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Noutăți privind programul de
parenare pentru părinți și bunici

Laseri și antimaterie într-un
posibil experiment în România

Vești bune în materie de
parenare: anul acesta,
programul Parrainage
des parents et
des
grands-parents
prevede acceptarea a
30,000 de cereri - mult
mai multe ca în anii
precedenți.
UTILE ► P a g . 1 0

Laseri și antimaterie
pentru studiul stelelor de
neutroni. Un experiment
ce s-ar putea desfășura
la Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics („laserul de la
Măgurele”) în România.
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Po r t e s o u v e r t e s ș i Z i u a L i m b i i Ro m â n e l a Ș c o a l a Ju n i m e a
Ro m â n ă d i n M o n t r e a l

PE SCURT | DIN COMUNITATE

Sâmbătă, 21 august, începând cu ora
10:00, echipa Școlii Junimea Română din
Montreal organizează o „journée portes ouvertes” pentru a informa pe cei interesați de
cursurile și activitățile pe care această
școală le oferă. Evenimentul este cuplat cu
un picnic în Parcul Angrignon (accesibil via
stația de metrou Angrignon, linia verde).
Reamintim că perioada de înscrieri pentru anul școlar 2021-2022 este deschisă.
Cursurile au loc în clasă (la Colegiul
Brébeuf, acolo unde Școala Junimea
funcționează de mai bine de un deceniu:
5625 av. Decelles, Montreal, H3T 1W4) și
online. Înscrierile se pot face pentru
nivelurile primar, secundar, colegial și universitar. Cursurile în clase sunt oferite sâmbăta, între orele 9:00 și 15:00; cele online
au loc în timpul săptămânii și sâmbăta.
O a doua întâlnire propusă de Școala Junimea va avea loc pe 28 august, de la ora
10:00, în Parcul Jarry, la Foișorul acoperit.
Este vorba de o invitație la dialog și la pic-

Portes ouvertes în Parcul Jarry, ediția 2020. FOTO: www.junimearomana.com.

nic adresată „tuturor celor cu inima
română”, pentru a sărbători Ziua Limbii
Române. Cei care doresc să participe se pot
alătura cu snoave, povestiri, poezii, cântece
sau muzica preferată, expunând obiecte de
artizanat și țesături, tablouri sau fotografii
elocvente și bucate tradiționale. Evenimentul se dorește a fi o sărbătoare a spiritului și
a inimii - veniți cu prietenii, cu mult zâmbet
și cu cele necesare pentru picnic.
Persoanele care doresc să prezinte un
moment artistic sau o temă de dezbatere
sunt rugate să se înscrie pentru a fi incluse
în program. Înscrierile se fac prin email la
adresa contact@junimeromana.com.
Intrarea și parcarea sunt gratuite. Parcul
Jarry este ușor accesibil cu mijloacele de
transport în comun, stația de metrou De
Castelnau (linia albastră) fiind la câțiva pași
de intrarea în parc.
Info suplimentare despre ambele evenimente: www.junimearomana.com | 514
884-6530.
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ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Tatiana Șragăr și Maggie Romanovici, într-o
expoziție colectivă la Galeria Lenoir
Tatiana Șragăr și Maggie Romanovici, două pictorițe de
origine română cu care,
sperăm, cititorii publicației
Accent Montreal sunt deja familiarizați, participă la o expoziție de grup găzduită de
Galeria Lenoir, alături de alți
cinci artiști quebechezi.

rezonanță cu el însuși.
Printre tablourile expuse se află trei
picturi în ulei pe pânză tip „galerie” - Red
Bloom (30”x15”), Rhapsodie Bleue (30”x
24”) și Yellow Bloom (30”x15”), două picturi acrilice pe pânză tip „galerie” - Doux
printemps (36’’x12”) și Suspense
(24”x18”), și Glow 2 (28”x23), o pictură
acrilică pe pânză încadrată.

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Galeria Lenoir din
Vieux-Montréal prezintă o
expoziție estivală ce pune
în valoare șapte pictori și
pictorițe din Quebec. Astfel, pe lângă Tatiana Șragăr și Maggie Romanovici (artistă reprezentată permanent
de galerie) expun și Mario Lafontaine,
Maud Cousin, Véronique Lavigne, Jean
Cousineau și Sandra Rittore. Fiecare dintre acești artiști participă cu câte 6-8
tablouri.
Deși nu este centrată pe o temă anume,
expoziția de grup are coerență, afișând în
același timp și o binevenită varietate în
reprezentarea picturală, tematică și coloristică, pentru satisfacerea gusturilor
publicului și colecționarilor.

Tatiana Șragăr: Trompe
l’oeil

Tatiana Șragăr expune o serie de
tablouri realizate în ulei, în tehnica trompe
l’oeil - o tehnică prezentă în secolele XVI
și XVII, în stilul manierist și cel baroc,
foarte dragă artistei de când a putut admira
pe viu picturile trompe l’oeil din palatele
italiene.

Lucrările înfățișează naturi statice cu
flori - ca în July (24”x18”), Peine
d’amour (20”x16”), Volubilis (16”x 20”)

Pictorițele Maggie Romanovici și Tatiana Șragăr, ale căror tablouri fac parte dintr-o expoziție colectivă prezentată de Galeria Lenoir din Montreal până pe 28 august.

- sau fructe, alăturate uneori unor obiecte
simbolice și de uz casnic, precum în Contrast (22”x28”) sau Intimacy (18”x24”).
Efectul trompe l’oeil este dat de faptul că
artista a pictat rame de lemn (false) pe
pânză de tip „galerie”, fapt care permite
unor elemente din tablouri să iasă din
cadru, să se prelingă parcă în afara ramei,
producând efectul dorit.
Picturile sunt realiste, cu o preocupare
pentru forme împlinite, rubensiene, care
sunt armonizate cu game de culori calde,
pastelate și îmbietoare. „Stilul acesta”,
spune Tatiana Șragăr, „te împinge la
căutare. Te întrebi: de unde vine apa? De
unde vine lumina? De unde răsare floarea
asta?”. Cu alte cuvinte, stilul trompe l’œil
vine să chestioneze aparența unei imagini,
dacă ceea ce vedem este chiar ceea ce este
sau avem de-a face cu o iluzie.

Maggie Romanovici: Pictură
abstractă

Maggie Romanovici expune cu
predilecție pictură abstractă, în care pre-
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ocupările principale sunt redarea mișcării
și culorii. Culorile combinate într-un
ansamblu omogen oferă o lumină policromă și traduc sentimente, pasiuni,
plăcerea creației sau spontaneitatea gestului artistic. Texturile, umbrele calde și
reci, tranzițiile line între culori - toate
acestea creează armonie, atracție, o invitație în universul artistei.
Tablourile sale sunt dinamice, urmăresc fuga gândurilor, bătăile inimii și
impulsul sentimentelor. Trăsăturile de
pensulă și cuțit, line sau viguroase, dirijează ochiul privitorului și îl invită să
recreeze drumul parcurs de artistă în procesul ei de creație.
Fiind reprezentată de Galeria Lenoir,
Maggie Romanovici beneficiază de o
prezență permanentă în cadrul acesteia,
expunând în fiecare lună câte 5-6 tablouri
noi. În expoziția aflată pe simeze până în
28 august, ea participă cu lucrări inspirate
de natură și anotimpuri. Fiind realizate în
stil abstract, privitorul e invitat la un voiaj
imaginar în universul pictural al artistei și
incitat să găsească sensuri și emoții în
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Într-un Quebec plin de accente

Câteva cuvinte și despre lucrările
celorlalți artiști expozanți, care completează buchetul fascinant al acestei expoziții. Vizitatorii vor remarca cu
siguranță peisajele lui Maud Cousin pictate în stil hiperrealist, care redau imensitatea și liniștea formelor de relief, dar și
stilul minimalist al Sandrei Rittore care
pictează portrete de femei din părul cărora
cresc flori și grădini.
Inspirat de frumusețea vieții și a ființelor vii, Mario Lafontaine pictează
corpul uman folosind culori acrilice și
spatula pentru a da relief și texturi diferite
pânzelor sale. Véronique Lavigne abordează cu totul altă temă în picturile sale cu
păsări viu colorate, inspirate de relațiile de
familie sau dintre prieteni. Jean
Cousineau, pictor din St-Eustache, expune o serie de acrilice pe pânză, realizate
în tehnică mixtă, reprezentând peisaje și
grădini în culori vibrante.
Galeria Lenoir este deschisă în zilele
de miercuri, joi, vineri și sâmbătă între
orele 14:00 și 16:30. Pentru vizite în afara
acestui program este nevoie de o programare.
Expoziție estivală de grup
Până pe 28 august la Galeria Lenoir
240 rue St-Jacques Ouest, Montreal, H2Y
1L9
514-222-9661

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

4882 boul. Des Sources, DDO
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Alegerile federale și cel de-al patrulea val al
pandemiei

Rezultatele alegerilor, imprevizibile totuși pe fondul celui
de-al patrulea val

Justin Trudeau (PLC), Erin O’Toole (PCC) și Jagmeet Singh (NPD).

În data de 20 septembrie, vor
avea loc noi alegeri federale.
Ne aflăm așadar în plină campanie electorală, concomitent
cu al patrulea val al pandemiei de coronavirus. Nu e
de mirare deci că îngrijorările
populației vizavi de COVID
sunt din nou în creștere. Care
este impactul politic al actualului climat pandemic și cum
s-ar traduce acesta la urne?
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Într-un articol din luna iulie
intitulat „Ce îi preocupă pe
canadieni în preajma unor
posibile alegeri federale?”
(pe care îl puteți citi la
www.accentmontreal.com),
scriam că pe măsură ce campania de vaccinare avansează - la ora actuală peste 72%
dintre canadieni (populația totală) s-au vaccinat cu prima doză și aproape 64% au
făcut-o și pe a doua - îngrijorările vizavi de
COVID-19 încep să se estompeze, iar
atenția populației să se îndrepte spre alte
problematici. Schimbările climatice, sănătatea, redresarea economică, dimensiunea
deficitului, suferințele populațiilor indigene
și reconcilierea - iată chestiunile ce preocupau canadienii la mijlocul verii, înlocuind
în topul priorităților răspunsul la situația
generată de pandemia de COVID-19, așa
cum reiese dintr-un sondaj Angus Reid condus între 14 și 16 iulie. Luna trecută, doar
unul din cinci canadieni (19%) identifica
accentmontreal.com

pandemia ca fiind o prioritate de top, o
scădere considerabilă față de 45% în martie.
Tot în iulie, numărul celor care erau îngrijorați de o eventuală îmbolnăvire de
COVID era de 47%.

În contextul mereu fluctuant al pandemiei, o lună poate schimba multe. În
Canada, ca peste tot în lume, varianta delta
a devenit dominantă, provocând creșterea
numărului de îmbolnăviri. Pentru că
numărul persoanelor vaccinate este semnificativ, formele grave de COVID sunt mai
puțin frecvente. Drept urmare, și spitalizările sunt mai puține ca în valurile precedente, însă presiunea asupra sistemelor de
sănătate rămâne o amenințare, căci vasta
majoritate a persoanelor care necesită intervenție medicală în urma contractării
virusului este formată din nevaccinați.
Pe fondul înmulțirii noilor cazuri și a incertitudinii cu privire la siguranța copiilor
nevaccinați care se vor întoarce în curând
pe băncile școlii (în sudul Statelor Unite,
numărul copiilor spitalizați cu COVID a explodat în ultimele săptămâni), proporția
canadienilor care exprimă îngrijorări
vizavi de îmbolnăvirea cu SARS-CoV-2
a crescut cu cinci puncte din iulie, la
52%, arată un nou sondaj efectuat de
aceeași firmă, Angus Reid, cu puțin timp
înaintea declanșării campaniei electorale
(7-10 august). Mulți dintre aceștia (45%)
afirmă că intenționează să sprijine Partidul
liberal la alegeri.
COVID-19 constituie principala prioritate pentru 26% dintre canadieni, o creștere
de șapte procente față de luna precedentă.
Totuși, sănătatea (36%), mediul și schimbările climatice (36%), economia (27%)
și accesibilitatea locuințelor (27%) depășesc pandemia în topul priorităților pe
care canadienii doresc să le vadă pe agenda

noului guvern.
În ciuda creșterii numărului de noi
cazuri în vestul Canadei, COVID-19 nu
face parte din primele trei preocupări ale
locuitorilor din BC, Alberta sau
Saskatchewan. Incendiile de pădure din
British Columbia și Ontario au determinat
plasarea schimbărilor climatice ca prioritate
principală în aceste regiuni, în vreme ce în
Alberta este economia, iar în Manitoba și
Saskatchewan deficitul federal. În Quebec
sănătatea se află pe primul loc, urmată
de mediu și de deficit. În provinciile
atlantice prioritățile se aliniază aproape ca
în Quebec, cu singura deosebire că pe locul
trei se află accesibilitatea locuințelor în loc
de deficitul federal.
De menționat că mediul și schimbările
climatice reprezintă o prioritate clară pentru
cei care intenționează să voteze cu liberalii
sau neo-democrații.
Gestionarea pandemiei a fost unul din
punctele forte ale guvernului liberal în ultimul an și jumătate. O majoritate a canadienilor (51%) consideră că Justin
Trudeau a făcut o treabă bună - cea mai
mare „notă” pe care premierul a primit-o
anul acesta - iar 55% sunt de părere că
guvernul său s-a descurcat bine privind
această chestiune.

În ceea ce privește rata favorabilității,
Trudeau (40%) este depășit de Jagmeet
Singh (47%) și Yves-Francois Blanchet
(46%), însă stă mult mai bine ca liderul
conservator Erin O’Toole (27%).
La nivel de intenții de vot, liberalii au
un avantaj de cinci procente în fața conservatorilor: 36% vs. 31%. Intențiile de
vot pentru NPD se situează la 19%, în
vreme ce Blocul québécois obține 7%, iar
Verzii 3%. Restul de 5% merg către alte
partide și independenți.

Într-un Quebec plin de accente

În ciuda faptului că opoziția a criticat
declanșarea unui nou scrutin în timpul pandemiei și la mai puțin de doi ani de la precedentele alegeri, decizia liberalilor nu
constituie o surpriză, ținând cont de faptul
că guvernul era unul minoritar. Iar canadienii, în general, nu resping ideea de noi
alegeri.
Ca dovadă, mai multe provincii și-au
chemat cetățenii la urne în timpul pandemiei. În British Columbia, New
Brunswick și Terre Neuve și Labrador partidele aflate la putere au câștigat - NPD în
BC, conservatorii în NB și liberalii în Terre
Neuve și Labrador - transformând o guvernare minoritară într-una majoritară. Este
ceea ce speră și liberalii lui Trudeau.
Totuși, intențiile de vot nu înseamnă
neapărat voturi, așa cum o arată ultimul
exercițiu electoral, cel din Nova Scoția (17
august), care s-a încheiat cu o victorie surpriză și zdrobitoare a conservatorilor în fața
liberalilor, aflați la putere în această provincie din 2009. Conservatorii au făcut campanie promițând investiții majore în
sănătate, care, așa cum sondajul Angus
Reid a relevat, reprezintă prioritatea
numărul unu a locuitorilor din această parte
a țării.
În același timp, pandemia reprezintă o
variabilă imprevizibilă privind desfășurarea
campaniei electorale și rezultatul alegerilor.
Cum vor fi afectate evenimentele de campanie de creșterea cazurilor? Se vor transforma acestea în focare de transmitere a
virusului? Vor fi anulate unele dintre ele?
Și cum va reacționa populația în fața acestor situații - va considera nepotrivită decizia
de a declanșa acum alegeri sau din contră,
se va ralia în jurul liberalilor, ca partid pe
care îl vor la putere pentru gestionarea în
continuare a pandemiei?
În plus, este de așteptat ca sporirea
numărului celor care sunt îngrijorați de o
potențială contractare a virusului să aibă un
impact considerabil asupra prezenței la
urne. Élection Canada preconizează un
record istoric privind votul prin corespondență, căci până la cinci milioane de canadieni ar putea vota acum prin poștă. Spre
comparație, la alegerile din 2019 numărul
votanților prin corespondență nu a atins
50,000. Dar chiar și așa, experții se așteaptă
la un număr mai mic de participanți la
aceste alegeri federale, în special în zonele
cu rate ridicate de transmitere a COVID-19
și măsuri de sănătate publică mai puțin
stricte. Dacă acest lucru va avea vreun impact asupra șanselor liberalilor de a câștiga
este greu de anticipat.
Prin urmare, putem spune că situația actuală reprezintă atât o potențială oportunitate, cât și un risc pentru liberali.
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Vaccinarea va fi necesară pentru
a călători cu trenul sau cu
avionul în Canada
Doar persoanele complet
vaccinate se vor putea îmbarca în zborurile canadiene
comerciale și vor putea urca
în trenurile interprovinciale.

torul transporturilor aeriene, feroviare și
maritime aflate sub jurisdicție federală,
precum și pasagerilor care călătoresc în
Canada.
Prin urmare, toți cei care se vor îmbarca în zboruri comerciale interne,
pasagerii trenurilor interprovinciale și cei
aflați bordul navelor de croazieră unde vor
petrece cel puțin o noapte trebuie să fie
vaccinați complet.
Potrivit ministrului Transportului, se
așteaptă ca sectorul transporturilor să se
conformeze acestei cerințe cel mai târziu
la sfârșitul lunii octombrie.

Măsura a fost confirmată de liderul liberal Justin Trudeau într-o conferință de
presă, după ce fusese anunțată de ministrul
Transporturilor, Omar Alghabra, în data de
13 august.
Cerința se aplică angajaților din sec-

Q u e b e c : Va c c i n a r e a o b l i g a t o r i e p e n t r u
lucrătorii din domeniul sănătății

Quebecul impune vaccinarea
tuturor lucrătorilor din domeniul sănătății care vin în contact cu pacienții. Măsura va fi
dezbătută luna aceasta în
comisie parlamentară.

Guvernul Legault a decis ca vaccinarea să fie obligatorie pentru personalul din sistemul de sănătate. Măsura
vizează toți lucrătorii care vin în contact
direct cu pacienții pentru cel puțin 15
minute. Noua regulă se va aplica atât angajaților din unitățile publice, cât și celor
din resursele intermediare, din rezidențele
private pentru persoane în vârstă, precum

accentmontreal.com

și personalului din agențiile private de
plasare, paramedicilor și doctorilor.
La ora actuală, circa 90% din lucrătorii rețelei publice de sănătate s-au vaccinat cu cel puțin o doză. „Cei 10% care
rămân reprezintă un risc real, în ciuda
echipamentului de protecție, de a transmite virusul unui pacient vulnerabil”, a
declarat premierul Legault, citând avizul
Sănătății publice.
Data intrării în vigoare a măsurii nu a
fost încă precizată, însă 1 septembrie se
vehiculează ca termen pentru prima doză,
iar 1 octombrie pentru cea de-a doua.
CAQ propune ca lucrătorii care vor refuza să se supună acestei noi reglementări
să fie suspendați fără plată. Chestiunea va
fi dezbătută în comisie parlamentară.
Această comisie parlamentară se va

AM

ține împreună cu partidele de opoziție
pentru a discuta modalitățile de vaccinare
obligatorie mai pe larg - atât pentru personalul medical, cât și pentru profesori și
angajații guvernamentali care vin în contact cu publicul. Deocamdată, Quebecul
nu intenționează să impună vaccinarea
personalului din educație și din funcția
publică.
Cele trei partide de opoziție - Partidul
liberal, Partidul québécois și Québec solidaire - cer guvernului să extindă dezbaterile din comisia parlamentară și la
pașaportul vaccinal.
În ceea ce privește vaccinarea obligatorie a personalului medical, liberalii și
QS sunt de acord, pe fond, cu această măsură. PQ așteaptă avizul unor experți.

Într-un Quebec plin de accente

ACCENT MONTREAL

Pa șa p or tu l
vaccinal va fi
intr odus în
Quebec la 1
septembrie

Paşaportul de vaccinare va
intra în funcțiune la 1 septembrie și va fi folosit în
baruri, restaurante, săli de
sport, festivaluri și spații interioare care reunesc un
număr mare de persoane.
Pașaportul de vaccinare nu
se va aplica pentru acces în
magazine.

Prezența variantei Delta, creșterea
numărului de îmbolnăviri și a spitalizărilor, precum și începerea școlilor
reprezintă factorii care, potrivit autorităților, justifică introducerea pașaportului vaccinal, pentru a nu mai recurge din
nou la măsuri restrictive, care să paralizeze anumite sectoare de activitate.
Pașaportul vaccinal va fi gratuit, scopul
său fiind de a atesta că o persoană este
protejată împotriva COVID-19.
Acest document oficial va permite posesorului său să călătorească în străinătate
și să aibă acces la activități neesențiale.
Pașaportul vaccinal nu va fi necesar pentru accesul la servicii esențiale, precum
frecventarea unei școli, atât la nivel primar cât și secundar sau post secundar, sau
obținerea unui loc de muncă.
Mai multe detalii puteți citi la:
www.accentmontreal.com.

face diferenţa
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Pop ul a ț i a
Ro mâ ni ei v a
scădea la 15,5
milioane de
locuitori până
în 2050
În următorii 30 de ani, populația României va ajunge la
15,5 milioane de locuitori, informează Eurostat. Aceasta
înseamnă o reducere de 20%
față de nivelul din 2020,
când România număra 19,2
milioane de locuitori.
Potrivit biroului de statistică al Uniunii
Europene, citat de Digi24.ro, populația
României va scădea la 15,5 milioane de
locuitori până în 2050, pe fondul natalității scăzute și al migrației externe.

În cele mai puternice judeţe pentru business, evoluţia populaţiei în următorii 30
de ani diferă: în municipiul Bucureşti
populaţia va scădea cu 23%, în Timiş cu
5%, în Cluj cu 8%, iar în Argeş cu 27%.

Un singur judeţ va înregistra o creştere a
numărului de locuitori în următorii 30 de
ani, iar acesta este Ilfovul. Aici populaţia
va creşte cu 42% în perioada 2020-2050,
potrivit proiecţiilor demografice.
Numărul de locuitori va stagna în Iași,
iar în Capitală va scădea cu un sfert în
următorii 30 de ani.
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Averea netă a românilor, la un
maxim istoric în pandemie

Averea netă a românilor a
atins un maxim istoric în
2020, când a înregistrat o
creştere cu 6% faţă de 2019,
potrivit „Raportului asupra
stabilităţii financiare”, publicat de Banca Naţională a
României. 0,3% din depozitele bancare conțin
peste o cincime din banii
economisiți.

Anul trecut averea netă a populaţiei din
România a ajuns la 2.400 de miliarde de
lei, potrivit datelor BNR, citate de
Digi24.ro.
Activele imobiliare reprezintă 1.800
de miliarde de lei (75%) din total, iar
activele financiare nete 600 de miliarde
de lei (25%). BNR precizează că în cadrul
activelor imobiliare au fost incluse doar

imobilele, iar activele financiare nete
reprezintă diferenţa dintre activele financiare şi pasivele financiare.

este importantă în contextul pandemiei
COVID-19 atât din punct de vedere
macroeconomic, cât şi din perspectiva stabilităţii financiare, întrucât capacitatea
gospodăriilor de a face faţă şocului
afectează măsura în care consumul se va
diminua şi probabilitatea ca debitorii să înregistreze restanţe la plata datoriilor.
„Din acest punct de vedere, rezistenţa
sectorului populaţiei s-a îmbunătăţit considerabil comparativ cu situaţia dinaintea
crizei financiare din anul 2008, în condiţiile în care ponderea serviciului datoriei în
venitul disponibil s-a diminuat. Această dinamică a fost susţinută, de la începutul
anului 2019, de evoluţia robustă a pieţei
muncii şi de măsurile BNR cu privire la
limitarea gradului maxim de îndatorare în
accesarea de împrumuturi de la instituţiile
de credit”, se precizează în raportul BNR.

În 2019, averea netă a populaţiei din
România a depăşit 2.200 de miliarde de
lei, ponderea cea mai mare fiind deţinută,
de asemenea, de activele imobiliare.

În privința banilor ținuți la bancă, se
observă o polarizare a averilor
românilor: numărul depozitelor de peste
100.000 de euro reprezintă 0,3% din totalul depozitelor, dar conțin 22% din banii
ținuți de români în bănci.

Banca Naţională a României apreciază
că rezistenţa sectorului populaţiei la şocuri

ACCENT MONTREAL

„Rezistenţa sectorului populaţiei la
şocuri s-a îmbunătăţit considerabil comparativ cu situaţia dinaintea crizei anterioare. Capacitatea populaţiei de a face
faţă unor condiţii nefavorabile este sporită
şi de consolidarea avuţiei nete (creştere cu
6 la sută, decembrie 2020 faţă de decembrie 2019), situându-se la un maxim istoric, atât pe palierul deţinerilor de active
imobiliare, dar mai ales pe cel de active financiare, categoria din urmă conferind un
grad de lichiditate mai ridicat în contextul
necesităţii acoperirii unor situaţii neprevăzute”, potrivit raportului BNR, consultat
de Agerpres.

Într-un Quebec plin de accente

Banca Naţională a României apreciază
că impunerea măsurilor de restricţionare a
mişcării începând cu luna martie 2020, cât
şi incertitudinile legate de evoluţiile viitoare ale veniturilor populaţiei, coroborate
cu un apetit la risc mai redus al băncilor,
au influenţat negativ fluxul de credit de
consum nou în perioada T2 2020 - T1
2021, acesta situându-se cu 20 la sută sub
nivelul înregistrat la în aceeaşi perioadă a
anului precedent. Aceşti factori de influenţă nu au fost resimţiţi la fel de sever în
cazul creditelor ipotecare, având în vedere
durată mai lungă necesară pentru aprobarea unui astfel de împrumut, cât şi cererea relativ inelastică pentru achiziţia de
imobile.

face diferenţa
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România urmărește să-și consolideze sectorul
nuclear
La începutul lunii august,
România și Canada au semnat un Memorandum de
înțelegere în domeniul nuclear pentru dezvoltarea
proiectelor nuclearo-energetice de la Cernavodă și a celor
din sectorul energiei nucleare
civile. Însă nu doar Canada
este statul alături de care
România urmărește să-și consolideze sectorul nuclear.

România și-a consolidat colaborarea cu
Canada în domeniul energiei nucleare civile
prin semnarea, în data de 6 august, a Memorandumului de înţelegere încheiat între
Ministerul Energiei din România şi Departamentul de Resurse Naturale din Canada.
Canadienii se vor implica în proiectele
nuclearo-energetice de la Cernavodă și în
cele din sectorul energiei nucleare civile din
România, industria canadiană având o experienţă de excepţie în proiectele CANDU
(lucrări de renovare şi proiecte noi de construcţie de unităţi CANDU realizate cu succes).
Memorandumul va întări, în egală măsură, colaborarea între companiile relevante
pentru îndeplinirea cererii în creștere de
forță de muncă foarte calificată, mobilă și
adaptabilă, în rând cu nevoile actuale și viitoare din domeniul energiei și reducerea
schimbărilor climatice, după cum notează
CaleaEuropeană.ro. Acestea pot include instituții academice, producători, operatori și
alte organizații din industrie.
Însă nu doar Canada este statul alături
de care România urmărește să-și con-

In plus, fisiunea nucleară diferă de
arderea combustibililor fosili prin faptul că
nu produce nici dioxid de sulf, nici oxizi de
nitrogen, poluanții responsabili de ploaia
acidă. Iar puterea nucleară poate garanta un
flux constant de energie care nu este dependent nici de strălucirea soarelui, nici de
bătaia vântului.

Centrala nucleară de la Cernavodă.

solideze sectorul nuclear.
Recent, președintele Klaus Iohannis a
promulgat legea pentru ratificarea acordului
dintre România și Statele Unite privind cooperarea în domeniul proiectelor nuclearoenergetice de la Cernavodă și în sectorul
energiei nucleare civile din România, după
ce plenul Senarului i-a dat undă verde.
În octombrie 2020, a fost semnat un
acord interguvernamental extins românoamerican care oferă cadrul juridic necesar
pentru cooperarea în domenii de importanță
energetică pentru România, exemplu în
acest sens fiind proiectul Unităţilor 3 şi 4
ale Centralei Nuclearo-electrice de la Cernavodă și retehnologizarea Unităţii 1.
Tot în octombrie anul trecut, România a
semnat un Memorandum de Înțelegere cu
Exim US, în urma căruia va obține o finanțare de 7 miliarde de dolari din SUA
pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul
energetic - inclusiv energie nucleară și gaz
natural lichefiat și din domeniul infrastructurii - rutieră, cale ferată, depozite de gaze.

La distanță de o lună, Comisia Europeană a aprobat acordul România-SUA,
care permite construcția reactoarelor 3 și 4
de la Cernavodă cu parteneri strategici din
Statele Unite și UE, lucru ce a permis guvernelor României și Statelor Unite să semneze această înțelegere, la 9 decembrie, la
București.

De menționat și faptul că în același timp
(octombrie 2020) România și Franța au
semnat o Declaraţie de intenţie în domeniul
nuclear civil, care vizează, printre altele,
colaborarea cu parteneri strategici în
realizarea proiectului de construcţie a reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă.

Cât de verde este energia
nucleară?

Procesul fisiunii nucleare nu produce
emisii de seră, comparativ cu arderea combustibililor fosili precum gazele naturale și
cărbunele.

Producerea energiei nucleare nu este
însă un proces cu emisii zero și fără impact
asupra mediului.
Construirea unei centrale nucleare, extragerea, îmbogățirea și transportul combustibilul nuclear se bazează pe surse ce
emit CO2.
În plus, energia atomică generează și
alte probleme de mediu. La fel ca centralele
electrice convenționale, o centrală nucleară
are nevoie de o cantitate imensă de apă
pentru răcire. Retragerea și apoi deversarea la loc a apei poate deranja substanțial
viața acvatică.
O altă problemă de mediu este procesul
de extracție al uraniului. Minele abandonate continuă să reprezinte o problemă de
contaminare în multe zone. După extracția
uraniului, operatorii minelor se confruntă
cu problema reziduurilor și a echipamentelor contaminate radioactiv.
Nu în ultimul rând, trebuie menționată
chestiunea depozitării deșeurilor radioactive, care reprezintă o problemă peste
tot în lume. Combustibilul nuclear uzat este
un deşeu cu grad mare de periculozitate,
care își pierde lent din radioactivitate și care
trebuie izolat departe de cursuri de apă subterane și activități tectonice. Combustibilul
nuclear uzat este radioactiv circa 10.000 de
ani, iar costurile asociate depozitării sale
sunt imense.
Reprocesarea și reutilizarea combustibilului folosit este fezabilă din punct
de vedere tehnologic, însă și în acest caz
costurile sunt ridicate.
ACCENT MONTREAL

Vreți mai mulți clienți?
Suntem aici să

vă ajutăm!
Print și online
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Iulie, cea
Omenirea a consumat toate resursele
mai caldă
naturale generate de Pământ pentru
lună
2021 pe 29 iulie
î n r e g i st r ată
p e Te r r a
MEDIU ÎNCONJURĂTOR

bru va fi restabilit în urma unui dezastru sau
a unui plan. Dar există soluții.

Luna iulie a anului 2021 a depășit
toate recordurile și a devenit cea
mai caldă lună înregistrată vreodată
pe planeta Pământ, transmite
Agenția Națională Oceanică și
Atmosferică din Statele Unite.
Conform agenției, recordul dramatic este o consecință a crizei climatice care afectează planeta.
Temperatura globală la suprafaţa
Terrei a fost mai ridicată cu 0,01
grade Celsius faţă de precedenta
lună iulie cea mai caldă, în 2016 (la
egalitate cu lunile iulie din 2019 şi
2020). Înregistrările privind temperaturile au început în urmă cu
142 de ani, a precizat NOAA, citată
de Agerpres.
Serviciul european Copernicus
privind schimbarea climatică (C3S)
a estimat la rândul său că luna iulie
2021 a fost a treia cea mai caldă
lună iulie înregistrată pe Pământ.
Este însă un lucru frecvent ca raportările agenţiile să prezinte mici
diferenţe în datele lor.
Căldura extremă adusă de lunile
iulie și august a provocat dezastre
în mai multe țări din Europa, Asia
și Africa. Valul de căldură extremă
care a lovit regiunea mediteraneană
a produs incendii de pădure și vegetații puternice în Grecia, Turcia
și sudul Italiei.
Fenomene similare au avut loc și în
Siberia, unde focul a ars cu atâta
putere încât a degajat fum până la
Polul Nord pentru prima oară în istoria documentată.
În Tunisia, recordurile de căldură
au fost depășite două zile la rând,
termometrul ajungând pentru prima
oară la 49 de grade Celsius în capitala Tunis, în august.

Din cauza căldurii persistente din
iulie, Mediterana s-a încălzit și ea
considerabil. În zona Mării Baltice
apele au fost mai calde cu șase
grade față de normal.
Apa a fost foarte foarte caldă, de
asemenea, și în Oceanul Atlantic, în
zonele din jurul Marii Britanii și
Irlandei, cu 2-4 grade peste normalul perioadei de sfârșit de iulie.
ACCENT MONTREAL

accentmontreal.com

Mutarea datei Zilei Suprasolicitării
Pământului (EOD) cu cinci zile mai târziu
în fiecare an ar permite omenirii să ajungă
la compatibilitatea cu o singură planetă
înainte de 2050. Soluțiile care sunt disponibile și avantajoase din punct de vedere financiar sunt reducerea risipei alimentare,
reducerea consumului de energie electrică și
utilizarea transportului public sau de tip car
sharing.

Risipa alimentară crește
emisiile de gaze

Omenirea a consumat, la nivel
global, cota de resurse naturale ale Pământului pentru
anul 2021, la fel de devreme ca
în 2019, pe 29 iulie, după ce
viteza consumului scăzuse în
2020 din cauza blocajelor
provocate de pandemia de
coronavirus, potrivit World
Wide Fund for Nature, citat de
Descopera.ro.
În fiecare an, Earth Overshoot Day
(EOD - Ziua Suprasolicitării Pământului)
marchează data la care omenirea a folosit
toate resursele naturale pe care Pământul le
regenerează pe parcursul întregului an. În
prezent, omenirea folosește cu 74% mai
mult decât ceea ce pot regenera ecosistemele
planetei - sau „1,7 planete”. De la EOD și
până la sfârșitul anului, omenirea
funcționează în regim de deficit ecologic.

Factorii determinanți notabili sunt
creșterea cu 6,6% a amprentei de carbon în
2021 față de anul trecut, precum și scăderea
cu 0,5% a biocapacității forestiere globale,
cauzată în mare parte de defrișările din Amazon. Numai în Brazilia, 1,1 milioane de
hectare au fost pierdute în 2020, iar estimările pentru 2021 indică o creștere de
până la 43% de la an, la an a defrișărilor.
În 2021, amprenta de carbon a transpor-

turilor rămâne mai mică decât nivelurile anterioare pandemiei. Conform Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), emisiile de
CO2 provenite din transportul aerian intern
și din transportul rutier vor rămâne cu 5%
sub nivelurile din 2019, în timp ce pentru
zborurile internaționale se așteaptă să se înregistreze un nivel cu 33% mai mic.
Pe de altă parte, se preconizează că
emisiile globale de CO2 legate de energie
vor reveni și chiar vor crește cu 4,8% față de
anul trecut, deoarece redresarea economică
include o cerere de combustibili fosili. Se
anticipează că utilizarea cărbunelui la nivel
mondial va crește foarte mult în 2021 și se
estimează că va contribui cu 40% din totalul
amprentei de carbon în acest an.
Anul trecut, când pandemia a lovit întreaga lume, guvernele au demonstrat că pot
acționa rapid, atât în ceea ce privește reglementările, cât și în ceea ce privește
bugetarea, atunci când pun viețile umane
mai presus de orice. Pe măsură ce impactul
schimbărilor climatice și securitatea
resurselor biologice converg, este nevoie de
același nivel - sau chiar mai ridicat - de vigilență și acțiune rapidă din partea factorilor
de decizie.
Suprasolicitarea Pământului este posibilă deoarece ne epuizăm capitalul natural ceea ce compromite securitatea viitoare a
resurselor umanității. Iar costurile devin din
ce în ce mai evidente sub forma defrișărilor,
a eroziunii solului, a pierderii biodiversității
și a acumulării de dioxid de carbon în atmosferă. În cele din urmă, omenirea va trebui să opereze în limita resurselor ecologice
ale Pământului, indiferent dacă acest echili-

Într-un Quebec plin de accente

Conform raportului WWF Driven to
Waste, din toate alimentele cultivate, aproximativ 40% rămân neconsumate. Risipa
alimentară reprezintă 10% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Altfel spus,
risipind alimente emitem aproape de două
ori mai multe gaze cu efect de seră decât
toate mașinile conduse în SUA și Europa.
Tehnologiile comerciale existente în
comerț pentru clădiri, procese industriale și
producția de energie electrică ar putea muta
EOD cu cel puțin 21 de zile, fără nicio
pierdere de productivitate sau confort.
Dacă reducem cu 50% amprenta lăsată
de condusul auto în întreaga lume și presupunem că o treime din kilometrii parcurși
cu mașina sunt înlocuiți cu transportul public, iar restul cu bicicleta și mersul pe jos,
EOD se va amâna cu 13 zile.

Și Canada, și România și-au
consumat mult mai devreme
resursele

Pentru a ne plasa într-o perspectivă mai
locală, dacă omenirea ar consuma resurse în
ritmul Canadei, Earth Overshot Day ar fi
fost anul acesta pe 14 martie. Altfel spus, am
avea nevoie de resursele a 4,75 Pământuri
într-un an. Anul trecut, EOD pentru Canada
a fost pe 18 martie. Într-o situație similară
se află și Statele Unite, unde Ziua Suprasolicitării Pământului a avut loc anul acesta pe
14 martie, la fel ca și anul trecut.
Impactul ecologic ridicat al Canadei se
datorează suprautilizării pământurilor, consumului și producției de combustibil, precum și volumului de importuri și exporturi.
România la rândul ei și-a consumat cota
de resurse pe 21 iunie în acest an, față de 11
iulie anul trecut și 12 iulie în 2019. Pentru
comparație, Bulgaria a atins limita consumului de resurse pe 21 iunie, Ungaria pe 8
iunie, Slovacia pe 13 mai iar Ucraina pe 8
august.

face diferenţa

ACCENT MONTREAL

9

www.accentmontreal.com

Vineri 20 august 2021 ■ PAG. 9

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Fabricant de produse naturale
* Tincturi
* Unguente
* Siropuri
* Capsule

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

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

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

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

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

SOS INFIRMIÈRE

Administratori români

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

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *
Adulti si copii *

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

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com
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Noutăți privind
prog r amul de
par enar e pentr u
părinți și bunici

Vești bune pentru cei care doresc să-și
pareneze părinții și bunicii: anul acesta, programul Parrainage des parents et des grandsparents prevede acceptarea a 30,000 de cereri mult mai multe ca în anii precedenți.
Timp de două săptămâni, începând cu 20 septembrie 2021, ministerul canadian al Imigrației
(IRCC) va organiza o loterie pentru a invita
30,000 de cetățeni canadieni și rezidenți permanenți să trimită cererea de parenaj. Vor fi
folosite formularele completate în perioada 13
octombrie - 3 noiembrie 2020.
Persoanele care au depus un formular prin care
își exprimă interesul de parenare au un număr
de confirmare cu care pot verifica dacă
primesc invitația de a continua procesul de
parenare sau nu.
În 2021 nu va mai fi o altă ocazie pentru a exprima interesul de a parena părinții sau bunicii.
Cei ce au un proiect în acest sens au ca alternativă super viza pentru părinți sau posibilitatea să-i invite ca simpli vizitatori pentru
moment, căci sperăm ca anul viitor să apară
noi posibilități.
Pentru a fi la curent cu cerințele acestui program, puteți folosi adresa: www.canada.ca Parrainer vos parents et grands-parents: au
sujet du processus/ Sponsor your parents and
grandparents: About the process.

Este important să verificați dacă respectați
condițiile de admisibilitate ca sponsor, căci
există baremuri care prevăd veniturile necesare
asumării responsabilității financiare pentru
părinții sau bunicii parenați. Aceste baremuri
sunt diferite pentru Quebec.
Trebuie știut și faptul că există antecedente de
sănătate sau antecedente judiciare care pot
duce la inadmisibilitatea părinților - aceste
detalii trebuie verificate din vreme, ca să puteți
evalua dacă parenarea este realizabilă sau nu.
ANCA TISMĂNARIU
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Condițiile de intrare în Canada
pentru cetățenii americani și
alți cetățeni străini
Persoanele restabilite după ce au
avut COVID-19 trebuie să facă, de
asemenea, cele două doze de vaccin.
Cei care au făcut doar o doză nu vor beneficia de excepția pentru călătorii complet vaccinaţi. Excepţie: persoanele care
au făcut vaccinul Johnson & Johnson.
De reținut deci că cei vaccinați parțial
sunt supuși la toate măsurile de depistare și carantină.

Din 9 august, americanii
complet vaccinați pot intra
în Canada în scopuri discreționare. Din 7 septembrie, măsura se va aplica și
altor cetățeni străini.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Începând cu 9 august, cetățenii americani și rezidenții
permanenți ai SUA
pot călători în Canada
în
scopuri
discreționare
(turism,
agrement) dacă s-au vaccinat complet.
Din 7 septembrie vor putea sosi în
Canada toți călătorii străini vaccinați
adecvat, fără să fie nevoiți să rezerve un
sejur de trei zile la hotel sau să petreacă
14 zile în carantină.
Pe site-ul guvernului canadian se
menționează termenul de „excepție pen-

tru călătorii vaccinați complet (exemption pour voyageurs entièrement vaccinés). Care sunt condițiile pentru a fi
admisibil la această măsură de excepție?
Persoanele care respectă criteriile de
mai jos vor beneficia de excepția
menționată:
● Sunt admisibile să intre în Canada
● Sunt asimptomatice
● S-au vaccinat cu unul (sau o combinație) din vaccinurile aprobate de guvernul canadian
● Au făcut ultimul vaccin cu cel puțin
14 zile înainte de intrarea în Canada
● Transmit prin ArriveCan dovada de
vaccinare
● Respectă toate celelalte condiții de intrare în Canada (un test la sosire, de
exemplu)
Vaccinurile acceptate sunt: PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca/
COVISHIELD, Janssen/ Johnson &
Johnson.
Cei care au făcut vaccinul în afara
Canadei trebuie să traducă dovada vaccinării în franceză sau engleză (traducere certificată).

Persoanele care se pregătesc să vină
în Canada, considerând că s-au vaccinat
cu cele două doze, trebuie să aibă în
vedere etapele următoare:
● Rezultatul testului de depistare făcut
înainte de îmbarcarea spre Canada
● Un plan de carantină (dacă se va considera că nu sunt admisibile la excepție)
● Proba de vaccinare transmisă prin
ArriveCan
● Pregătirea unei liste de verificare cu
documentele ce trebuie prezentate la
frontieră
● Test de depistare la sosire

De menționat și faptul că sejurul de
trei zile la un hotel acreditat de guvern a
fost eliminat în data de 9 august. Totuși,
persoanele nevaccinate care sunt autorizate să intre în Canada trebuie să stea
în carantină timp de 14 zile și să facă
teste de depistare în prima și în a opta
zi.
Pentru ultimele noutăți privind
condițiile de intrare în Canada și a măsurilor de protecție contra COVID-19
consultați site-ul guvernului canadian la
www.canada.ca - Utilisez ArriveCAN
pour entrer au Canada/ Use ArriveCAN
to enter Canada.
Anca Tismănariu este consultantă în
imigrație, membră ICCRC/CRCIC,
OIQ. Informații suplimentare la: 514489-2769 | agti_recrutement@sympatico.ca.

www.accentmontreal.com
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BROSSARD

BALKANI
www.ba lka ni.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 :
ba lka ni. ca
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Cinci beneficii surprinzătoare ale mersului
pe jos
Acum mai bine de 2400 de
ani, Hipocrate spunea că
„mersul pe jos este cel mai
bun medicament”. Simplul
act de a umbla poate face minuni pentru sănătate, de la o
digestie mai bună, la o postură corectă, mai multă flexibilitate, oase puternice și
sănătoase sau o reducere a
stresului. Mai jos, cinci beneficii ale mersului pe jos mai
puțin cunoscute, prezentate
de Harvard Health.
Mersul pe jos - această activitate simplă
pe care o facem de la vârsta de aproximativ
un an - este considerată drept „cel mai
apropiat lucru pe care îl avem de un
medicament minune” (expresia îi aparține
doctorului Thomas Frieden, fost director la
CDC în SUA).
Știm cu toții că activitatea fizică contribuie la o bună stare de sănătate generală.
Mersul pe jos aduce însă o serie de beneficii
organismului, iar unele dintre ele v-ar putea
surprinde.

Contracarează efectele
genelor care favorizează
îngrășatul

Într-un studiu efectuat la Universitatea
Harvard, cercetătorii s-au aplecat asupra a
32 de gene asociate cu obezitatea, într-un
grup de peste 12,000 de persoane, pentru a
determina cât de mult contribuie aceste
gene la greutatea corporală. Ce au descoperit este că printre participanții care în
fiecare zi, timp de o oră, au făcut o plimbare în pas alert, efectele acestor gene au
fost reduse la jumătate.

precum supraponderalitatea sau utilizarea
hormonilor suplimentari.

Ameliorează durerile
articulare

Mai multe studii au arătat că mersul pe
jos reduce durerea legată de artrită și că
parcurgerea a 8-9 km pe săptămână poate
chiar preveni formarea artritei. Mersul protejează articulațiile - în special genunchii
și șoldurile, care sunt cele mai sensibile la
osteoartrită - prin lubrifierea lor și întărirea
mușchilor care le susțin.

Sporește funcția imunitară

Ajută la diminuarea poftei
de dulciuri

Două studii făcute la University of
Exeter au arătat că mersul pe jos timp de
15 minute poate reduce pofta de ciocolată
și chiar reduce cantitatea de ciocolată pe
care o persoană o mănâncă în momente de
stres. Cele mai recente cercetări au venit
să întărească faptul că mersul pe jos poate
reduce pofta și consumul de dulciuri în
general.

Reduce riscul de cancer de
sân

Se știe deja că activitatea fizică reduce
riscul de cancer mamar. Un studiu al
American Cancer Society care s-a concentrat pe mersul pe jos a relevat că femeile care practică acest tip de activitate
fizică pentru cel puțin șapte ore pe săptămână au un risc mai mic cu 14% de a se
îmbolnăvi de cancer la sân ca cele care
merg trei ore sau mai puțin pe săptămână.

Mai mult, mersul pe jos conferă
această protecție chiar și în cazul femeilor
cu factori de risc pentru cancerul mamar,

Mersul pe jos poate conferi o protecție
în timpul sezonului rece și gripal. Un
studiu efectuat pe un eșantion de peste
1,000 de bărbați și femei a constatat că cei
care au mers cel puțin 20 de minute pe zi,
cel puțin 5 zile pe săptămână, au avut cu
43% mai puține zile de boală decât cei care
au exersat doar o dată pe săptămână sau
mai puțin. Și dacă s-au îmbolnăvit, durata
bolii a fost mai scurtă, iar simptomele mai
ACCENT MONTREAL
ușoare.

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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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
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PLANTE MEDICINALE

Prostata inflamată sau mărită și plantele
medicinale
Prostata este o glandă sexuală masculină, care se află
sub vezica urinară și care înconjoară uretra. Una dintre
cele mai frecvente boli inflamatorii care pot duce la
mărirea prostatei este prostatita. O alta este hipertrofia benignă de prostată, care
devine din ce în ce mai
frecventă odată cu înaintarea
în vârstă.
ELENA NIGAI
Naturazone.net

În general, există trei
afecțiuni ale prostatei: prostatita - inflamația prostatei,
hipertrofia benignă de
prostată (BPH) - mărirea
prostatei de natură benignă, și cancerul de
prostată.
Prostatita se poate întâlni la bărbații
de toate vârstele, dar tinde să fie mai
frecventă la cei de 50 de ani sau mai
tineri. Afecțiunea are o serie de cauze, însă
adesea este declanșată de o infecție bacteriană care invadează prostata. Netratată,
ea poate duce la disfuncție erectilă, dificultăți de urinare, infertilitate, inflamarea

organelor reproductive.

Hipertrofia benignă de prostată
(BPH) înseamnă mărirea graduală a
prostatei, care poate fi însoțită de simptome
de disconfort urinar, dar și de probleme ale
vezicii urinare, ale tracului urinar sau de
probleme renale. Poate debuta în jurul
vârstei de 40 de ani, însă cel mai frecvent
apare la bărbaţii cu vârsta cuprinsă între 50
ani și 70, fiind asociată cu schimbări hormonale. Cu toate că nu este canceroasă, o
prostată mărită provoacă probleme precum
perturbarea urinei, dificultăți de urinare, infecții ale vezicii, presiune în rinichi, senzații de arsură sau prezența sângelui în urină.
HBP este o afecțiune care nu duce la cancer
de prostată, deși cele două probleme pot
coexista.

Remedii pentru prostatită/
prostată mărită

Hidroterapia este o metodă foarte eficientă pentru mărirea circulației din
regiunea prostatei. Ea poate fi făcută în
două feluri. Primul presupune o baie în
zona abdomenului inferior și cea pelviană
cu apă fierbinte atât cât se poate tolera, pentru 15 - 30 minute, o dată sau de două ori
pe zi. A doua modalitate presupune dușuri
în zona abdomenului cu apă caldă și rece,
alternând trei minute de apă fierbinte cu un
minut de apă rece.
Reflexoterapia, presopunctura, acupunctura, precum și masarea corpului și a
perineului cu o cremă pe bază de ulei de
brad pot fi, de asemenea, foarte utile.
Un amestec util în cazul prostatitei, cu

Re m e d i i n at u r a l e î m p o t r i v a a l e r g i il o r

Dacă aveţi probleme cu alergiile, vă
sugerăm să încercaţi câteva remedii naturale inspirate de revista Woman’s World.

Ananasul diminuează congestia cauzată
accentmontreal.com

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.

mina pe care organismul o produce în
răspuns la un alergen.

Împotriva strănutului, beţi ceai verde.
Cercetătorii japonezi au descoperit că
ceaiul verde este eficient în blocarea
reacţiei organismului la elementele declanşatoare de alergii, putând stopa strănutul, mâncărimea ochilor şi congestia
sinusurilor înainte ca acestea să înceapă. Dr.
Earl Mindell, autorul cărţii 101 Natural
Remedies, recomandă două ceşti de ceai
verde pe zi pentru prevenirea acestor simptome.

Merele vă ajută să respiraţi mai uşor.
Coaja de măr conţine un flavonoid care face
celule rezistente la alergeni. Mai mult,
aceste fructe sunt atât de eficace în protejarea plămânilor de iritanţi, încât un consum
de cinci mere pe săptămână poate ameliora
respirația şi funcţia plămânilor reduce riscul
de cancer la plămâni.
Mierea reduce simptomele alergiilor.
Două lingurițe de miere pe zi luate timp de
o lună pot reduce cu 75% simptomele
alergiilor. Deoarece mierea conţine urme de
polen, consumul ei scade sensibilitatea sistemului imunitar la acest alergen. Ţineţi
cont de faptul că pentru a vă proteja de alergenii specifici regiunii unde locuiţi, trebuie
să consumaţi miere locală.

proprietăţi antiseptice, imunostimulante,
antiinflamatoare și emoliente, care poate fi
administrat sub supraveghere, este următorul: fructe de ienupăr, rădăcină de pătrunjel, strugurii ursului, coajă de ulm și
mătasea porumbului.
O altă plantă foarte des folosită atât în
prevenție, cât și atunci când apar diverse
simptome este pufulița (Epilobium angustifolium). Alături de rădăcina de urzică și
turmeric sub formă de concentrat lichid, pufulița s-a dovedit eficientă împotriva BPH.
Alte plante eficiente pentru sănătatea
prostatei sunt: cayenne (Capsicum annuum), prunul african (Pygeum africanum),
șovârful de apă (Eupatorium purpureum)
sau mesteacănul (Betula alba).
O observație, foarte importantă de
menționat, este legată de diagnostic. Un diagnostic corect, mai ales în cazul prostatitei,
este esențial, deoarece tratamentul potrivit
depinde de cauză.
Vă sfătuim așadar 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.

de alergii. Ananasul este una dintre cele
mai bune surse de bromelain, o enzimă care
minimizează iritaţia şi congestia sinusurilor.

De asemenea, această fructă abundă în vitamina C, cunoscută pentru faptul că este
un antihistaminic natural, reducând hista-

Într-un Quebec plin de accente

Plantele de interior sunt un bun aliat împotriva alergiilor. Cercetătorii de la Universitatea din Washington au descoperit că
peste 40% dintre alergii sunt cauzate de toxine din aer, precum fumul şi formaldehidele. Într-o zi, câteva plante de interior
pot atrage şi elimina până la 87% din particulele nocive din aer.

face diferenţa

ACCENT MONTREAL
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SCEPTICUS

Graniţa neclară dintre
mirosirea de săruri, şocuri electrice, stetoscopul, microfoane pentru a amplifica zgomotele din zona pieptului, fluoroscopia
radiografică pentru a detecta mişcarea organelor vitale şi oftalmoscopul pentru a
examina circulaţia sângelui la nivelul
retinei.
A doua tendinţă importantă din acea perioadă a fost trecerea de la ceea ce astăzi
numim moarte cardio-pulmonară la
moartea cerebrală. La acel moment nu
exista termenul „moarte cerebrală”, dar
doctorii vorbeau despre „senzaţie” şi
„voinţă” ca măsură a unui om.

În prezent este posibil să fii
declarat mort deşi încă te mai
mişti, transpiri, iar sângele
încă circulă prin corpul tău. În
acest articol ne vom concentra asupra unei întrebări vechi
de mii de ani: Când poate fi o
persoană declarată moartă?

În prezent este mai uşor să fii declarat
mort decât oricând altcândva în istoria
umană. Standardele au coborât atât de mult
încât inima îţi poate continua să bată,
creierul poate emite în continuare unde
cerebrale şi totuşi doctorul te poate declara
mort. Vestea buna: numai 1% din populaţie
este supusă criteriilor minime pentru a fi
declarată moartă. Vestea rea: dacă faci parte
din cei 1%, probabil vei fi vivisecţionat.
Întrebarea „când cineva poate fi declarat

mort?” ne-a bântuit vreme de mii de ani. Nu
este o chestiune banală, în special pentru
acea persoană care urmează să fie îngropată
sau incinerată. Aşa că trebuie să căutăm indicii cât mai sigure. Există un organ central
a cărui oprire din funcţionare indică faptul
că un om este mort? Există un set de comportamente care ne poate arăta cu certitudine că un om s-a despărţit de viaţa de zi cu
zi, a dat ortul popii, a expirat?
În Egiptul Antic totul se termina atunci
când se ajungea la îmbălsămare. Grecii antici ştiau că există multe condiţii care imită
moartea. Testul lor consta în tăierea unui
deget înainte de incinerare.

Europenii din Evul Mediu au devenit
din ce în ce mai nehotărâţi în legătură cu
cine era mort şi cine era viu, odată ce literatura începuse să prezinte cazuri de înhumare prematură. Aceste dificultăţi au fost
reliefate şi de show-urile anatomice care au
apărut de-a lungul Europei din 1500 până

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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la 1700, în care experţii în anatomie efectuau disecţii publice pe prizonierii executaţi. Aceste evenimente demonstrau
câteodată că stelele spectacolului nu erau
chiar moarte. Chirurgii extrăgeau o inimă, o
tineau în sus şi erau salutați cu aplauze pentru că încă bătea. Un specialist în anatomie,
Niccolò Massa, a cerut să nu fie îngropat
timp de două zile „pentru a se evita orice
eroare”.
În secolul XVIII au apărut două tendinţe importante. Prima dintre acestea a
constat în tratarea morţii ca pe o problemă
medicală. Doctorii au început să apară
lângă patul muribunzilor pentru a le administra opiacee şi, pe măsură ce limita dintre moarte şi viaţă a devenit mai confuză,
tehnologiile medicale au fost introduse pentru a stabili adevărul. În următoarele două
secole au fost dezvoltate inovaţii care
puteau scoate în evidenţă semne de viaţă la
acei oameni care fuseseră consideraţi mai
înainte decedaţi: respiraţie artificială,
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Într-un Quebec plin de accente

Conceptul de moarte cerebrală a jucat
un rol major într-unul din cele mai extraordinare progrese medicale ale secolului XX.
În 1954, chirurgul Joseph Murray a realizat
primul transplant încununat de succes al
unui organ, transferând un rinichi între doi
fraţi gemeni. Nu a mai durat mult înainte ca
organele să înceapă să fie transplantate de la
donatorii morţi la pacienţii vii.
Această
tehnologie
remarcabilă
promitea să salveze vieţi, dar ea trebuia să
facă faţă unei probleme majore: deteriorarea organelor. Poţi folosi donatori vii pentru transplantul de rinichi, pentru că
oamenii au doi rinichi şi se pot descurca
numai cu unul singur. Dar pentru alte organe, ai nevoie de un donator mort. Totuşi,
atunci când o persoană moare, organele
sunt private de oxigen.

În 1968, la Harvard Medical School s-a
format un Comitet pentru examinarea
definiţiei morţii cerebrale care a conceput
un plan inteligent pentru rezolvarea acestei
probleme. De ce să nu-i declarăm morţi pe
unii dintre pacienţii ventilaţi controlat în
secţiile de terapie intensivă şi să le
prelevăm organele? Aceşti pacienţi erau
într-o stare de comă profundă, dar nu erau
morţi. Inima încă le bătea. Dacă ventilatorul
încă funcţiona, chiar şi după ce pacienţii
erau declaraţi morţi, organele lor ar fi continuat să fie irigate cu sânge până la momentul la care chirurgii ar fi avut nevoie de
ele. Voilà.
Comitetul de la Harvard a făcut acest
lucru. A definit o a două formă de moarte;
unul din doctori le spunea celor care se încadrau în definiţie „destul de morţi”. Până
la acest moment, doctorii au folosit standardul cardio-pulmonar: dacă inima ta se

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 *
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SCEPTICUS

viață și moarte

Ce este
scepticismul?
Concepţia la modă despre sceptici sau
gânditori critici este că ar fi persoane
care nu dau crezare lucrurilor. Într-adevăr, din utilizarea uzuală a noţiunii
reiese acest lucru: „era sceptic faţă de
numerele din tabel”, ceea ce înseamnă
că s-a îndoit de validitatea acestora.
A fi sceptic înseamnă deci să ai o atitudine negativă, să te îndoieşti sau să nu
dai crezare lucrurilor.
Adevăratul înţeles al cuvântului scepticism nu are însă nimic de-a face cu îndoiala, neîncrederea sau negativitatea.
Scepticismul este procesul utilizării
raţiunii şi gândirii critice pentru a determina validitatea unei afirmaţii. Este
procesul găsirii unei concluzii justificate, iar nu justificarea unei concluzii
preconcepute.

oprea din bătut şi nu mai respirai, erai declarat mort. Acum există o „moarte
uşoară”, creată pentru beneficiul industriei
transplanturilor.
Criteriile stabilite iniţial la Harvard
erau înfricoşător de simple, necesitând doar
un test chiar mai scurt decât un examen
ocular. Pacientul trebuie să fie „nereceptiv”, să nu prezinte „niciun fel de mişcări”
şi „niciun fel de reflexe”. Teste clinice rudimentare stabileau toate acestea, cum ar fi
aplicarea de apă rece în zona urechilor, lumina unei lanterne în zona ochilor, tampoane de bumbac aplicate pe globii oculari
sau teste pentru reflexe (JAMA, vol. 205,
p. 85).
Apoi are loc un „test de apnee”. Ventilatorul este deconectat şi doctorii verifică
dacă pacientul poate respira fără ajutor.
Dacă nu e cazul, este declarat ca fiind în
moarte cerebrală. Acum urmează partea
groaznică. Ventilatorul este reconectat. Oamenii vorbesc de obicei despre deconectarea de la aparate, dar are loc opusul
acesteia. Puţini oameni realizează asta. Şi
nici nu realizează că ordinele sau dorinţele
exprimate în timpul vieţii de tipul „nu resuscitaţi” nu mai au acoperire legală. Odată
ce eşti declarat ca fiind în de moarte cerebrală, eşti considerat mort din punct de
vedere legal, iar drepturile tale legale se
duc pe apa sâmbetei.
Criteriile celor de la Harvard au fost
criticate aproape imediat. Comitetul nu a
realizat studii pe pacienţi şi nici nu a citat
vreunul. La începutul anilor 1970, două
studii realizate explicit pe pacienţi au arătat că creierul persoanelor considerate a se
afla într-o „stare de moarte cerebrală” nu
era întotdeauna mort. Testele Harvard indică doar dacă trunchiul cerebral este mort
sau nu şi nu au legătură cu neocortexul,
partea din creier care este cel mai probabil

sediul conştiinţei.
Criteriile Harvard specificau, totuşi, un
test pentru a cunoaşte dacă şi această parte
a creierului era într-o stare de nefuncţionare: o electroencefalogramă
(EEG). Studiile pe pacienţi au arătat că
creierul unor persoane care erau considerate a fi în stare de moarte cerebrală încă
mai producea unde cerebrale care apăreau
pe EEG. Dacă creierul era mort, care era
sursa acestor unde cerebrale? Această
problemă a fost rezolvată cu uşurinţă: doctorilor li s-a spus să nu mai facă EEG.
A urmat, în 1981, redactarea Legii
Americane pentru Determinarea Uniformă
a Morţii. Ea specifica faptul că cei care
erau în moarte cerebrală puteau fi declaraţi
morţi din punct de vedere legal. Această
lege specifica faptul că „întregul creier”
trebuie să fie mort, dar lăsa tehnicile de
examinare în seama medicilor, care rareori
testau cortexul.
Chiar şi aceste standarde joase nu erau
îndeajuns de joase. Doctorii au observat că
unii dintre donatorii de organe care erau
într-o stare de moarte cerebrală („cadavre
ale căror inimi încă bat”, în argoul profesiei) încă se mişcau şi încă mai prezentau
reflexe. Ei încălcau astfel două dintre criteriile Harvard: nicio mişcare şi niciun reflex. În Statele Unite, acest lucru a fost
rezolvat relativ uşor prin schimbarea standardelor. În 1995, Academia Americană a
Neurologilor a stabilit că, deşi te mai poţi
încă mişca şi chiar dacă încă prezinţi reflexe, tot vei fi calificat ca aflat în moarte
cerebrală.
În anul 2000, The Lancet a publicat un
studiu despre 38 de pacienţi consideraţi a
se afla în moarte cerebrală, dintre care 15
încă se mişcau în primele 24 de ore după
ce fuseseră declaraţi morţi (vol. 355, p.

2006). Un alt studiu realizat folosind 144
de cadavre cu inima încă bătând a arătat că
79 dintre aceştia îşi păstraseră reflexele şi
după moarte (Journal Of Neurology, vol.
252, p. 106). Un doctor chiar a sfătuit spitalele să nu-i mai lase pe cei din familia donatorilor în moarte cerebrală să-i vadă pe
cei dragi, după ce moartea a fost declarată,
de frică că aceştia vor observa aceste
mişcări.
Timp de mai bine de 4000 de ani, am
învăţat că viaţa umană este tenace şi că
multe semne presupuse a fi semne clare ale
morţii ne pot induce în eroare. Totuşi, în
prezent disecăm pentru a le preleva organele pacienţi care în orice perioadă dinainte de 1968 ar fi putut fi consideraţi încă
în viaţă.
Reținei, totuşi, că numai aproximativ
unu la sută din populaţie este declarată
moartă pe baza criteriilor morţii cerebrale.
Şi dacă nu sunteţi un donator de organe,
aceasta nu va mai conta. Ventilatorul nu va
mai fi reconectat şi îţi va fi permis să suferi
o moarte cardio-pulmonară, pentru că
antreprenorul de la pompe funebre nu va
îmbălsăma sau nu va îngropa un corp aflat
în moarte cerebrală. Căci nu vorbim de
idioţi.
www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în engleză, intitulată „Death: The blurred line
between dead and alive”a fost publicată
de Newv Scientist. Scientia.ro este un site
de popularizare a științei și de demontare
a miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro
prezintă zilnic articole și știri, are o secțiune de bloguri și una destinată întrebărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

De aceea este inexact să spui: „scepticii nu cred în fantome”. Unii cred.
Mulţi sceptici sunt persoane profund
religioase, mulţumiţi cu procesul de
gândire care i-a adus în acel punct.
Scepticii aplică gândirea critică la
diferite aspecte ale vieţii lor într-un
mod cu totul particular. Oricine este
sceptic într-o anumită măsură.

Scepticismul este sau ar trebui să fie o
forţă cu o influenţă extraordinar de
puternică şi pozitivă în lume. Scepticismul nu se ocupă numai cu
„dezvăluirea ideilor false” aşa cum se
afirmă în general. Scepticismul se
referă la schimbarea centrului de interes, la îndepărtarea de superstiţii
inutile şi direcţionarea spre proiecte şi
idei dovedite a fi binefăcătoare pentru
umanitate şi lume.

Metoda științifică joacă un rol esenţial
în scepticism. Procesul ştiinţific se
bazează pe dovezi, de preferat obţinute
din teste validate. Evidenţa anecdotică
şi mărturiile personale nu se pot ridica
la nivelul dovezilor ştiinţifice şi de
aceea nu pot fi acceptate de un sceptic
cu simţul răspunderii; ceea ce explică
de ce scepticii au proasta reputaţie de a
fi persoane negative sau neîncrezătoare. Ei nu fac însă decât să urmeze
metoda ştiinţifică.

Afirmaţiile extraordinare obligă la
dovezi extraordinare, mai ales dacă
este vorba despre aserţiuni deplasate
sau care violează legile fizicii. Scepticismul reprezintă o componentă
esenţială şi semnificativă în căutarea
adevărului.
www.scientia.ro
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Laseri și antimaterie pentru studiul stelelor
de neutroni. Un experiment ce s-ar putea
face la ELI-NP în România
Laserul de la
Măgurele

Redare artistică a unei stele de neutroni. Dimensiunile mici și desitatea sa extrmă îi conferă o gravitație enormă la suprafață. Prin urmare,
imaginea prezintă spațiul din jurl stelei de neutroni ca fiind curbat. Credit imagine: NASA/ Wikimedia Commons.

Fascicule laser intense în- Laserii care generează nori obțin doar în acceleratoare, care au o
lungime evident mult mai mare decât cei
dreptate în direcții opuse și de electroni
50 de microni.
Ideea la baza propunerii făcute de către
interacționând cu materia pot un grup de cercetători într-un articol publigenera jeturi de particule și cat în Communications Physics este de a Unde se poate realiza
două fascicule laser extrem de in- experimentul? ELI-NP
antiparticule, dar și de raze folosi
Deocamdată avem doar simulări pe caltense și a le îndrepta în direcții opuse spre
gamma, care să ne ajute să o țintă - un material de plastic cu canale ex- culator ale acestui interesant proces fizic.
de fine (micrometrice). Pulsurile laser Experimental există puține locuri în lume
studiem procesele ce au loc trem
extrem de intense acționează precum niște unde s-ar putea studia. Laboratorul ideal în apropierea stelelor de neu- cleștișori care extrag electroni, generând susțin cercetătorii - s-ar afla în România, la
troni. Un astfel de studiu ar un nor de electroni care sunt accelerați la Măgurele: ELI-NP (Extreme Light Infraenergii foarte mari. Acești electroni se în- structure Nuclear Physics), unde două fasputea fi realizat la ELI-NP în tâlnesc cu laserul opus (ca direcție), având cicule laser de putere foarte mare pot fi
loc o coliziune între fascicolul laser și îndreptate simultan spre o țintă unde să se
România.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Stelele de neutroni

Stelele de neutroni sunt ceea ce rămâne
în urmă morții unei stele cu masa mai mare
decât a Soarelui (dar nu extrem de mare,
căci în acest caz se generează găuri negre).
Câmpurile magnetice deosebit de intense
prezente în multe din aceste stele pot produce jeturi energetice de particule, care
ajung până la noi.

Mecanismul prin care acestea sunt generate nu este încă pe deplin cunoscut.
Studiile în laborator sunt dificile, însă recent a fost propusă o nouă idee: folosirea a
două fascicule laser care să interacționeze
cu materia și, ca un fel de cleștișori, să extragă electroni pe care să îi accelereze la
energii foarte mari.
accentmontreal.com

norul de electroni, lucru ce duce la generarea de raze gamma - adică fotoni cu energie foarte mare.

producă pozitronii și razele gamma descrise anterior. Teste preliminare pot fi efectuate în Germania, la European XFEL.

Cele două fascicule de raze gamma
care se produc prin procesul descris mai
sus interacționează între ele. Ceea ce se întâmplă apoi are de-a face cu faimoasa formulă a lui Einstein - cea care ne spune că
masa și energia sunt echivalente. Energia
fotonilor care se ciocnesc se materializează în perechi de particule și antiparticule. Adică cel mai probabil electroni și
pozitroni, antimateria electronilor.
Acești electroni și pozitroni sunt însoțiți la rândul lor de câmpuri magnetice
deosebit de intense, câmpuri care pot accelera pozitronii până la energii de GeV
(Gica-electronVolt) pe distanțe de doar 50
microni! La ora actuală, aceste energii se

Producerea antimateriei și a intenselor
raze gamma prin interacțiunea fasciculelor
laser cu materia poate să ofere informații
extrem de utile în astrofizică. Astfel, s-ar
putea înțelege mai bine procesele care au
loc în apropierea stelelor de neutroni, de
unde provin raze gamma foarte intense,
care se pot materializa (prin transformarea
energiei în materie) în particule-antiparticule - exact procesul ce se poate studia la
ELI-NP.
Ar fi deci extrem de interesant să
putem studia ceea ce se întâmplă în
condițiile extreme din apropierea stelelor
de neutroni cu câmpuri magnetice intense
într-un laborator terestru! Fizica stelelor de

Razele gamma produc
antimaterie

La ce ne poate ajuta acest
studiu?

Într-un Quebec plin de accente

Cel mai puternic laser din lume, ELI-NP,
dezvoltat după metoda care a luat Premiul Nobel pentru fizică în 2018, se află
la Măgurele. El face parte din infrastructura pan-Europeană ELI (Extreme Light
Infrastructure), fiind cel mai important
centru de cercetare ştiinţifică din România și una dintre cele mai importante facilități de cercetare europene. Alte două
facilități ELI se află în Republica Cehă
și Ungaria.
Proiectul românesc este dedicat studiilor
din domeniul fizicii nucleare, al managementului energiei și al medicinei. El
cuprinde din două mari infrastructuri:
două brațe laser și o sursă de raze gama.
A demarat în ianuarie 2013, sistemul devenind funcțional în 2019, însă el este
încă în construcție. Investiția se ridică la
320 de milioane de euro - fonduri europene alocate prin Programul Operațional dedicat Dezvoltării Regionale, la
care se adaugă și fonduri naționale.
În 2019 laserul de la Măgurele a stabilit
un record mondial, atingând puterea de
10 PetaWatts. Pentru a vă face o idee
despre ce înseamnă acest lucru, precizăm
că 10 pentawați reprezintă a zecea parte
din toată puterea Soarelui.
În mai a.c. Comisia Europeană a luat decizia de a înfiinţa Extreme Light Infrastructure (ELI) ca un consorţiu european
pentru infrastructura de cercetare (ERIC)
cu Republica Cehă şi Ungaria, însă fără
România. Aceasta a pierdut calitatea de
membru după ce nu şi-a atins ţintele asumate, i.e. nu a terminat la timp proiectul,
fiind deja cinci ani în întârziere.
Teoretic, România ar putea deveni membră a consorțiului european în 2023.

neutroni nu este încă bine înțeleasă și din
acest motiv jeturile cu energii mari care
provin de la aceste stele așteaptă încă să fie
explicate printr-un mecanism fizic care ar
putea fi dezvăluit tocmai prin experimente
ce folosesc lasere extrem de intense.
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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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ
Cabinetul dentar dr. Joseph Henry (3882
Van Horne, Montreal) caută o persoană
pentru postul de igenist(ă) dentară. Postul
este permanent, la timp plin sau timp
parțial. Contactați dr. Henry la 514-7392325.

Căutăm ajutor permanent în florărie.
Experiența cu florile nu este necesară, dar
este binevenită. Plata cu cec. Florăria este
online, fără clienți în spațiul de lucru.
Suntem situați la 7532 Chemin Cote-deLiesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru detalii sunați la 514-449-5127.
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
(posibi-litate 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. info@genexinc.ca sau 450-9632990 (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 514-7996864 sau expertmenage@bordic.com.

VÂNZĂRI

Vând pentru bibliofili: Dicționarul Etimologico-semantic al limbii române de
Alexandru Resmeriță, Editura Ramuri,
1924; Mihail Eminescu, Literatura Populară, ediție comentată de D. Murărașu,
ediție antebelică; Titu Maiorescu, Însemnări zilnice (1881-1886), Editura Librăriei
Socec, ediție antebelică; Duiliu Zamfirescu
și Titu Maiorescu în scrisori (1884- 1913),
ediție din 1937, precum și alte volume.
Telefon: 514-502-7315.

IMOBILIARE

Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exterioară gratuită. Info: 514-575-9377, 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
metrou Cartier sau Montmorency. Stație de

50

.00

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.

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

MATRIMONIALE

Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Sunați la: 514-344-5153.

DIVERSE
Donez unui profesor/profesoare de engleză
la început de drum în Canada, manuale de
învățare/predare a limbii engleze, cărțiresurse pentru profesori de engleză și alte
cărți în limba engleză. Tel: 514-502-7315.

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
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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

JO | SPORTIVII ROMÂNI
CARE AU CÂȘTIGAT
MEDALII LA TOKYO,
DECORAI DE PREȘEDINTELE IOHANNIS

Sportivii care au obţinut
medalii la Jocurile Olimpice de
la Tokyo au fost decorați de
preşedintele Klaus Iohannis, în
cadrul unei ceremonii care s-a
desfășurat pe 18 august la
Palatul Cotroceni.
Astfel, președintele a conferit
Ordinul Naţional „Serviciul
Credincios” în grad de Cavaler
sportivei Ana Maria Popescu
(scrimă) și Ordinul „Meritul
Sportiv” clasa I sportivelor
Ancuţa Bodnar şi Simona
Radiş (canotaj).
Canotorilor Ştefan Berariu,
Marius Cozmiuc, Cosmin Pascari, Mugurel Semciuc, Ciprian
Tudosă şi Mihăiţă Ţigănescu li
s-a conferit Ordinul „Meritul
Sportiv” clasa a II-a.
Bilanțul României la Tokyo
este următorul: o medalie de
aur la dublu vâsle feminin
(Ancuţa Bodnar şi Simona
Radiş) şi trei de argint (AnaMaria Popescu la spadă,
echipajul masculin de patru
rame fără cârmaci - Mihăiţă
Ţigănescu, Mugurel Semciuc,
Ştefan Berariu şi Cosmin
Pascari şi cel de dublu rame
masculin - Marius Cozmiuc,
Ciprian Tudosă), bilanţ cu care
a încheiat pe locul 46 în clasamentul pe medalii.

FORMULA 1 |MARELE
PREMIU AL JAPONIEI,
ANULAT DIN CAUZA
PANDEMIEI

Marele Premiu al Japoniei la
Formula 1, programat pentru
luna octombrie, a fost anulat
din cauza pandemiei de coronavirus.
Cursa urma să aibă loc pe 10
octombrie, ca ultimul Grand
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Prix dintr-o serie de trei.
Cursele din Rusia și Turcia
completau seria.
O decizie cu privire la continuarea sau nu a cursei era
așteptată luna aceasta, după ce
toate părțile au reușit să analizeze modul în care s-au desfășurat Jocurile Olimpice de la
Tokyo.
Nu au fost date alte detalii cu
privire la posibilele modificări
ale calendarului F1 2021.
Qatar ar putea lua locul
Japoniei, în timp ce o a doua
cursă în Bahrain este, de
asemenea, o posibilitate.

FORMULA E | MERCEDES NU
VA MAI PARTICIPA DIN 2023,
DEȘI SUNT ACTUALII
CAMPIONI
Constructorul de automobile
Mercedes a anunțat că se va retrage la finalul lui 2022 din
Campionatul Mondial de Formula E. Pe 15 august, germanii
au câștigat competiţia care este
destinată monoposturilor 100%
electrice.
Într-un comunicat dat publicității, Mercedes a anunțat că
va transfera resursele consacrate Formulei E pentru utilizarea experienţei dobândite în
competiţie către produsele dezvoltate în serie.
Mercedes participă sub nume
propriu în Campionat, cu o
echipă oficială, din sezonul
2019/2020 şi a câştigat două titluri mondiale în sezonul cu
numărul şapte: la piloţi, prin
olandezul Nyck de Vries, şi la
constructori, după ultimele
două curse, desfăşurate la
Berlin, la jumătatea acestei
luni.
Mercedes este prezentă şi în
Formula 1, unde a câştigat
toate titlurile la piloţi şi constructori din 2014, graţie în
special britanicului Lewis
Hamilton, cu monoposturi cu
motor hibrid, potrivit Agerpres.

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

Delegațiile României și
Canadei la Jocurile
Paralimpice de la Tokyo
categorii: BC1, BC2, BC3 și BC4,
după limitele fizice pe care le au).
În categoria BC4, jucătorii sunt
afectați de diverse maladii, în special degenerative, și sunt capabili,
în marea majoritate, să lanseze
mingea doar prin balansarea
brațului, de jos în sus, în arcă.

Iulian Ciobanu, 38 de ani, va reprezenta Canada la boccia, la Jocurile
Paralimpice de la Tokyo. FOTO: Boccia Canada.

În echipa Canadei semnalăm prezența atletului Iulian Ciobanu
(boccia), care a participat și la Jocurile de la
Rio.
Jocurile Paralimpice vor avea
loc în perioada 25 august - 4 septembrie. România va avea la start
șapte sportivi, printre care și
Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, care va evolua
la ciclism rutier şi de pistă. Alături
de el, se vor afla următorii atleți:
Alex Bologa - judo nevăzători;
Bobi Simion - tenis de masă;
Eduard Moescu - ciclism; Tucaliuc Octavian - Vasile - atletism;
Tabita Vulturar - atletism; Pătru
Eugen - tir cu arcul.
România a cucerit până
acum patru medalii la Jocurile
Paralimpice, dintre care trei au
fost obţinute de Eduard Novak.
Deocamdată, el este singurul cam-
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pion paralimpic al României: aur
în 2012, la Londra (ciclism - urmărire individuală, categoria C4),
argint în 2008 la Beijing (ciclism contratimp, cat. LC2) şi la Londra
în 2012 (ciclism - contratimp, cat.
C4) - precum şi o medalie de
bronz câştigată de Alex Bologa,
în 2016, la Rio de Janeiro (judo
nevăzători - cat. 60 kg).

Echipa Canadei este mult mai
numeroasă: 128 de atleți vor lua
startul la Tokyo. Din această delegație fac parte 26 de medaliați la
jocurile paralimpice precedente și
68 de membri care au făcut parte
și din echipa de la Rio 2016.
Printre ei, un nume cunoscut,
sperăm, în comunitatea noastră:
Iulian Ciobanu din Montreal.
Iulian a descoperit boccia, un
sport adaptat care se aseamănă cu
jocul pétanque, în 2014. Boccia
este practicată de persoanele cu
handicap fizic, fiind o disciplină
paralimpică încă din 1984. Iulian
concurează la categoria BC4
(jucătorii sunt clasificați în patru

În același an, 2014, este invitat de antrenorii echipei naționale
canadiene să se antreneze periodic împreună. În scurt timp,
grație potențialului său de sportiv
de performanță, este invitat să
participe la selecția echipei
naționale de boccia 2015, iar în
primăvara aceluiași an câștigă
medalia de bronz la campionatul
Canadei. În 2016, Iulian devine
primul sportiv paralimpic de boccia de origine română din istoria
Canadei.
Prezența la Jocurile Paralimpice de la Tokyo va fi a doua
la număr pentru Iulian Ciobanu,
după debutul de la Rio 2016, unde
s-a clasat pe locul VI la categoria
sa.
Calificarea a fost obținută
grație rezultatului obținut la concursului mondial BISFed Boccia
World Open din decembrie 2019,
unde Iulian a obținut medalia de
aur.
Iulian Ciobanu are în prezent
zeci de competiții la activ și un
palmares impresionant, cu 29 de
medalii câștigate dintre care 11 de
aur, 10 de argint și 8 de bronz.
Jocurile Paralimpice din acest
an vor avea loc fără spectatori, autorităţile japoneze prelungind
starea de urgenţă din cauza
numărului de cazuri de COVID19 în creştere.
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19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Deși dinamismul te ajută
să depășești cu ușurință dificultățile,
nu te suprasolicita. Dragoste: Dacă nu ai pe cineva
aproape, nu te deranjează prea tare, cel puțin așa
lași impresia de câte ori discuți despre iubire.
Financiar: Simți nevoia de a mai pune un ban
deoparte, în scopuri personale, pentru a-ţi proteja
situația financiară viitoare.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ar fi bine să nu te
enervezi şi să te odihneşti mai mult
decât de obicei. Dragoste: Timiditatea pare să fie
principalul duşman, pentru că nu reuşeşti să-i arăţi
persoanei iubite ce simţi cu adevărat. Financiar:
Este o perioadă activă şi prosperă.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu te aștepta să scapi
peste noapte de problema care te
deranjează, vindecarea durează.
Dragoste: Nu de vorbe dulci ai nevoie, ci de dovezi
concrete că celălalt își dorește ceva serios şi de
durată. Financiar: Norocul planează peste muncă
şi bani. Dar atenţie la investiţiile pe termen lung!

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poți să te tratezi cu
ceaiuri şi leacuri băbești dar pentru
chestiuni serioase, consultă medicul. Dragoste:
Vrei mai multă implicare din partea parteneruluilui
în toate activitățile cuplului sau familiei, dar
trebuie să găsești o formulă prin care să-l motivezi.
Financiar: Eforturile sunt răsplătite sub așteptări.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Alimentele alterate sau
contactul cu factori de risc din locuri
pe care nu le poți controla pot crea neplăceri.
Dragoste: Comunici foarte bine cu persoana iubită,
vă oferiţi unul altuia mai multă afecţiune pentru că
aveţi şi ceva mai mult timp liber pentru a sta
împreună. Financiar: Norocul planează peste
muncă şi bani.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Daca ții sub control dieta,
te vei menține în formă bună.
Dragoste: Eşti într-o perioadă bună,
calmă, dulce. E posibilă producerea unui eveniment
notabil sau cunoaşterea cuiva care va avea un rol
deosebit în viaţa ta. Financiar: Eşti mulţumit că
toate revin la normal, încetul cu încetul. Intri
într-o perioadă dinamică, îţi iese bine tot ce
întreprinzi.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Dacă psihic sau mental nu
ești în cea mai bună formă, nici
latura fizică nu va sta mai bine.Combaterea stresului e crucială! Dragoste: Pot apărea
discuţii şi certuri, datorită tendinţelor tale de dominare. Financiar: Dacă dai iama prin bani, cu
greu îi vei pune la loc.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Stresul acumulat naşte
reacţii agresive din partea ta şi se
poate lăsa cu efecte negative asupra
sănătăţii fizice. Dragoste: Dragostea poate veni de
departe sau este mai împlinită la drum. Financiar:
După o perioadă de stabilitate (sau chiar creștere),
e posibil să ai pierderi sau cheltuieli mărite.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Pluteşte un pericol de
accidentare, aşa că prudenţă!
Dragoste: Nu prea ai cu ce te lauda
în amor. Ai vrea o schimbare, dar nu ştii de unde
să începi. Ar fi bine să îţi spui totuşi că trecutul e
trecut. Financiar: Se întrevede o mărire a cheltuielilor. Pentru următoarea perioadă trebuie să fi
chibzuit pentru a nu-ți săpa o gaură financiară.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Efortul fizic te repune,
practic, pe picioare. Dragoste: Dacă
nu ai încă o relaţie stabilă, te vei
ocupa cu numeroasele tale aventuri, care de care
mai exotice sau mai extravagante. În cuplu, dacă
viaţa în doi ţi se pare prea liniştită, poţi s-o
pigmentezi cu puţină fantezie. Financiar: Faci
cheltuieli inutile, din neatenţie sau din grabă.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai grijă la alegerile pe
care le faci în momentul de față, ele
pot avea consecințe îndepărtate. Dragoste: Dacă
nu ţi-ai găsit încă perechea sau dacă suspini în taină
după cineva, acum este momentul să acționezi. Financiar: Există posibilitatea unor încurcături financiare sau a unor cheltuieli excesive.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Excesele îţi afectează
sănătatea şi silueta iar bolile de
natură hiper se accentuează.
Dragoste: Uneori imaginația ta înlocuiește realitatea care nu e chiar așa cum ți-ai dori, dar nu poți
trăi la nesfârșit din vise. Financiar: Bazează-te
numai pe ceea ce ai realmente la dispoziție, ca să nu
te împovărezi cu o serie interminabilă de datorii.

3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

► Mititei si carnati
► Carne marinata

► Mezeluri preparate in

laboratorul propriu

☺Aseară mâncam și mă uitam la
televizor, unde un nutriționist
spunea că „ești ceea ce mănânci”.
Eu în farfurie aveam varză...

- Păi și cât de departe vrei să vezi?

☺Oamenii de știință au descoperit că un pahar de vin roșu
echivalează cu o oră de sport. Așa
am aflat, la 60 de ani, că am fost
sportiv de performanță.

☺- Slavă domnului că azi e
vineri! Mai am doar 25 de ani de
muncă!

☺M-am spovedit. Preotul a zis că
vrea și el în anturajul meu...

☺Înlocuind cafeaua de dimineață
cu ceai verde puteți diminua cu
până 87% puțina bucurie pe care
încă o mai aveți în viață.

☺- Iubitule, ți-am făcut clătite și
am lovit un pic mașina.
- CE-AI FĂCUT???
- Clătite!

☺Acum două minute urmăream
un film și al naibii, când a aflat
că-l urmăresc, a băgat publicitate.

☺- Doctore, e adevărat că voi fi
operat de studenți?
- Da, vă vor opera studenți la medicină.
- Și dacă nu mă operează bine?
- O să le dăm o notă mică!

☺Unii spun că laptele te face mai
puternic. Aiurea! Bea cinci pahare
cu lapte și încearcă să muți un
perete. Nu poți! Dar ia bea cinci
pahare cu palincă. Surpriză!
Peretele se mișcă singur!

☺În viață să nu faci rău, că întotdeauna răul se întoarce. Fă bine,
că binele nu se întoarce niciodată.

☺E adevărat că femeile își
cumpără genți foarte scumpe doar
pentru a impresiona alte femei.
Niciun bărbat n-a spus vreodată:
„Băi frate, era cam nasoală, dar
avea o geantă…!”

☺- Domnule doctor nu văd la distanță!
- Vezi soarele?
- Da.
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LEOPOLD LINCA
NOTAR

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

SPECIALITATI
ROMANESTI

BANCURI

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

Charcuterie
Fairmount
RETETELE LUI IONCI

■ 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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