nu s-au găsit încă urme dicare
se
ciocnesc la suprafața Pământului neplăcilor, modelul care explică lipsește. Fierul și nichelul absente din crusta recte ale fosilelor primilor locutori ai au dat frumoase
apusuri de soare în munți și
Pământului trebuie să fie în miez, au apre- Pământului - care erau probabil bacterii
erupții
vulcanice
violente. Dar geologii încă
cum a prins formă suprafața ciat ei. Măsurătorile gravitaționale efectu- primitive ce se hrăneau cu rocă.
nu
știu
când
a
pornit
motorul tectonicii plăPământului. Au trecut 50 de ate în anii ’50 au contrazis însă aceste
cilor.
Cele
mai
multe
dovezi s-au distrus.
estimări. Nucleul era prea ușor. Cercetătorii De unde atât de mult
Doar
o
mână
de
mărunți
grăunți de mineral
ani și multe necunoscute per- continuă și astăzi să investigheze eleoxigen?
numit
zirconiu
au
supraviețuit
de acum 4,4
sistă în imaginile noastre des- mentele care provoacă deficitul de densitate
miliarde
de
ani
și
le
spun
savanților
că
Ne datorăm existența cianobacteriilor,
din adâncuri. Nedumeririle persistă și în
primele
roci
precum
continentele
existau
pre planetă. Live Science, cazul răsturnărilor periodice ale câmpului creaturi microscopice care au contribuit la
radicală a atmosferei Pămân- deja. Dar dovezile plăcilor tectonice timcitată de HotNews.ro, a trecut magnetic al planetei, care este generat de transformarea
fluxul de fier lichid din exteriorul miezului. tului. Ele au pompat oxigen ca deșeu și au purii sunt controversate. Iar geologii încă se
umplut pentru prima oară cerurile cu oxi- întreabă cum se formează crustele contiîn revistă unele din cele mai
gen acum 2,4 miliarde de ani. Dar rocile ne nentale.
adânci mistere ale Terrei.
Cum a ajuns Luna acolo
spun că nivelul de oxigen a urcat și coborât
De unde atâta apă?

Oamenii de știință cred că Pământul a
fost o rocă uscată când s-a agregat acum 4,5
miliarde de ani. Așa că de unde vine acest
compus chimic, H2O? Pesemne că dintr-un
transport interstelar sub forma unor impacte
majore, acum patru miliarde de ani. Bombardat cu asteroizi din gheață, poate că
Pământul și-a umplut rezervoarele de apă
atunci, în perioada numită Marele Bombardament Târziu. Dar începuturile apei rămân
învăluite în mister, deoarece au mai rămas
prea puține roci ca dovezi ale acelui timp.

Ce se află în miezul
Pământului?

Subiect de legende și credințe, nucleul
Pământului a fascinat scriitori și oameni de
accentmontreal.com

unde e?

S-a format Luna dintr-o coliziune titanică a Pământului cu o protoplanetă de
mărimea lui Marte? Nu există un consens
cu privire la teoria unui asemenea impact
gigantic, din cauză că unele detalii nu se
potrivesc. De exemplu, compoziția chimică
a celor două corpuri pietroase este atât de
similară încât sugerează că Luna s-a născut
din Pământ, nu și dintr-un alt element. Alte
modele presupun că un Pământ tânăr, în rotație rapidă, ar fi putut elibera în impact suficientă rocă topită pentru a forma Luna
similară chimic.

De unde provine viața?

S-a format viața pe Pământ sau a fost
adusă de meteoriți din spațiul interstelar?
Componente primare ale vieții, ca aminoa-

ca un roller-coaster vreme de trei miliarde
de ani, până când s-a stabilizat în Perioada
Cambrianului, acum 541 de milioane de
ani. Deci cine a format aerul - bacteriile sau
alt factor? Înțelegerea evoluției spre un
Pământ bogat în oxigen este un factor-cheie
în descifrarea istoriei vieții.

Ce a provocat „Explozia din
Cambrian”?

Apariția vieții complexe în Cambrian,
după patru miliarde de ani de istorie a
Pământului, marchează un punct unic de
evoluție. Deodată au apărut animale cu
creier și vase de sânge, ochi și inimă,
evoluând toate mai repede decât în oricare
eră planetară. O explicație ar fi creșterea
bruscă a nivelului de oxigen chiar înaintea
acelei explozii din Cambrian, dar alți fac-

Într-un Quebec plin de accente

Vom putea prezice vreodată
cutremurele?

În cel mai bun caz, modelele statistice
pot oferi o prognoză a probabilității viitoare
a cutremurelor, similară cu cea a experților
care ne spun când va ploua. Și asta nu i-a
oprit pe oameni să încerce să prezică data
următorului - fără succes. Chiar și cel mai
mare experiment a greșit cu mulți ani, când
geologii au prezis un cutremur la Parkfield,
California, pentru 1994 și și-au reglat instrumentele să-l înregistreze. Cutremurul a
venit în 2004. Unul din cele mai mari obstacole este că geologii încă nu înțeleg de
ce cutremurele încep și se opresc. Dar s-au
făcut progrese în prezicerea replicilor și a
cutremurelor provocate de om, cum sunt
acelea provenite din injectarea apei în fracturarea hidraulică.

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 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 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.
Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și
renovărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

VÂNZĂRI

Vând Istoria Literaturii Române de G.
Călinescu, ediția originală din 1941, preț
100$ și vitrină retro din lemn de nuc și
mahon, cu cheie pentru uși, preț 250$.
Tel: 514-502-7315.

IMOBILIARE

Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratu-

50

.00

ită. Informații suplimentare: 514-5759377.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman,
în Lasalle. Aproape de școală și grădinițe,
la 5-7 minute de stația de metrou Angrignon. Frigider, aragaz, încălzire și apă
incluse. Curte interioară cu piscină și parcare exterioară gratuită. Info: 514-5759377, Ina.
Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de stațiile de
metrou Cartier sau Montmorency. Stație
de autobuz, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

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

MATRIMONIALE
Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Puteți suna la tel: 514344-5153.

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

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

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.
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Pe s c u r t

CE NATAIE | ROBERT
GLINĂ A CÂȘTIGAT
ARGINTUL LA 50 M
SPATE

Înotătorul român Robert Glinţă
a obţinut medalia de argint la
Campionatul European de la
Budapesta (10-23 mai) în
proba de 50 de metri spate.
Glinţă a terminat în 24,42 secunde.
O altă performanță notabilă
este și calificarea obținută de
David Popovici, în vârstă de
doar 16 ani, în finala probei de
100 m liber. El s-a clasat pe
locul șase în finală, cu un timp
excelent: 48,08 secunde.
Acesta reprezintă un nou
record naţional în proba de 100
m.
David Popivici a reușit de altfel
să îndeplinească baremul de
calificare la Jocurile Olimpice
de la Tokyo. Popovici este al
treilea înotător român care a
obţinut dreptul de calificare la
Tokyo, după Robert Glinţă şi
Daniel Martin.
ATLETISM | ANIȘOARA
CUȘMIR-STANCIU, NOUA
PREȘEDINTĂ A FRA
Fosta campioană olimpică la
săritura în lungime Anişoara
Cuşmir-Stanciu a fost aleasă în
funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Atletism,
după ce la Adunarea Generală
de alegeri l-a învins pe preşedintele în exerciţiu Florin Florea în al doilea tur de scrutin,
cu 131 voturi la 85.
În total au fost patru candidați
pentru FRA: fosta campioană
olimpică la maraton Constantina Diţă, campioana olimpică
la săritura în lungime Anişoara
Cuşmir-Stanciu, preşedintele în
exerciţiu Florin Florea şi fostul
preşedinte al instituţiei, Sorin
Matei.
În vârstă de 58 de ani, Anişoara
Cuşmir-Stanciu este o fostă
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FOTBAL
campioană olimpică la săritura
în lungime, la Los Angeles, în
1984. Ea mai deţine în palmares titlurile de vicecampioană mondială şi europeană.

RUGBY | FEMEILE TRANS
VOR PUTEA JUCA ÎN
LIGILE PENTRU FEMEI
DIN FRANA
Federația Franceză de Rugby
(FFR) a votat în unanimitate în
favoarea permiterii femeilor
transgender să joace în liga
pentru femei începând de sezonul viitor. Decizia vine în
pofida avizului dat de World
Rugby, organizația internațională care organizează și Cupa
Mondială de rugby, care a afirmat anul trecut că nu recomandă ca femeilor transgender
să li se permită să joace în ligile pentru femei „din motive
ce țin de siguranță”. Recomandările World Rugby nu au
însă caracter obligatoriu, federațiile naționale având libertatea de a-și stabili regulile lor.

MARATON | CELEBRUL
MARATON DE LA NY VA
AVEA LOC ÎN ACEST AN

Un număr de 33,000 de alergători vor lua startul pentru cea
de-a 50-a ediție a maratonului
de la New York, în data de 7
noiembrie. Competiția a fost
amânată în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus.
Cursa de 42,2 km este extrem
de populară atât pentru alergătorii amatori, cât și pentru profesioniști și a înregistrat un
record de 53,627 de participanți în 2019.
Organizatorii au declarat că
alergătorii vor fi obligați să
prezinte dovada unui test
Covid-19 negativ sau a unui
vaccin și trebuie să respecte
regulile guvernamentale
privind călătoriile și carantina.

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

CFR Cluj, cap de serie la
startul Ligii Campionilor.
Care sunt posibilele sale
adversare?

CFR Cluj, vechea și
noua campioană a
României, va fi unica
reprezentată a țării în
Liga Campionilor. CFR
Cluj deține în palmares
patru titluri consecutive de campioană a
României și șapte în
total, obținute în 2008,
2010, 2012, 2018, 2019
și 2020.

Ardelenii vor începe competiția în primul tur preliminar,
iar celelalte trei formații din
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România vor evolua în Conference League, competiția înființată recent de UEFA - a treia
valorică, după cum notează
DigiSport.ro.

Formația lui Iordănescu Jr. va
fi cap de serie în primul tur preliminar din Champions League și
cunoaște deja câteva dintre posibilele sale adversare. Lista finală
va fi stabilită după încheierea tuturor campionatelor din Europa.
Între posibilele adversare ale
lui CFR Cluj (coeficient 16,500)
se află Șahtior Soligorsk (Belarus), Shamrock Rovers (Irlanda), Connah's Quay Nomads
(Țara Galilor), Valur (Islanda),
Bodo/Glimt (Norvegia), Hamrun
Spartans (Malta). Pe această listă
se vor adăuga, printre altele,

campioanele din Albania, Irlanda
de Nord și învingătoarea din
runda preliminară a Ligii Campionilor.

Datorită statutului de cap de
serie, CFR Cluj va evita în
primul tur al Ligii formații precum Dinamo Zagreb, Olympiacos, Steaua Roșie, Ludogorets,
Legia, Ferencvaros sau Slovan
Bratislava.
În acest sezon, CFR Cluj a
fost eliminată în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, după 22 (4-5, la loviturile de
departajare). Ardelenii, conduși
la acea vreme de Dan Petrescu,
au continuat ulterior în Europa
League, unde au ajuns până în
grupe, precizează aceeași sursă
citată.
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19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nu trece cu vederea eventualele dureri care te încearcă în
această perioadă. Ele te pot avertiza asupra unor
puncte nevralgice care cer atenţie imediată.
Dragoste: Pot apărea conflicte cu partenerul de
viaţă. Financiar: Fii prudent şi încearcă să reduci
cheltuielile.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Mergi la o consultaţie
aprofundată, te vei simţi mult mai
bine după ce vei afla rezultatele. Dragoste: E
destul de monoton acum în doi, nu se întrevede
nimic special în relația de cuplu. Nici pentru celibatari perioada aceasta nu aduce ceva nou. Financiar: Succesul depinde mult de imaginea pe care o
laşi lumii, deci fii sigur pe tine şi arată ce poţi.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea indispoziţii,
toane, scăderi de vitalitate,
episoade de iritabilitate, insomnie
sau pesimism. Dragoste: Cauți mai degrabă solitudinea sau compania prietenilor, mai degrabă
decât cea a perechei tale. Eviți, de fapt, să confrunți
un subiect inconfortabil. Financiar: Ai atât cât să
te descurci bine, fără lipsuri sau economii.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Las-o mai moale cu
cafelele, condimentele şi alte
excitante. Și nu refugia în alcool! Dragoste: Dacă
trăieşti o pasiune aprinsă, fereşte-te de situaţiile
compromiţătoare. Financiar: Dacă partenerul pune
banii la un loc cu tine, atunci vă veţi descurca fără
probleme amândoi, pentru că tu, singur, nu eşti
chiar în cea mai bună formă financiară.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte
multă energie, dar îţi cam lipseşte
moderaţia. Dragoste: Tinzi să exagerezi şi să
amplifici tot ce e legat de relaţii, atât exprimarea
afecţiunii, cât şi pe cea a nemulțumirilor. Financiar: Scapi de o datorie care te frământa de ceva
vreme şi asta te va face să te simţi mult mai bine.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea poate scârțâi
acum. E momentul să iei măsuri
stricte cu privire la stilul tău de
viaţă. Dragoste: Uneori persoana de lângă tine nu
se poartă aşa cum ai dori, ceea ce îţi dă motive de
îndoială asupra sentimentelor sale. Financiar: Fii
atent pe ce dai banii!

SOS INFIRMIÈRE
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Te încearcă o stare de nervozitate și anxietate. Fă tot posibilul
să-ți păstrezi calmul și să te relaxezi.
Dragoste: Posibil să se înfiripe ceva nou şi nu ştii
foarte clar ce este. O fi iubire? O fi amiciţie? Pentru cei în cuplu, emoțiile resimțite sunt o sursă majoră de stres. Financiar: Nu lăsa bunuri şi valori la
îndemâna unor persoane necunoscute.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu sunt elemente majore
care să-ţi influenţeze starea de
sănătate. Dragoste: Eşti privilegiatul
astrelor în privinţa iubirii, dar nu e neapărat vorba
de găsirea acelei jumătăţi mult sperate. Financiar:
Banii conţin o oarecare notă de mister, ca şi cum
ţi-ai câştiga existenţa din două surse.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Nu te încăpăţâna să spui
că ai tu leac la orice boală, depăşeşte-ţi frica și mergi la doctor!
Dragoste: Apar multiple neînțelegeri în cuplu.
Sunt neplăcute, dar nu fundamentale, așa că ar fi
bine ca la primele semne de ceartă să te retragi. Financiar: Ai idei noi, profitabile.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Ar fi bine să fii extrem de
prudent în intervalul următor.
Dragoste: Dacă eşti celibatar, în
ochii admiratorilor joci rolul inaccesibilului. Lasă
totuși câteva portiţe deschise, ca să nu-ți izgonești
pretendenţii. Financiar: Poţi primi un ajutor
neaşteptat şi surprinzător din partea unor persoane
la care nici nu te gândeşti.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Atenție, ești mai vulnerabil la viruşi și bacterii! Dragoste:
Indiferent că vei face sau nu pasul, în dragoste nu
ai de ce să te plângi. Relaţia cu persoana iubită este
plină de bucurie. Iar celibatarii vărsători primesc
acum foarte multă atenție. Financiar: Ai o situaţie
bună, dar ar fi bine să fii prudent, deoarece se
anunţă o creştere majoră a cheltuielilor.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: De evitat orice excese
gastrice, sistemul tău digestiv fiind
destul de fragil în această perioadă.
Dragoste: Noutăţile cele mai plăcute pot apărea: o
nouă relație, concepţia unui copil, cerere în căsătorie, mutare în casă nouă. Financiar: Ai putea pierde
o sumă de bani în urma unei decizii pripite.

BANCURI

☺Polițistul:
- Ați consumat băuturi alcoolice?
- Trei beri, două sticle de vin și una
de vodka.
- Suflati aici, vă rog!
- De ce, nu mă credeți?

☺- Mă’ Ioane, vezi că bărbată-miu
se întoarce într-o oră!
- Da’ Mărie, eu nu-ți fac nimic!
- Păi da, și timpul trece...
☺La oftalmolog:
- Ce problemă aveți la ochi?
- Doctore, nu mai văd vreun ban
de cinci luni!

☺- Câți ani ai?
- Nu e frumos să întrebi așa ceva o
femeie!
- Atunci câte kg ai?
- 40 de ani!

☺În România, cele mai bănoase
meserii se termină în „-ar”: șmenar, samsar, bișnițar, primar, parlamentar...

☺Un ardelean și un chinez se
întâlnesc într-un tren. Chinezul,
fiind politicos, se prezintă: Ian
Kun Khoy!
La care ardeleanu’:
- Vasile, cu două.

☺El: Am o slăbiciune pentru
tine...
Ea: Nasol! Ceva tare n-ai?

☺Dacă nu va place cum conduc,
dați-vă de pe trotuar!

☺- Dragule, eu sunt grasă?
- Nuu, ești perfectă!

SUDOKU
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Administratori români

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

☺- Ioane, am două vești proaste,
nu știu cum să ți le zic.
- Combină-le!
- Nevasta-ta ne înșeală!

☺Din prima clipă din care te-am
văzut, am știut că o să-ți dau
numărul de telefon greșit.
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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

- Ia-mă în brațe și aruncă-mă în
pat!
- Mai bine stai aici, că ți-l aduc eu!

☺Doi studenți discută între ei.
- Din ce trăiești? întreabă unul.
- Scriu, răspunde celălat.
- Ce anume scrii?
- Scriu acasă să-mi trimită bani.
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