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SCRIITORI ROMÂNI | FESTIVAL | CARTE

O nouă ediție a Festivalului de poezie de la
Val-David
În zilele de 2 și 3 octombrie va
avea loc cea de-a 24-a ediție a
Festivalului de poezie de la
Val-David. Organizat de scriitoarea Flavia Cosma începând din 2009, acest
festival are două ediții în
fiecare an: Les mots du
monde, care se desfășoară la
începutul verii, și La moisson
lyrique des baies sauvages,
care are loc toamna.

Tradițional, festivalul este găzduit de
Rezidența Internațională a Scriitorilor și Artiștilor din Val-David, însă acum, din cauza
pandemiei, festivalul s-a reinventat pe
ZOOM. Prin urmare, în cele două zile de la
începutul lui octombrie, în jur de 30 de artiști, scriitori, poeți, profesori de literatură
și muzicieni din întreaga lume se vor întâlni
pe ZOOM pentru a da glas ultimelor lor
creații literare și pentru a decanta realitățile

Rusu-Caragioiu și Eva Halus din Montreal,
precum și o pleiadă de scriitori de limbă
spaniolă din Spania, Argentina, Peru, Mexic
și Uruguay. Vor participa de asemenea oameni de litere din Italia, India, Tunisia și
Statele Unite.

Reamintim că gazda acestui important
eveniment literar, Flavia Cosma, a lansat în
luna august a.c., în SUA, volumul de poezii
„In the Arms of the Father” (Cervena
Barva Press). Tot în august, a fost lansat și
volumul său intitulat „Temps de moisson”
(Editions du Cygne, Paris, 2021) la Centre
d’exposition de Val-David, cu ocazia
aniversării a 100 de ani de existență a acestui oraș. Cartea se va afla la Târgului de
Poezie de la Paris (20-24 octombrie 2021),
în calitate de Nouveauté officielle. Editura a
prezentat acest volum și în cadrul Târgului
latino-american de carte de la Cartagena,
Columbia, în iulie a.c.

Scriitoarea Flavia Cosma.

și fanteziile lumii noastre prin prisma interpretărilor lor personale.
În ultimii ani, festivalul a căpătat din ce
în ce mai multă amploare, lucru ce se reflectă atât în numărul participanților, cât și
în diversitatea lor. Regăsim pe afiș numele

mai multor scriitori cunoscuți din Quebec,
ce se înscriu printre obișnuiții festivalului:
Louise Carson, Louis Philipe-Hébert (laureat al Premiului Guvernorului General),
Hélène Dorion, Janine Pioger sau John
Mallette. Lor li se adaugă poetele Melania

Mai multe detalii despre Flavia Cosma
și La moisson lyrique des baies sauvages la
flaviacosma.com. Persoanele care doresc să
asiste la comunicările și discuțiile din
cadrul festivalului se pot înscrie trimițând
un email la flaviacosma9@gmail.com.
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Cum funcționează un guvern minoritar?
alegeri este al cincilea guvern minoritar
din 2004 încoace. Doar două guverne au
fost majoritare în acest interval, cel al lui
Harper în 2011 și cel al lui Trudeau în
2015. După decenii dominate de majorități
- conservatoare între 1984 și 1993 și liberale între 1993 și 2004 - guvernele minoritare par să reprezinte o nouă tendință
în politica federală.

Canadienii i-au conferit lui Justin Trudeau un al treilea mandat, pentru a forma un guvern liberal minoritar.

Pe 20 septembrie canadienii
au ales din nou un guvern minoritar. Cum funcționează un
astfel de guvern? Cât de eficace poate fi? Și de ce un guvern minoritar ar fi bun pentru
Canada?
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Rezultatul alegerilor din 20
septembrie conferă premierului Justin Trudeau un al
treilea mandat. Și deși liberalii și-ar fi dorit un guvern
majoritar, configurația noului Parlament, foarte similară cu cea a
precedentului legislativ dizolvat pe 15 august, are multiple semnificații pe scena
politică și la nivel de populație.

În primul rând, ce este un
guvern minoritar?

Un guvern minoritar nu deține majoritatea absolută în Camera Comunelor, i.e.
numărul total de locuri ocupate de partidele
de opoziție este mai mare decât cel al partidului de guvernământ. În Canada, majoritatea absolută este atinsă atunci când un
partid câștigă 170 de locuri din totalul de
338.

Jocuri de putere în situație
minoritară

Guvernele minoritare își pot păstra puterea formând o coaliție parlamentară, adică
un acord cu un alt partid care se angajează
să sprijine guvernul pe o serie de probleme.
Cel mai frecvent scenariu în Canada este
însă cel care presupune sprijinul parțial pe
accentmontreal.com

care celelalte partide îl acordă guvernului,
pe chestiuni punctuale. Este ceea ce s-a întâmplat și în cazul guvernului minoritar
precedent, când liberalii lui Trudeau au guvernat obținând când sprijinul NPD-ului,
când cel al Blocului québécois.
Guvernele de coaliție, care se formează
atunci când membri ai parlamentului din
diferite partide ocupă funcții de cabinet, nu
sunt specifice politicii federale canadiene.
În istoria Canadei post-confederație un singur astfel de guvern a fost format la nivel
național: cel al lui Borden în 1917.
În medie, în Canada, guvernele minoritare rămân la putere între 18 și 24 de
luni - acesta este, în general, momentul în
care se ajunge la tensiuni pe scena politică
ce pot duce la căderea guvernului.

Guverne majoritare vs.
minoritare

Pe de-o parte avem opinia care spune că
guvernele minoritare produc blocaje și instabilitate și că doar guvernele majoritare
„puternice” pot aduce schimbări semnificative. Pe de alta avem opinia conform căreia
guvernările minoritare sunt perioade de
realizări politice și legislative, deoarece ele
sunt caracterizate de compromis, cooperare
și conciliere între partidele politice.

Dacă ne uităm la cele 13 guverne minoritare pe care Canada le-a avut în ultimul
secol, vedem că acestea pot produce rezultate exemplare, uneori chiar revoluționare,
dar care adesea sunt eclipsate, pe termen
scurt, de climatul politic partizan, încărcat
de dramă și confruntații.
De exemplu, guvernele minoritare liberale din anii ‘60 conduse de Mike Pearson (1963-65 și 1965-68), considerate cruciale în modernizarea Canadei. Cu sprijinul
NPD, liberalii au introdus o multitudine de
iniţiative și programe progresiste, cum ar fi
Medical Care Act în 1966, Canada Pension
Plan și Quebec Pension Plan, Canada

Assistance Plan, Canada Student Loans
Program, la care se adaugă o legislație revoluționară în domeniul muncii, bilingvismul oficial și adoptarea steagului canadian
pe care îl cunoaștem astăzi.
Cu ajutorul reculului pe care trecerea
timpului ni-l conferă, vedem că toate aceste
inițiative au creat o bună parte din arhitectura statului modern canadian. La vremea
respectivă însă, atenția populației era intens
captată de politica extrem de partizană, antipatia reciprocă și atacurile personale dintre Pearson și conservatorul John
Diefenbaker, liderul opoziției.

Mai aproape de zilele noastre avem un
alt guvern minoritar care a reușit o performanță notabilă datorită faptului că a fost
nevoit să asculte de opoziție și să colaboreze cu ea. Este vorba de cel de-al doilea
guvern minoritar Harper (2008-2011), care
contrar instinctelor conservatoare, a îmbrățișat keynesianismul și în bugetul
prezentat în 2009 a inclus stimulente de 40
de miliarde de dolari și credite personale de
impozit de 20 de miliarde de dolari, punând
Canada într-o situație de deficit major. Însă
acest răspuns agresiv al conservatorilor,
generat de spaima unui guvern de coaliție
pe care liberalii și noii democrați îl propuseseră cu un an înainte, cu sprijinul Blocului québécois, a făcut ca economia
canadiană să-și revină mai repede și să iasă
mai întărită decât oricare altă economie G7
din criza financiară din 2008.
Departe așadar de a fi doar perioade interimare între guverne majoritare „normale”, guvernele minoritare au adus
contribuții semnificative la dezvoltarea și
progresul acestei țări.

Guvernele minoritare, o
nouă tendință a politicii
canadiene

Guvernul format în urma recentelor

Într-un Quebec plin de accente

Un motiv este că deși sistemul winnertakes-all pe care îl avem aici favorizează
partidele mari iar scena politică este în
continuare dominată de liberali și conservatori, partidele mai mici precum NPD și
BQ nu sunt un accident, nu sunt efemere,
ci sunt aici ca să rămână. Votul popular
este fragmentat, mai ales dacă ținem cont
și de partidele foarte mici, precum verzii
și foarte noul PPC. Deși nu a reușit să trimită vreun deputat la Ottawa, PPC, partid
cu o retorică populistă și o poziție mult în
dreapta eșichierului politic, a obținut peste
800,000 de voturi. În mare parte, acestea
ar fi mers la conservatori. Faptul că nu s-a
întâmplat așa a favorizat în unele circumscripții, acolo unde cursele au fost strânse,
alegerea unor deputați liberali sau neodemocrați.
O sursă importantă a dezamăgirii pe
care canadienii o resimt vizavi de politică
se datorează faptului că în campanie partidele spun un lucru - în general promisiunile electorale s-ar putea caracteriza ca
fiind de centru-stânga, căci acestea rezonează cel mai mult în rândul populației
canadiene - iar când sunt alese cu o majoritate, onorează prea puține din aceste
promisiuni sau fac exact contrariul. Guvernele majoritare sunt cele care au tendința să cedeze în fața grupurilor de
presiune și să satisfacă interesele celor
puțini dar puternici în detrimentul electoratului larg. Iată câteva exemple: reduceri masive privind impozitul pe profit al
corporațiilor sau tăieri masive în sănătate,
educație și asistență socială. Guvernele minoritare, pe de altă parte, nu sunt favorabile unei astfel de impunități.

Prin urmare, un alt motiv pentru care
guvernele majoritare par să nu mai fie
norma în Canada este dorința populației de
a avea partide care cooperează în Parlament, în folosul real al majorității. Prin însăși natura sa mai fragilă, un guvern
minoritar, indiferent de partidul care îl
formează, este obligat să asculte de
reprezentanții aleși de o majoritate a
cetățenilor și să nu se îndepărteze prea
mult de valorile canadiene de bază.
În acest context, mesajul pe care rezultatele recentelor alegeri îl transmit este
unul foarte clar: canadienii sunt favorabili
direcției pe care liberalii o imprimă țării,
însă vor ca aceștia să colaboreze cu celelalte partide. Canadienii nu vor politicieni
care se complac la putere, ci unii motivați
să lucreze în folosul interesului general.

face diferenţa
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Un milion de firme au fost închise în România
în ultimii 30 de ani
Peste un milion de firme, respectiv 1.056.574, au fost radiate în România în primele trei
decenii de capitalism, arată o
analiză Termene.ro citată de
Wall-Street.ro.

În cele trei decenii de economie de
piață, România a trecut prin multe perioade agitate din punct de vedere economic, punând la încercare reziliența
afacerilor întreprinse de români, iar, din
păcate, foarte multe dintre „business-uri”
au ajuns să eșueze.
Astfel, cu o medie anuală de 34.000 de
firme închise, România a pierdut cele
mai multe companii în anii 2019
(230.330), 2006 (135.875) şi 2002
(109.039). Anul trecut au fost radiate doar
36.792 de firme, după recordul de peste
230.000 din anul precedent.

Principalul motiv al eșecului unui
business este de cele mai multe ori chiar
lipsa educației antreprenoriale a fonda-

torului, urmat de accesul la finanțare și
lipsa angajaților de valoare.
„Principalul obstacol pe care îl în-

tâmpină antreprenorii atunci când vor săşi crească propria afacere este lipsa educaţiei, care este pe primul loc în
continuare, urmată de accesul la finanţare
şi lipsa oamenilor buni. De aceea, avem
nevoie de cursuri despre cum se conduc şi
se cresc afaceri în mod profesionist, fără
micromanagement şi fără sacrificii. În
opinia mea, 25% dintre firmele închise în
România ar fi putut supravieţui dacă
fondatorii ar fi avut acces la resurse educaţionale şi astăzi am fi avut 250.000 de
firme sănătoase în plus pe piaţa locală”, a
declarat Adrian Dragomir, Business Innovation Consultant şi co-fondator
Termene.ro, potrivit aceleiași surse citate.
Fondată în 2014, Termene.ro este o
platformă complet automatizată, care
oferă acces direct la informaţii din peste
15 surse oficiale şi actualizate în timp real
despre datele financiare şi juridice ale
firmelor din România. Platforma este
accesată zilnic de peste 50.000 de companii.

C ri z a pol i ti că pote nțea z ă cauz el e dep r ec ie ri i l eul ui , pe fon dul
d e z e ch i l i b r e l o r f i n a n c i a r e a c u m u l at e a l e Ro m â n i e i

Leul este singura monedă din
Europa Centrală și de Est
care s-a depreciat de la începutul anului, pe când
piețele nu luau în calcul criza
politică actuală, potrivit unui
Raport al Erste Group Research, citat de CursDeGvernare.ro.

Actuala criză adaugă o presiune suplimentară pe deprecierea leului cauzată de
dezechilibrele financiare acumulate ale
României, care riscă să se amplifice.
„Zgomotul politic adaugă presiune pe
deprecierea leului la fundamentele economice. Și înainte de tulburările politice
actuale leul era singura monedă din
regiune care se deprecia”, a explicat
Ciprian Dascălu, economist șef al BCR,
pentru sursa citată.

Dezechilibrele financiare

„Cel mai greu atârnă deficitele gemene.
România este singura țară care și-a lărgit
deficitul de cont curent în timp ce alte țări
și-au crescut surplusul. Totodată, România
are și cel mai mare deficit structural (bugetar). Deja, criza (coronavirus) ne prinsese
cu un nivel ridicat al acestuia”, a adăugat
accentmontreal.com

Dascălu crede că decizia va fi luată în
noiembrie. Atunci dobânda de politică
monetară ar putea crește la 1,50%, iar anul
viitor ar putea urma încă o majorare în
primul trimestru, până la 1,75% și alta în ultimul trimestru 2022, până la 2%.
În calcule sunt luate și costurile împrumuturilor statului, care de asemenea sunt
cele mai mari din regiune.

Când va trece euro peste
pragul de 5 lei?

Ciprian Dascălu.
Deficitul de cont curent (sau diferența
dintre câți bani intră în țară și „facturile”
de plată) ar putea ajunge la 5,8% din PIB
în 2021, de 58 de ori mai mare decât cel al
Ungariei și de aproape 4 ori cât cel al Slovaciei - singurele țări din regiune membre
ale UE, potrivit unui raport al Erste Group
Research.
Celelalte au excedent de cont curent.
Situația deficitului bugetar este similară.

Când va crește BNR
dobânda?

Dobânzile mai mari atrag investitorii
dacă profiturile din diferențele față de alte
țări le depășesc pe cele ale tranzacțiilor valutare.
Piața se așteaptă ca, sub presiunea
evenimentelor dar mai ales a inflației,
Banca Națională să crească dobânda de
referință până la sfârșitul anului. Ciprian

Într-un Quebec plin de accente

Erste Group Research vede cursul euro
cu un ban sau doi sub pragul de 5 lei/euro,
dar „dacă vom vedea criza politică
adâncindu-se, niveluri în regiunea 5 - 5,05
devin posibile chiar în sau înainte de luna
octombrie”, crede Claudiu Cazacu, consulting strategist la casa de brokeraj XTB
România.
„Instabilitatea guvernamentală ar putea
pune presiune sporită pe valoarea leului și,
în condițiile actuale, ar putea ajuta la devansarea momentului de atingere sau chiar
depășire a pragului de 5 lei pentru un Euro”,
a mai spus Claudiu Cazacu.
Chiar dacă mediul românesc de afaceri
este obișnuit cu „zgomotul politic” românesc, marii investitori judecă mult mai
schematic situația și iau decizii în funcție
de o astfel de judecată. Iar de deciziile marilor investitori depinde costul împrumuturilor tot mai mari ale statului român și
disponibilitatea de a cumpăra titlurile de
stat românești, inclusiv cele în euro.

face diferenţa
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Criză uriașă de muncitori în
construcții în România

În România, creșterea prețurilor pentru materialele de
construcții este dublată și de
o criză a forței de muncă.

În 2-3 ani va fi mai simplu pentru
români să găsească un medic decât un instalator, spun constructorii. Iar România

trebuie să facă rapid rost de angajați în
acest sector, dacă vrea să implementeze
toate proiectele prinse în Programul
Național de Redresare și Reziliență, după
cum notează Digi24.ro.
Pentru asta însă ar fi nevoie de încă
200.000 de muncitori în construcții,
potrivit patronatelor din domeniu. Aceasta
în condițiile în care sectorul se confruntă
deja cu un deficit de circa 100.000 de

angajați.
În prezent, pe şantierele românești lucrează circa 10.000 de muncitori din Asia,
însă în viitor numărul acestora va crește
dacă constructorii nu vor reuși să-i țină pe
români în țară și să-i convingă pe tineri să
se înscrie la facultățile de profil.
Potrivit lui Cristian Erbașu, președintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor
din Construcţii, „criza materialelor de
construcții e o criză foarte mare, dar limitată în timp, se va reglementa, dar va
reveni criza forței de muncă și va reveni
mult mai acut și mai apăsat pentru o perioadă mai lungă.
Să luăm aminte că trăim un paradox.
În condițiile în care se cer constructori, nu
avem, n-avem firme, n-avem studenți la
facultate. Piața cere, dar noua generație nu
vrea să vină în acest domeniu și trebuie să
facem ceva să-i atragem.
De 10 ani revin peste tot cu această
temă. Din păcate acum ne-ar trebui,
mâine sau peste o lună sau un an, sute de
mii de specialiști, muncitori calificați,
chiar și necalificați. Și aceștia nu vor
apărea pentru că ei nu se formează în
două zile sau doi ani”, a mai spus acesta.

O r a ș e l e d i n Ro m â n i a î n c a r e s e c â ș t i g ă c e l
mai bine

Firmele din București și din
județele Cluj și Timiș oferă
cele mai bune salarii. În
aceste zone, salariul mediu
la angajare pleacă de la 950
de euro și se apropie de
1.400 de euro.
Angajații din domeniul IT rămân în
continuare cel mai bine plătiți angajați

din România, iar specialiștii din domeniul
resurselor umane spun că salariile din
acest sector vor continua să crească.
Salariile diferă însă de la un județ la
altul. Așa se face că unui IT-ist din județul
Vrancea i se poate oferi la angajare un
salariu chiar și de trei ori mai mic pentru
același job pe care l-ar fi putut face în București. În acest județ, salariul mediu
pleacă de la 429 de euro și nu atinge nici
măcar 700 de euro, față de București unde
un IT-ist primește la angajare un salariu
mediu care depășește 950 de euro și poate
ajunge până aproape de 1.400 de euro

Pe de altă parte, nu este doar o diferență de centru economic, ci și de cerințele jobului. Companiile mari se
concentrează în marile orașe, în timp ce în
cele mici un IT-ist are mai puține șanse,
angajându-se, poate, în mentenanță.
La polul opus, românul care primește
cea mai mică ofertă salarială este din Covasna și muncește în domenii precum producție - pe partea de logistică, HoReCa
sau construcții - pe partea de instalații. El
are un salariu de maxim 329 de euro.
ACCENT MONTREAL

63% dintre
r omâni cr ed
că e mai rău
ca acum 30 de
ani

Majoritatea românilor susţin că situaţia
generală a ţării este mai rea comparativ
cu cea din urmă cu 30 de ani, potrivit
rezultatelor unui sondaj INSCOP publicate pe Facebook.
Sondajul relevă că 63% dintre români
cred că situaţia generală din România
este mai rea comparativ cu cea din urmă
cu 30 de ani, 23,4% consideră că este
mai bună, 9,3% - la fel, iar 4,3% - nu
ştiu sau nu au răspuns.
Chestionaţi cum cred că va fi situaţia
peste 30 de ani, în 2050, 44,6% dintre
români au răspuns că va fi mai rea,
30,9% - mai bună, 11,6% - la fel ca până
acum şi 12,9% - nu ştiu sau nu au
răspuns.
Sondajul, sprijinit de STRATEGIC
Thinking Group, a fost realizat telefonic
între 2 şi 5 septembrie, pe un eşantion de
854 respondenţi.
Directorul INSCOP, Remus Ştefureac, a
amintit că în 2014, în Barometrul
INSCOP „Adevărul despre România”,
12% dintre români spuneau că viaţa va fi
mai rea peste 25 de ani şi 40% că viaţa
atunci era mai rea decât înainte de 1989.
ACCENT MONTREAL
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Iulian Ciobanu, campion la Boccia, despre
excelent partener de performanță, originar
din România, dar mai vechi pe tărâmul
canadian. Ne-am cunoscut prin intermediul masajului: el este masoterapeut,
dar are și experiență sportivă, fiind fost
gimnast de performanță.

Iulian Ciobanu la Tokyo 2020, participând în preliminariile probei de individual mixt, BC4. FOTO: paralympique.ca.

Este duminică după-masă, 29 august. O după-masă de toropeală în
care încerc să mă relaxez după o săptămână plină. Pe la ora 5 p.m. deschid televizorul pe un canal la întâmplare. Nimeresc pe Radio-Canada
și deodată plictiseala mea se transformă în surpriză și apoi în revelație:
pe micul ecran evoluează o veche cunoștință de-a mea, Iulian Ciobanu,
și nu oricum, ci în competiția de boccia de la Jocurile Paralimpice de
la Tokyo 2020, într-un meci pe care Iulian avea să-l câștige.
6 septembrie: echipa națională a Canadei se întoarce la Montreal. Iulian Ciobanu a făcut o figură frumoasă în competiție, clasându-se pe
locul 2 în grupa sa, la categoria BC4. Am avut astfel ocazia să-l intervievez despre experiența de la Tokyo, despre performanțele sale, despre obstacolele pe care le-a depășit, dar și despre bucuriile vieții de
familie.
►

Eva Halus: Iulian Ciobanu, te-am întâlnit prima oară la Centrul comunitar 6767
Côte-des-Neiges în 2010, anul sosirii tale
în Canada. Un tânăr adult dârz, chipeș și
ambițios, plin de calități, care au început
să dea rezultate imediat, în ciuda unui
handicap din copilărie care te împiedică
să mergi. Alegând Canada ca țară de
adopție, ai ales posibilitatea de a-ți valoriza calitățile și talentele mult mai repede decât ar fi fost posibil în altă parte.
Povestește-ne, te rog, despre decizia de a
părăsi Republica Moldova și a imigra în

Canada.
Iulian Ciobanu: Îndată după terminarea
studiilor universitare la Facultatea de psihologie de la Universitatea de stat din Republica Moldova, am pornit demersurile
pentru a imigra în Canada împreună cu
soția. Făcându-mi studiile în Republica
Moldova și muncind doi ani acolo, m-am
ciocnit de multe obstacole din cauza handicapului meu fizic, ceea ce implica costuri de viață mari și consum exagerat de
energie pentru a-mi realiza scopurile propuse. Am ales să imigrăm pentru a oferi

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

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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viitoarei noastre familii mai multe șanse de
a duce o viață mai prosperă și pentru a
beneficia de mai multă libertate.

EH: Ești împreună cu Corina, soția ta,
încă din 2003. Aveți două fetițe, născute
în Canada. Cum te împarți între viața de
familie și sportul de performanță?
IC: Prima noastră fetiță, Alexandra, s-a
născut în 2014, iar Eleonora în 2016.
Sportul și viața de familie cu copii au început în același an, 2014. Când am descoperit boccia s-a născut Alexandra, deci
am învățat concomitent să fiu părinte și
sportiv. Soția, din 2018, s-a încadrat în activitatea mea sportivă devenind partenera
mea de performanță și acompaniindu-mă
la fiecare antrenament.
Plecările în competiții reprezintă
aproximativ 40 de zile pe an, însă în
diferite perioade ale anului. Cu cât cresc
fetele, cu atât mi se par mai lungi competițiile, însă ne-am obișnuit cu toții cu
acest stil de viață. Nu am fost încă niciodată cu toată familia în competiții, rămâne
să o facem în viitor, odată ce fetele cresc
un pic mai mari.
În competiții sunt acompaniat și asistat
de către Sorin Susan, un bun prieten și un
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EH: Ai lucrat timp de aproape doi ani la
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale. Apoi, în 2014, ai descoperit boccia, lucru ce a produs o schimbare majoră de direcție pe linie
profesională. După nici un an de practică, ai intrat în echipa națională a
Canadei și așa a început povestea ta de
campion. Vorbește-ne despre boccia, despre acest sport relativ nou și mai puțin
obișnuit. În ce constă, cum se joacă? Și
care este modul în care trebuie abordat
la nivel de concentrare, tactică, psihologie.
IC: Boccia este un sport de precizie precum la petanque sau curling. Ca și în alte
sporturi, atleții sunt clasificați în mai
multe categorii. La boccia există patru:
BC1, BC2, BC3 și BC4, în funcție de limitările fizice și/sau afecțiunile sportivilor. La BC1 și BC2 sunt cei cu paralizie
cerebrală care pot lansa mingea folosind
diverse tehnici; limitările sunt spasmele și
malformațiile la nivel de brațe și nu
numai. La BC3 sunt atleții care nu sunt capabili să lanseze mingea și care, pentru a o
propulsa, folosesc o rampă. Manipularea
rampei (echipamentului) este efectuată de
un partener care stă cu spatele spre joc, el
neavând dreptul să se întoarcă și să vadă
jocul. Acest partener execută directivele
atletului: ce minge să lanseze, unghiul
rampei și înălțimea de la care mingea va
fi lansată.
În cadrul categoriei BC4 se află
sportivi cu diverse afecțiuni, însă la baza
criteriilor de clasificare stă incapacitatea
de a lansa mingea ridicând brațele. Mingea
în acest caz este lansată balansând brațul și
folosind gravitația ca forță de propulsare.
Strategia este importantă, însă execuția
este cheia succesului. Jocul se petrece pe
un teren de 10 m lungime și 6 m lățime.
Se joacă în doi, patru (în perechi) sau șase
(trei contra trei), depinzând de categoria
sportivă. Competitorii încearcă să preia
controlul asupra mingii albe (jack), care
reprezintă ținta principală. Cel sau cei care
reușesc să termine runda având mai
aproape de jack mingile proprii, câștigă
runda. Calculul punctelor se face apoi în
funcție de distanța mingii adversarului
care a pierdut runda.

4882 boul. Des Sources, DDO
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sport, performanță și obstacole inerente
Repere biografice

Lansarea mingii presupune aliniere,
concentrare, vizualizare, respirație ș.a.m.d.
și, desigur, un bun echilibru mental,
deoarece se joacă până la ultima minge care
poate schimba radical o situație de joc pe
teren.
Îndemn cititorii să dea o căutare pe internet cu „Boccia Iulian”. Vor găsi mai
multe prezentări video ale acestui joc.

EH: În 2019, alături de montrealezii
Marco Dispaltro și Alison Levine, ai câștigat bronz la Jocurile Parapanamericane
și aur la BISFed World Open, rezultat ce
ți-a asigurat calificarea la Jocurile Paralimpice din acest an. Care au fost mizele
la Tokyo, ce puteai face mai bine pentru a
obține calificarea în sferturile de finală?
IC: În meciul cu numărul 4 mondial,
chinezul Yuansen Zheng, nu am reușit să
mă calific din cauza punctelor și nu din
cauza înfrângerii. Am obținut două victorii
și o înfrângere, ceea ce m-a plasat pe locul
doi în grupă. Cei care au mers mai departe
au fost primii din fiecare grupă, plus doi de
pe locul al doilea din grupa lor. Din lipsă de
puncte, nu am fost printre cei doi calificați.
Meciul cu Zheng a fost unul bun. După
a doua repriză conduceam cu 2 la 1, dar am
ratat o șansă de a marca și mai multe
puncte. În repriza a treia adversarul meu a
marcat 3 puncte, așa că a patra repriză, ultima, a pornit în avantajul lui cu scorul de 42. Am ratat două mingi, lucru ce i-a creat
un avantaj lui Zheng, care a mai marcat încă
4 puncte, încheind astfel partida.

EH: Ce urmează, pentru ce alte competiții
te pregătești acum?
IC: Următoarea competiție este World Boccia Americas Regional Championships care
se va desfășura la Sao Paolo, Brazilia, în
luna decembrie a.c. Voi participa la ambele
probe, individual și perechi. Începând cu
această competiție vor avea loc mai mule
schimbări, atât la nivel de regulamente, cât
și în ceea ce privește faptul că boccia nu va
mai fi un sport mixt decât la perechi. Pentru prima oară deci vom avea o diviziune
feminină și una masculină. Boccia continuă
să evolueze, așa cum a făcut-o încă de la începuturile sale, în 1984.
Anul acesta a fost un an excepțional din
cauza pandemiei. Mulți atleți au suferit din

Iulian Ciobanu alături de soția sa Corina și fetițele Alexandra și Eleonora în 2016, înaintea Jocurilor de la Rio, și în 2021, înaintea Jocurilor de la Tokyo.

cauza faptului că nu au avut posibilitatea să
se pregătească la cel mai înalt nivel pentru
Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020. Noi,
cei de la Boccia Canada, nu am competiționat de mai bine de 22 de luni, iar
antrenamentele în perechi au reînceput abia
cu o lună înainte de Tokyo. Sunt convins că
rezultatele bune se vor înmulți o dată cu reluarea competițiilor.

EH: Mult succes în cariera sportivă și în
viață, Iulian Ciobanu! Cât mai multe
rezultate dorite să se realizeze!

IC: Vă mulțumesc și îndemn cititorii să
cunoască mai îndeaproape acest sport incluziv, care demonstrează că oricine își
poate depăși limitele prin perseverență și
pasiune.

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.

Născut în 1983 la Chișinău, Iulian
Ciobanu a fost diagnosticat cu distrofie
musculară la vârsta de 12 ani. În 2008 a
absolvit Facultatea de psihologie de la
Universitatea de stat din Republica
Moldova, iar în 2010 s-a stabilit la
Montreal. După ce a lucrat timp de
aproape doi ani la Ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Solidarité sociale,
în 2014, la o conferință organizată de
Dystrophie musculaire Canada, descoperă boccia. Șapte ani mai târziu, palmaresul lui Iulian Ciobanu este
impresionat, cu zeci de competiții
naționale și internaționale la activ și
peste 20 de medalii câștigate la probe
individuale, la perechi sau pe echipe.
Parcursul său sportiv este marcat și de
două calificări la Jocurile Paralimpice,
la Rio în 2016 și la Tokyo anul acesta.
La Tokyo, la proba individuală, categoria BC4, Iulian Ciobanu a câștigat două
meciuri, dar s-a înclinat în fața
chinezului Zheng Yuansen, campion
mondial în 2018 și medaliat cu argint
paralimpic în 2012, pentru a încheia
competiția înaintea sferturilor de finală,
clasându-se pe locul 2 în grupa sa.
Iată câteva din rezultatele internaționale notabile obținute de Iulian
Ciobanu:
2019 BISFed (Boccia International
Sports Federation) World Open Perechi BC4 - Medalia de aur
2019 Jocurile parapanamericane Perechi BC4 - Medalia de bronz
2018 Campionatele mondiale - Perechi
BC4 - Locul 6
2016 Jocurile Paralimpice de la Rio Perechi BC4 - Locul 6
2016 BISFed World Open - Perechi
BC4 - Medalia de argint
2015 Campionatele Americii pe echipe
și perechi - Perechi BC4 - Medalia de
aur
Iulian Ciobanu este căsătorit și este
tatăl a două fetițe, Alexandra și
Eleonora.
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Impactul alegerilor federale în materie de
imigrație. Noi măsuri adoptate de Quebec
măsuri se remarcă introducerea unui Permis de travail ouvert transitoire (PTOT)
destinat lucrătorilor temporari care au
depus o cerere de rezidență permanentă în
categoria lucrătorilor calificați.
În mod normal, aceștia au un permis
de muncă închis, adică pentru o anumită
companie, până la obținerea rezidenței.
Noul permis de muncă tranzitoriu deschis
le permite candidaților să aibă mai multă
libertate pe piața de muncă și să-și aleagă
condițiile de lucru și salariul. Este, așadar,
o măsură favorabilă candidaților. Există,
desigur, anumite condiții, dar important
este efortul de a asigura viitorilor canadieni posibilitatea de a negocia condiții rezonabile de lucru.

ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Potrivit analiștilor,
rezultatele alegerilor din
20 septembrie vor determina politica de imigrație
pentru următorii doi ani.
Constituția canadiană subliniază dualitatea federal-provincial în materie de imigrație și
faptul că guvernul federal are ultimul cuvânt.
Rezultatul alegerilor este important pentru imigrație deoarece, deși provinciile și
teritoriile au politici proprii în acest domeniu, fac eforturi să recruteze noi candidați
și să-i integreze, în final, guvernul federal,
prin Ministerul Imigrației, Refugiaților și al
Cetățeniei (IRCC), are controlul asupra inițiativelor de acest fel. Quebecul stabilește
volumul de imigranți pe care dorește să-i
primească, însă federalul este cel care de-

termină nivelul național anual de imigrație,
care decide termenele de prelucrare a
cererilor și, mai ales, care hotărăște finanțarea programelor de integrare și a serviciilor oferite imigranților.
IRCC urmează directivele partidului
politic aflat la guvernare. Așa cum s-a văzut
în urma alegerilor din 2015 și 2019, Entrée
express și programele provinciale vor continua să accepte candidați, însă noile politici
și programe vor fi anunțate după ce instrucțiunile noului guvern de la Ottawa vor
fi enunțate.
Un moment important va fi prezentarea
Planului de imigrație pentru 2022-2024,
care este posibil să fie dat publicității în
luna martie 2022. Ca să înțelegem ce ar
putea aduce noul plan, îl putem revizita pe
cel anterior, CIMM - Plan pluriannuel des
niveaux de 2021-2023, anunțat în noiembrie 2020.
Acest plan de imigrație preconizează

măsuri menite să asigure relansarea economică post COVID a țării, cu 60% dintre
dosarele admise încadrându-se în categoria economică. Se vizează astfel conturarea Canadei ca una dintre destinațiile
preferate pentru persoanele supercalificate, urmărindu-se totodată reîntregirea
familiilor și respectarea angajamentelor
umanitare.

Măsuri adoptate în Quebec

Am remarcat în ultimele luni efortul
diferitelor instanțe guvernamentale de a
găsi soluții la diverse situații problematice create de pandemie: dificultatea de a
călători, de a părăsi Canada în cazul vizitatorilor, penuria de mână de lucru din
domeniul sănătății, acordarea permiselor
de lucru pentru studenți, acordarea permiselor de lucru sau accesul la cursurile
de franceză pentru vizitatori etc.
În Quebec, printre cele mai interesante

Quebecul a negociat cu Ottawa și alte
măsuri menite să susțină dezvoltarea economică a provinciei. Astfel, guvernul federal a acceptat unele modificări în
programul destinat lucrătorilor străini
temporari (Programme des travailleurs
étrangers temporaires - PTET), printre
care menționăm mărirea de la 10% la 20%
a numărului de TET (travailleur étranger
temporaire) angajați într-o companie la
același loc de muncă, pe ceea ce se consideră volet à bas salaire, adică un salariul
mai mic decât salariul provincial orar
mediu (care în Quebec este de 23.08$).

De asemenea, lista profesiilor admisibile pentru un tratament simplificat va fi
îmbogățită cu mai multe meserii dintre
cele considerate mai puțin specializate.
Acest lucru va permite companiilor quebecheze să poată recruta și aduce mai repede lucrători temporari care să le asigure
activitatea economică.

Anca Tismănariu este consultantă în imigrație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Vreți mai mulți clienți?
Suntem aici să

vă ajutăm!
Print și online
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www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831

9

www.accentmontreal.com

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

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

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

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

► Mititei si carnati
► Carne marinata

DREPTUL
IMIGRAȚIEI
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► Mezeluri preparate in

laboratorul propriu

Charcuterie
Fairmount
RETETELE LUI IONCI

Măceșe, afine negre, caise, magiun de pune,
Lavandă, mușețel, roiniță, echinacea, mentă, ciuboțica cucului,
petale de trandafiri, zmeură, soc negru, afine roșii etc.
trandafir, salvie, coada șoricelului, sunătoare, gălbenele etc.
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A p r ox i m a t i v 3 0 %
din speciile de
arbori din lume
sunt în pericol de
dispariție
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Dezastrele meteo au
provocat peste 2 milioane
de morți în ultimii 50 de ani

Aproape o treime dintre speciile de
arbori din întreaga lume sunt expuse
riscului de extincţie, în timp ce alte
câteva sute se află la un pas de dispariţie, conform unui raport al
Botanic Gardens Conservation International (BGCI), citat de Agerpres.

Potrivit raportului „State of the World's Trees”, 17.500
de specii de copaci - aproximativ 30% din total - sunt
în pericol de dispariţie, în timp ce 440 de specii au mai
puţin de 50 de exemplare rămase în mediul natural.
În general, numărul speciilor de arbori ameninţaţi cu
dispariţia este dublu în comparaţie cu numărul total al
mamiferelor, păsărilor, amfibienilor şi reptilelor aflate
în situaţie similară, se arată în document.
Printre arborii cu cel mai mare risc de dispariţie se
numără specii ce includ magnolii şi cele din genul
Dipterocarpus, care se găsesc în pădurile tropicale din
sud-estul Asiei. Stejarul, arţarul şi abanosul sunt vizaţi,
de asemenea, de această ameninţare, se indică în raport.
Copacii ajută la susţinerea ecosistemului natural şi sunt
consideraţi vitali pentru combaterea încălzirii globale
şi a schimbărilor climatice. Dispariţia unei singure
specii de arbori poate duce la pierderea multor altora.
Mii de varietăţi de copaci din primele şase ţări cu cea
mai mare diversitate de specii de arbori sunt expuse
riscului de dispariţie, potrivit concluziilor prezentate în
raport. Cele mai multe sunt în Brazilia, unde 1.788 de
specii sunt expuse acestui pericol. Următoarele cinci
ţări sunt: Indonezia, Malaezia, China, Columbia şi
Venezuela.
Primele trei ameninţări cu care se confruntă speciile de
arbori sunt defrişările pentru înfiinţarea culturilor agricole, pentru utilizarea lemnului şi pentru creşterea animalelor, potrivit raportului. Totodată, schimbările
climatice şi fenomenele meteorologice extreme reprezintă ameninţări cu o frecvenţă în creştere.

Numărul dezastrelor, precum inundaţii şi valuri de
caniculă, determinate de
schimbările climatice, a
crescut de cinci ori în ultimii 50 de ani, provocând
moartea a peste 2 milioane de persoane şi
pagube totale de 3,64 trilioane de dolari.

Cifrele de mai sus provin dintr-un
raport al Organizaţiei Meteorologice
Mondiale (OMM), care este o agenţie
specializată a ONU. Raportul reprezintă cea mai cuprinzătoare analiză
realizată până în prezent cu privire la
mortalitatea şi pierderile economice
cauzate de vreme, apă şi extreme climatice. Acesta analizează aproximativ 11.000 de dezastre care au avut loc

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.

în perioada 1979-2019, inclusiv catastrofe majore precum seceta severă
din 1983 din Etiopia, care a fost cel
mai mortal eveniment, cu 300.000 de
decese, şi uraganul Katrina din 2005,
care a fost cel mai costisitor, cu
pagube de 163,61 miliarde de dolari.
Raportul, citat de Agerpres,
notează că numărul dezastrelor a
crescut de aproape cinci ori din anii
'70 până în ultimul deceniu.
OMM a atribuit această creştere
atât schimbărilor climatice cât şi îmbunătăţirii sistemelor de raportare a
dezastrelor. Costurile aferente evenimentelor au crescut, de asemenea, de
la 175,4 miliarde de dolari în anii '70
până la 1,38 trilioane de dolari în anii
2010, când furtuni precum Harvey,
Maria şi Irma au făcut ravagii în
Statele Unite.
Pe de altă parte, în timp ce
fenomenele extreme au devenit mai
costisitoare şi mai frecvente, numărul
anual al persoanelor decedate a scăzut

de la peste 50.000 în anii '70 la
aproximativ 18.000 în anii 2010.
Această reducere semnificativă a
mortalității se datorează îmbunătățirii
sistemelor de avertizare timpurie împotriva riscurilor multiple.
Numărul deceselor provocate de
dezastre meteorologice în ultimele
cinci decenii se ridică însă la mai bine
de două milioane. Peste 91% dintre
ele au avut loc în ţări în curs de dezvoltare, doar jumătate dintre cele 187
de ţări şi şase teritorii membre ale
OMM dispunând de sisteme de avertizare timpurie la riscuri multiple. De
asemenea, „lacunele severe” la
nivelul observaţiilor meteorologice,
existente cu precădere în Africa, subminează acurateţea sistemelor de
avertizare timpurie.
OMM speră că acest raport, care
prezintă în detaliu situaţia pe regiuni,
va fi folosit pentru a ajuta guvernele
să dezvolte politici pentru a proteja
mai bine populaţia.

LEOPOLD LINCA
NOTAR

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

L
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■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii -

decor special amenajat

■ Certificari / autentificari

si terenuri

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

de documente / semnaturi

incapacitate, procuri diverse

Me Leopold Lincà
Notaire / Notary

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

438.383.3116

notairelinca@gmail.com

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

www.accentmontreal.com
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BROSSARD

BALKANI
ww w .b alk ani.c a

Coliva
la comanda

Colaci
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Malai
Boromir

Cremvursti
vienezi

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

S T- H U B E R T

450.676 .66 54

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

Ciorba
de burta

Ciolan
afumat

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

Halva
in vrac

Snitele
si chiftele

Ceafa
proaspata

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

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

MO NT REA L

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 1 6 2 6

C ons ultati ora rul la :
b a l ka n i . c a
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Vaccinurile împotriva COVID-19: Riscuri de
contractare a virusului, spitalizare și
eficacitate împotriva variantei Delta
Riscul ca persoanele vaccinate cu schema completă să
fie spitalizate după ce au contractat COVID-19 se reduce cu
peste 70%, comparativ cu
cele nevaccinate. De asemenea, persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai puţin
susceptibile să moară din
cauza COVID-19 şi de 10 ori
mai puţin susceptibile să fie
spitalizate dacă se îmbolnăvesc cu varianta Delta.

Potrivit unui studiu publicat în jurnalul
ştiinţific The Lancet, vaccinurile reduc
riscul de spitalizare cu peste 70%. Intitulat
„ZOE COVID”, cercetarea a arătat și faptul
că cei testaţi pozitiv după ce au fost vaccinaţi cu ambele doze (contagiere post-vaccinare) au probabilităţi aproape duble de a
fi total asimptomatici, notează Agerpres.
Studiul relevă de asemenea că riscul de
a contracta COVID-19 de lungă durată
(când simptomele persistă după 28 de zile
de la infectare) se reduce la jumătate la cei
vaccinaţi cu schema completă.
Persoanele mai vulnerabile la o infecţie
post-vaccinare după ce au primit o doză
sunt „adulţii în vârstă mai fragili” (de peste
60 de ani), precum şi „adulţii vârstnici” care
au şi alte patologii, precum obezitate, boli
cardiace, renale sau pulmonare.
„Ne aflăm într-un moment critic al pandemiei, cu o creştere a cazurilor în întreaga
lume din cauza variantei Delta. Contagierile după vaccinare sunt de aşteptat şi nu
anulează faptul că vaccinurile îşi îndeplinesc exact misiunea pentru care au
fost dezvoltate: de a salva vieţi şi de a

preveni o boală gravă”, notează într-un
comunicat Claire Steves, de la Kings
College din Londra, coautoare a studiului,
potrivit aceleiași surse citate.
Experta a reamintit că alte studii au
demonstrat că rata de mortalitate la pacienţii spitalizaţi cu COVID-19 s-a situat în
jur de 27%, dar că „acest procent s-ar putea
reduce în mare măsură” prin intermediul
vaccinărilor, „evitându-se astfel spitalizările”.
Studiul a fost realizat în Marea Britanie
în rândul a 1,2 milioane de adulți în perioada decembrie-iulie.
Dintre cei care au primit cel puţin o
doză de vaccin de la Pfizer-BioNTech,
Oxford-AstraZeneca sau Moderna, cel
puţin 0,5% au raportat o infecţie post-vaccinare detectată la 14 zile după prima inoculare. În cazul celor dublu vaccinați, cel
puţin 0,2% au suferit o contagiere la şapte
zile după cea de-a doua inoculare.
Dintre adulţii care au suferit o infecţie
post-vaccinare, posibilitatea ca boala să fie
asimptomatică a crescut cu 63% după prima
doză şi la 94% după ambele doze de vaccin.

articole publicate de Centrele pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC), principala agenţie federală de sănătate publică din
SUA, arată că vaccinurile protejează împotriva formelor severe de COVID-19
legate de varianta Delta. Această variantă,
mai contagioasă, a devenit tulpina domi-

nantă a virusului în Statele Unite.
Primul studiu a analizat sute de mii de
cazuri de COVID-19 din 13 jurisdicţii
americane în perioada 4 aprilie - 19 iunie,
înainte ca varianta Delta să devină tulpină
dominantă, şi le-a comparat cu cazuri de
contaminare în perioada 20 iunie - 17 iulie.
Între aceste două perioade, riscul ca o
persoană complet vaccinată să fie infectată
cu COVID-19 în comparaţie cu o persoană
nevaccinată a crescut uşor, trecând de la
11,1 ori mai puţine şanse să fie infectată la
4,5 ori.
Protecţia împotriva spitalizării şi a decesului a rămas stabilă, însă a scăzut mai
mult la persoanele cu vârsta peste 65 de ani
decât la grupurile de indivizi mai tineri.
Un alt studiu, care a analizat eficacitatea
diferitelor vaccinuri între iunie şi august în
peste 400 de spitale şi centre de sănătate, a
determinat că vaccinul Moderna a fost cel
mai eficient împotriva spitalizărilor
(95%), faţă de cel de la Pfizer (80%) şi cel
de la Johnson & Johnson (60%).

În același timp, datele provenite din trei

SOS INFIRMIÈRE

Administratori români

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

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

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

Bolile afective de sezon și plantele
medicinale
Schimbările de dispoziţie de
la un anotimp la altul pot fi
foarte evidente la anumite
persoane, deoarece producerea unor hormoni este dependentă de luminozitate şi
temperatură exterioară.
ELENA NIGAI
Naturazone.net

Presiunea atmosferică,
temperatura sau umiditatea
aerului pot crea dezechilibre
în organism. Principalele
simptome sunt senzaţiile de
sufocare, amețelile sau durerile de cap.
În anotimpul rece, când domină întunericul, organismul produce mai multă
melatonină, ceea ce poate crea o stare de
oboseală deoarece melatonina este un hormon care reglează somnul şi temperatura
corpului.
Atunci când melatonina este produsă
în cantităţi mai mari, nivelul serotoninei
scade. Acest lucru duce la apariţia unor
stări deprimante, nostalgice sau melancolice, căci serotonina, cunoscută și sub
denumirea de „hormonul fericirii,” contribuie la menținerea unei bune dispoziții
la nivelul întregului organism.
Starea generală de sănătate, afecțiunile
de care suferim, pot determina felul în

care o persoană reacționează la schimbările de anotimp. Cei cu probleme respiratorii sau care suferă de afecţiuni
reumatice sunt mai afectați de trecerea de
la un sezon la altul.

Aceste tulburări sezoniere pot fi tratate
folosind atât plante medicinale, cât şi alte
terapii cum ar fi utilizarea aromelor şi a
muzicii sau expunerea la lumină de o anuumită frecvenţă, de la 15 minute până la
două ore, zilnic. Băile cu plante, masajele
sau reflexoterapia destind şi induc buna
dispoziţie.
Includerea în dietă a fructelor şi

legumelor de sezon, proaspete, a boabelor
de soia şi a produselor din soia (obligatoriu BIO), a cerealelor integrale, a semințelor şi nucilor pot favoriza un echilibru
hormonal. De asemenea, exerciții fizice
precum înotul, joggingul sau plimbările în
natură pot îndepărta stările depresive.
Infuzia combinată din frunze de
melisse, sunătoare şi busuioc stimulează
sistemul nervos şi aduce bună dispoziţie.
Fructele de cătină în combinaţie cu miere
şi administrate în mod regulat, pe perioade
lungi, oferă energie şi ajută la creșterea
nivelului de serotonină.
Cataplasmele de argilă călduţe, apli-

Din nou despr e vitamina D și cancer

Persoanele care au un nivel
normal sau înalt de vitamina
D în sânge, în special femeile,
au un risc mai scăzut de a
dezvolta un cancer colorectal,
decât cele care au un nivel
scăzut al acestei vitamine,
potrivit unui studiu internaţional, publicat în revista
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.
La acest studiu au colaborat mai multe
institute de cercetare şi universităţi spaniole, printre care Unitatea de Nutriţie
Umană de la Universitatea din Valencia şi
Institutul de Investigaţie Biomedicală din
Malaga (IBIMA), potrivit Agerpres.ro.
accentmontreal.com

Autorii au utilizat cercetări epidemiologice care evaluează asocierea nivelului
scăzut de vitamina D şi cancerul colorectal
în rândul mai multor populaţii din întreaga
lume. Jumătate dintre pacienţii studiaţi au
provenit din Statele Unite şi o treime au fost

cetăţeni europeni. Perioada de studiere a
participanţilor a oscilat între 4 şi 20 de ani.
Pentru a valida concluziile obţinute au
fost efectuate și alte analize suplimentare.
Cercetarea a concluzionat că vitamina D poate juca un rol chimio-protec-

Într-un Quebec plin de accente

cate alternativ pe frunte, ceafă şi coloana
vertebrală produc, de asemenea, un efect
calmant.
Tot pentru un efect calmant mai pot fi
consumate infuzii din flori de tei, conuri
de hamei, lavandă şi păducel, între 500 şi
750 ml pe zi.

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.

tor în transformarea malignă a cancerului colorectal şi/sau în progresia acestui
tip de cancer.
„Acest studiu este un pas important
pentru ca în viitor să fie dedicate mai multe
eforturi pentru a determina posibilele
mecanisme implicate în dezvoltarea cancerului colorectal în asociere cu un nivel
scăzut de vitamina D”, a declarat Jordi
Salas-Salvadó, responsabil al Unităţii de
Nutriţie Umană de la Universitatea din Valencia.
Reamintim un alt studiu despre vitamina D, publicat de JAMA Network Open,
care a arătat că persoanele care iau vitamina
D au un risc cu aproape 20% mai mic de a
dezvolta o formă avansată de cancer decât
cele din grupul de control al studiului, care
au luat un placebo. Puteți citi despre această
cercetare în articolul „Suplimentele de vitamina D, asociate cu un risc mai mic de cancer în stadiu avansat”, disponibil la
www.accentmontreal.com.

face diferenţa
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SCEPTICUS

Perpetuum mobile sau
mecanismul lor, însă cei mai mulți susţin
că au reuşit să înfrângă legile fizicii
folosind un tip special de cunoștințe

Roata Bhaskara, ale cărei spiţe sunt umplute pe jumătate cu
mercur şi curbate. Acest model de bază, denumit roata dezechilibrată, a reapărut de-a lungul secolelor în diverse variante.

Roata dezechilibrată cu greutăți
pe niște brațe articulate. Secolul
XVIII.

mişcare perpetuă nu pot funcţiona şi nu
vor funcţiona niciodată ar trebui să fie evident; dar din moment ce această convingere nejustificată continuă să existe, ea
merită să fie analizată.
Un mecanism în mişcare continuă ar
contrazice principiile termodinamicii. Nu
se poate afirma cu certitudine absolută că
niciun perpetuum mobile nu va funcţiona
vreodată; însă legile fundamentale ale
fizicii sunt definite cu un grad atât de mare
de certitudine, încât este un risc pe care
am putea să-l asumăm. Mai concret:
primul principiu al termodinamicii afirmă
că energia internă a unui sistem izolat este
constantă. Dacă o parte din energie este
folosită - de exemplu pentru a învârti un
rotor - atunci sistemul trebuie să
primească cel puţin aceeaşi cantitate de
energie. Al doilea principiu al termodinamicii spune că într-un sistem izolat
niciun proces nu poate duce la scăderea
entropiei, ci doar la creşterea ei; practic,
orice sistem caută să ajungă la echilibru
termic. Această lege scoate din discuţie
procesele în care singurul rezultat este migrarea căldurii dintr-o zonă cu temperatură mai mică spre o zonă cu
temperatură mai mare sau transformarea
căldurii în lucru mecanic fără pierderi.
Conceptul de perpetuum mobile este imposibil, căci prin definiţie violează unul

sau ambele principii ale termodinamicii.

Orice nume ar purta - maşini
cu energie liberă, perpetuum
mobile, mecanisme în mişcare perpetuă - un lucru e
sigur: afară-i vopsit gardul,
înăuntru-i leopardul! De-a lungul istoriei au apărut nenumărate pretenţii de creare a
unor dispozitive cu mecanisme de mişcare continuă.

Dintotdeauna de când omul s-a folosit
de electricitate sau de orice altă formă de
energie, minţile creatoare au căutat în van
soluţia perfectă: mecanisme aflate în mişcare perpetuă ce nu au nevoie de carburant. De-a lungul întregii istorii a
ingineriei au apărut tot felul de încercări
şi schiţe ale unui perpetuum mobile, iar
ele continuă să apară şi azi, poate mai
mult ca niciodată. În articolul de faţă vom
analiza câteva dintre cele mai faimoase
exemple de mecanisme în mişcare perpetuă pentru a vedea dacă percepţia publică comună conform căreia acest tip de
miracol chiar există este ori nu validă.
Motivul pentru care mecanismele în

PSIHOLOG ÎN
LAVAL

Hoinal Gergely

Membră OPQ

Ofer ședințe de psihoterapie pentru adulți și
adolescenți. Experiență de 15 ani în
autism și deficiență mintală.
Chitanță pentru asigurări disponibilă.

438-498-3808 | hoinal.gergely@outlook.com
accentmontreal.com

Cel mai des întâlnit model pentru mişcarea perpetuă este motorul magnetic: o
grupare de magneţi permanenţi ce are
rolul de a învârti un rotor, de a împinge o
bilă de-a lungul unui traseu sau de a
menţine o anumită componentă în mişcare
continuă. În zilele noastre acest model
este combinat cu un motor acţionat electric, iar inventatorii acestei variante susţin
că după ce mecanismul este pus în mişcare
energia cinetică a motorului depăşeşte
energia electrică folosită. Internetul este
plin de exemple de astfel de mecanisme în
mişcare perpetuă, multe dintre ele incluzând şi materiale video ce prezintă
maşinile funcţionând. Şi atunci cine are
dreptate? Să fie oare toţi aceştia nişte mincinoşi?
Nu. Doar că oricine crede că a găsit secretul mişcării perpetue se înșală. În majoritatea cazurilor inventatorii nu au studii
de fizică şi de aceea nu înţeleg cum şi
de ce funcţionează sistemele electromecanice. Cei mai mulţi dintre aceşti inventatori sunt nişte simpli amatori care
se înșală (rău de tot!), chiar dacă nu
sunt conştienţi de acest lucru. Ei prezintă diagrame complexe, însemnări şi
calcule, toate invenţii proprii. Unii dintre
ei recunosc că nu înţeleg chiar totul despre

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta dumneavoastră. Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

Într-un Quebec plin de accente

Cele mai vechi încercări de perpetuum
mobile datează din sec. XII. Modelul cel
mai interesant este roata Bhaskara, ale
cărei spiţe sunt umplute pe jumătate cu
mercur şi curbate, în aşa fel încât lichidul
greu curge înspre exterior în cursa descendentă şi spre butuc în cursa ascendentă, menţinând astfel roata în mişcare.
Acest model de bază, denumit roata
dezechilibrată, a tot reapărut de-a lungul
secolelor în diverse variante. Roata lui
Villard din sec. XIII folosea ciocane care
stăteau întinse în cursa descendentă şi
atârnau în jos în cursa ascendentă. Roata
lui Taccola din sec. XV se folosea de braţe
articulate. Până şi Leonardo da Vinci a
schiţat mai multe modele de roţi dezechilibrate, fiind însă în acelaşi timp perfect
conştient că funcţionarea lor este imposibilă. În anul 1870 scriitorul Henry Dircks
îl cita pe Leonardo: „Echipând aceste roţi
cu mai multe contragreutăţi, fiecare componentă - oricât de mică - împinsă ca urmare a ciocnirii va determina căderea
unei alte contragreutăţi, iar astfel roata
s-ar afla în mişcare permanentă. Dar
această idee este doar o amăgire...
Deoarece ataşamentul la corpul de bază
este mai departe de centrul roţii, mişcarea
de rotaţie în jurul pivotului va deveni tot
mai dificilă, chiar dacă s-ar putea ca forţa
de acţionare să nu se modifice.”
Ceasornicarul german Johann Bessler
ocupă un loc unic în istoria mişcării perpetue, el fiind cel care a construit un
număr mare de roţi pe care le-a prezentat
la începutul sec. XVIII. Roţile sale controlate de pendul erau mari, groase şi
acoperite cu pânză astfel încât mecanismul interior nu era niciodată vizibil.
Bessler s-a bucurat din plin de celebritate
şi suport, dar cu toate acestea mulţi l-au
considerat doar un simplu magician şi un
experimentat constructor de ceasuri. În
cea mai faimoasă demonstraţie a sa
se pare că Bessler a menţinut în mişcare
o roată timp de 53 de zile într-o încăpere sigilată, închisă şi păzită, pusă la

Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462

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

face diferenţa
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SCEPTICUS

visul mișcării perpetue
dispoziţie de protectorul său, contele
Hesse-Cassel; dar din moment ce
încăperea nu avea ferestre, iar Bessler a
fost primul care a intrat şi ultimul care a
ieşit din ea, scepticii nu au fost convinşi
că roata s-a mişcat în tot acest timp.

Legile fizicii nu se schimbă, indiferent
dacă avem de-a face cu dispozitive
mecanice simple ori cu maşini complexe
conectate la baterii şi care folosesc terminologie sofisticată. În 2006 compania Steorn făcea public dispozitivul Orbo, ce era
de fapt un banal motor magnetic. Toate
demonstraţiile publice au eşuat (cu excepţia celor în care s-a folosit o baterie),
dar ei au continuat să susţină că fac progrese. Timp de mai multe decenii un
anume John Searl a pretins că a construit
un motor magnetic pe care l-a denumit
Searl Effect Generator şi a susţinut că a
zburat în farfurii zburătoare care
funcţionau cu acest motor.

Multe dintre variantele anilor recenţi
pretind că pot obţine electricitate de la
bobine din sârmă. Cel mai cunoscut
exemplu este bobina Rodin, denumită
după Marko Rodin, ce se bazează pe aşanumita matematică vortex, o ştiinţă nou
inventată şi înţeleasă numai de Rodin.
O altă variantă, inventată de canadianul Thane Heins, poartă numele de
transformator bitoroidal Perepiteia. Cei
care au văzut modelul spun că este vorba
despre un motor standard cu inducţie, despre care numai Heins susţine că produce
mai multă energie decât consumă.
Aşa cum era de aşteptat, mulţi dintre
fanii mişcării perpetue îl aduc în discuţie
şi pe Nikola Tesla, făcând referire la un
articol pe care acesta l-a scris în anul 1900
pentru revista Century Illustrated Magazine. Unii consideră acest articol drept o
dovadă a faptului că Tesla credea în ideea
de mişcare perpetuă. O simplă citire a articolului arată însă că Tesla nu ridica
această chestiune în articol, ci vorbea despre un radiator care ar transfera căldura
dintr-o zonă caldă spre orice altă zonă
rece. Tesla nu susţinea violarea principiului al doilea al termodinamicii, ci mai degrabă vorbea despre valorificarea acestui
principiu.

O eroare comună vizavi de mecanismele cu mişcare perpetuă are legătură cu
faptul că multe dintre acestea ar fi patentate, lucru ce nu reprezintă însă o dovadă
a validităţii lor. Un patent stabileşte doar
originalitatea unei idei, nicidecum dacă
ea funcționează sau nu. Realitatea este
că deși multe dispozitive imposibile au
fost patentate cu succes, acestea au trecut
neobservate. Un perpetuum mobile nu
poate fi patentat prin definiţie, iar legea

Roată cu mişcare perpetuă realizată după o
schiţă de da Vinci. FOTO: wikipedia.org.

stipulează clar acest lucru în majoritatea
ţărilor. În SUA este vorba de necesitatea
ca o invenție să aibă un caracter practic
(the utility requirement): pentru ca să fie
patentat, un dispozitiv trebuie să aibă o
oarecare valoare practică. Legea exclude
în mod explicit mecanismele cu mişcare
continuă deoarece funcţionarea lor este
imposibilă. În mod similar, un transporter
Star Trek nu poate fi patentat până ce nu
se construiește o variantă care chiar
funcţionează.
Cazul cel mai des menţionat privind
respingerea unui astfel de patent este inclus în „Manualul procedurii de examinare a patentelor” (Manual of Patent
Examining Procedure), din anul 1977.
Joseph Newman a fost un personaj excentric care şi-a formulat propriile sale
teorii neconvenţionale legate de electromagnetism şi giroscoape. Atunci când invenţia sa, motorul magnetic, a fost
respinsă de Oficiul pentru Brevete din
cauză că viola legile fizicii, el a intentat o
acţiune judecătorească. Toate solicitările
sale au fost însă respinse. Newman nu s-a
lăsat și în 1989 a intentat un proces,
Newmann v Quigg, împotriva comisarului
de la Oficiul pentru Patente şi Invenţii.
Judecătorul a numit un specialist care să
studieze prototipul lui Newman. Acesta a
analizat cu mare atenţie construcţia şi
funcţionarea mecanismului şi deşi a înţeles că explicaţiile lui Newman erau ridicole şi eronate a fost totuşi de părere că
dispozitivul generează mai multă energie
decât ceea ce primeşte de la baterii.
Judecătorul nu a fost însă la fel de convins şi a trimis dispozitivul la Biroul
Naţional de Măsuri şi Greutăţi pentru
teste. Biroul nu a fost de acord cu judecata
specialistului şi a tras concluzia că
maşinăria era de fapt un neobişnuit con-

Suprimarea energiei libere este o teorie a conspirației care pretinde că anumite tehnologii
avansate privind energia sunt suprimate de unele grupuri de interese.

vertor DC/AC, cu ceva mai puţin eficient
decât modelele de convertori disponibile
pe piaţă. Curtea a decis în defavoarea lui
Newman. Acesta a considerat că Biroul nu
a testat în mod corect invenţia sa şi a reluat procesul; Tribunalul Federal a decis
că Tribunalul Regional a procedat în mod
corect şi de aceea a considerat că nu
există niciun temei pentru atacarea deciziei Oficiului.

Nicio dezbatere pe tema mecanismelor
cu mişcare continuă nu ar fi completă fără
a aduce în discuţie teoria conspiraţiei, un
subiect propus de unii dintre susţinătorii
acestei idei. Ceea ce se afirmă în mod
obişnuit este faptul că mecanismele cu
mişcare perpetuă funcţionează, doar că
ele sunt reprimate de către autorităţi
pentru a proteja interesele companiilor
petroliere. Pagini web dedicate teoriilor
conspiraționiste și „știrilor alternative”
aduc mereu în discuţie realitatea ideii de
perpetuum mobile, iar filmele care circulă
pe Internet, precum Thrive, pretind exact
acelaşi lucru.
La o analiză superficială teoria pare
plauzibilă; dar la o verificare mai atentă
totul se prăbuşeşte. În primul rând nu stă
în picioare aşa-numita reprimare din
partea autorităţilor. Dispozitivele cu mişcare continuă sunt permanent promovate,
iar YouTube este practic „inundat” de materiale video ce prezintă acest tip de dispozitive chipurile funcţionând. Orice
formă ar lua această reprimare ea nu pare
a fi prea eficientă. Foarte multe dintre personajele care au pornit în cruciadă pentru
a-şi apăra invenţiile fac acest lucru de zeci
de ani (în anumite cazuri) fără a fi în vreun
fel împiedicaţi de oamenii din umbră ai
guvernului sau companiilor petroliere.

Cărţile pot fi oricând consultate, filmele pot
fi urmărite pe YouTube, iar patentele sunt
înregistrate în dosare şi puse la dispoziţia
publicului larg. Drept urmare, nu prea
există dovezi cum că autorităţile s-ar opune
acestei idei.

Dar de ce cad oare pradă ideii de mişcare perpetuă inventatorii oneşti, când se
ştie doar că este imposibil? Avocatul în proprietate industrială Gene Quinn oferă o explicaţie: „Urmărirea imposibilului ori cel
puţin a imposibilului raportat la
înţelegerea actuală a legilor fizicii şi naturii exercită o forţă puternică de atracţie
pentru mulţi. Din această cauză tinerii pasionaţi de science fiction devin ulterior oameni de ştiinţă ce pun sub semnul întrebării
gândirea convenţională în goana lor după
gadgeturi cool, visul oricărui fan SciFi”.
În plus, este vorba şi despre dorinţa
veche de când lumea de a găsi soluţii magice la probleme dificile. O dorinţă a umanităţii mai persistentă decât oricare alta.
Indiferent de scopul urmărit - sănătate de
fier, superputeri sau perpetuum mobile mulţi vor acţiona obsesiv pentru a-şi atinge
ţinta. Inevitabil, printre aceştia se vor găsi
şi amatori bine intenţionaţi care se vor
amăgi pe ei înşişi dar şi pe alţii, oferind
aşa-zise soluţii. Visul mişcării perpetue este
unul menit să dăinuie.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol intitulată „Free Energy Machines” de Brian
Dunning a fost publicată pe site-ul skeptoid.com. Scientia.ro este un site de popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Cei care doresc
să sprijine acest demers de transmitere a
informației științifice pe înțelesul tuturor
pot dona la: www.scientia.ro.
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COMPASS și singularitatea triunghiulară: Din
misterele interacțiunii nucleare tari
Ce este un quarc?

O astfel de particulă părea că a fost observată în 2015 de către experimentul
COMPASS de la CERN, în cadrul interacțiunilor unor particule numite „pioni” (particule compuse dintr-un quarc și un
antiquarc) cu hidrogenul. Particula
a1(1420) părea să fie o nouă particulă cu o
structură ce urma să fie înțeleasă.

Un quarc este o particulă elementară,
adică o particulă care nu este compusă
din alte particule (până la proba contrară,
pentru că despre multe particule s-a
crezut inițial că sunt elementare, după
care s-a observat că nu sunt). Quarcii
(sau quarcurile) sunt elementele constituente ale protonilor și neutronilor,
particule ce formează nucleul unui atom.
Altfel spus, materia este formată din
molecule, care la rândul lor sunt formate
din atomi. Atomii sunt alcătuiți din nucleu (adică protoni și neutroni) și electroni situați în exteriorul nucleului.
Protonii și neutronii nu sunt particule
elementare, ci sunt formate din
quarcuri.
Povestea standard care se livrează de
regulă este aceea că un proton este alcătuit din trei quarcuri de două tipuri (două
quarcuri up și un quarc down). Experimentele efectuate la LHC de la CERN
au arătat însă că un proton conține un
număr enorm de quarcuri și antiquarcuri (antiparticula quarcului). Practic, o
infinitate. Și atunci de unde această
poveste cu trei quarcuri? În fapt este
vorba despre diferența dintre numărul
total de quarcuri și numărul total de antiquarcuri. Întotdeauna într-un proton vor
fi cu două quarcuri up mai mult decât
numărul de antiquarcuri up și cu un
quarc down mai mult decât numărul de
antiquarcuri down.

Un studiu recent, publicat în revista
Physical Review Letters, arată însă că
a1(1420) poate fi explicată cu ajutorul singularității triunghiulare, adică o interacțiune mai complicată între quarcii pionilor și
ai protonilor ce alcătuiesc nucleul hidrogenului. Procesul constă în interacțiuni între
trei corpuri și a fost prevăzut încă din anii
’50 de către marele fizician rus Lev Davidovich Landau, însă până în prezent nu fusese descoperit.
În esență, singularitatea triunghiulară
descrie modul în care particulele își
schimbă identitățile prin schimburi de
quarcuri, în acest fel părând a fi noi particule.
Noile analize de date prezentate în articolul menționat arată că a1(1420) nu este o
nouă particulă, ci rezultatul acestei singularități care apare precum o nouă particulă.

tari. Unul dintre misterele acestei interacțiuni este masa particulelor - precum protonii
și neutronii - care nu este nicidecum suma
maselor quarcilor din care sunt compuse
(adică cei trei quarci pomeniți anterior).
Masa protonului este mult mai mare decât
respectiva sumă.
Cum ia naștere această masă? Mecanismul este deosebit de complex și are de-a
face cu caracteristicile interacțiunii nucleare
tari. Singularitatea triunghiulară facilitează
o mai bună înțelegere a acestor procese,
ceea ce contribuie la o mai bună cunoaștere
a mecanismelor care dau naștere masei nucleelor atomilor.
Această masă este și o mare parte din
masa noastră, întrucât contribuția electronilor din atomi este de mai bine de o mie de
ori mai mică decât masa nucleelor.

O porțiune din spectrometrul COMPASS de la CERN, Geneva. FOTO: P. Traczyk / CERN.

O nouă particulă sau un proces încă necunoscut? Iată întrebarea ivită în urma unui
experiment de la CERN numit
COMPASS, care în 2015 a măsurat un proces misterios, întrucât dădea naștere la ceea
ce părea a fi o nouă particulă,
dar care avea proprietăți
bizare.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Recent, noi analize
au arătat că rezultatele
experimentului COMPASS din 2015 pot fi
explicate de așa-numita
singularitate triunghiulară, un proces în
care quarcii interacționează în mod diferit față de procesele
cunoscute până în prezent: este vorba despre o interacțiune a trei corpuri.

Quarcii și forța nucleară tare

În lumea particulelor elementare,
quarcii joacă un rol extrem de important:
sunt la baza protonilor și a neutronilor,
dar și a altor particule care conțin quarci.
Quarcii se pot grupa, de exemplu, în număr
accentmontreal.com

de trei - cum e cazul protonilor și al neutronilor, sau se pot grupa cu un antiquarc în
cadrul mezonilor.
Nu există quarci liberi și acest lucru a
fost explicat prin proprietățile forței nucleare tari, cea care explică cum se cuplează aceste particule unele cu altele
pentru a forma particulele compuse.
Teoria care descrie interacțiunea nucleară tare se numește cromodinamica
cuantică, iar purtătorul forței nucleare tari,
particula-mesager, este gluonul. Acesta este
o particulă fără masă, asemănătoare din
acest punct de vedere cu fotonul, care este
particula-mesager a forței electromagnetice.
Forța nucleară tare are proprietăți oarecum bizare. De exemplu, atunci când
quarcii se îndepărtează, interacțiunea
devine din ce în ce mai puternică, exact invers față de interacțiunea electromagnetică,
care pe măsură ce distanța crește devine din
ce în ce mai slabă. Acest lucru are de-a face
cu faptul că spre deosebire de fotoni, care
nu au sarcină electrică (responsabilă de
forța electromagnetică), gluonii au o sarcină
ce stă la baza interacțiunii tari (care se numește sarcină de culoare).

Particule exotice

În acest context, multe din experimentele efectuate la acceleratoarele de particule caută particule exotice, adică
particule formate din mai mulți quarci, cum
ar fi doi quarci și doi antiquarci sau șase
quarci. Așadar, configurații care să respecte
regulile teoriei, însă care să conțină mai
mult decât numărul minim de quarci.

Singularitate triunghiulară

La ce folosește acest studiu?

Pe lângă faptul că lămurește (in)existența unei noi particule și confirmă un proces prevăzut acum mulți ani, acest studiu
este important întrucât ne ajută să înțelegem
mai bine proprietățile interacțiunii nucleare

Într-un Quebec plin de accente

Sursa: Câte quarcuri sunt într-un proton?, www.scientia.ro

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

Ofer spre închiriere cameră în casă particulară, situată într-un cartier liniștit,
aproape de Trois Rivières. Preferabil persoană de sex feminin, nefumătoare, liniștită, ordonată și fără animale.
Informații la telefon 438-387-7341.
400$/lună+electricitate.
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 par-

50

.00

care exterioară gratuită. Info: 514-5759377, Ina.

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de stațiile de
metrou Cartier sau Montmorency. Stație
de autobuz, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

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

MATRIMONIALE

Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. 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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

Echipele participante la Turneul Fair Play
La sfârșitul lunii august, antrenorul
echipei de futsal A.S. Moldova, Valeriu
Puitîrziu, a organizat cu succes un turneu
de mini-fotbal pe care l-a dedicat aniver-

sării a 30 de ani de la independența Republicii Moldova.
Intitulat Turneul Fair Play, evenimentul a avut loc pe 29 august în Dorval și a

reunit patru echipe moldovenești: F.C.
Lupii, A.S. Moldova Futsal 1, A.S.
Moldova Futsal 2 și F.C. Moldova, care a
devenit și campioana acestui turneu.

Echipele participante au primit premii
din partea Hanului Moldovenesc și a companiei Vinohora.
Iată mai jos membrii acestora.

A.S. Moldova Futsal 2

F.C. Lupii

De la stânga la dreapta: Valentin Pascari, Vadim Ignat, Pavel Birsa, Radu Donțu, Radu
Doni, Alexandru Bleandura, Octavian Viziru, Veaceslav Popovici, Alexandru Ungureanu, Ghenadie Gandrabura, Vitalie Iahnei, Leonid Cebotari, Leonid Butuc.

De la stânga la dreapta: Vladimir Surlari, Mihai Zmeu, Alexandru Tarita, Oleg Timoshin, Sergiu Popov, Vladislav Tutunaru, Adrian Ungureanu, Mikhail Gogol, Igor Tchapalo, Sergey Ribak.

F.C. Moldova

A.S. Moldova Futsal 1

De la stânga la dreapta: Valeriu Puitîrziu, Nicolai Ursu, Iura Verbanov, Vladimir Grosu,
Mihai Bletea, Andrei Nistor, Vasile Donos, Anton Sircov, Cristinel Goian, Ion Cultuclu,
Ivan Josan, Victor Chedric, Alexei Iliev, Victor Vestea.

Sus: Victor Timciuk, Igor Rotaru, Grigore Vidrașcu, Sergiu Darie, Marin Jora, Anatolie
Demian, Oleg Obada, Bogdan Fratea, Evghenii Frolov; Jos : Andrei Chirjul, Octavian
Spătaru, Dorin Vasilică, Marian Luca, Mihai Sili, Maxim Macari, Lilian Stah.

C u p a D a v i s : C u c i n e v a j u c a Ro m â n i a î n b a r a j u l p e n t r u
ca lifică rile tur neului fina l

TENIS

Ocupantă a locului 40 în
clasamentul mondial al Cupei
Davis, naționala României va
disputa cu Peru barajul pentru a putea ajunge în calificările turneului final al
competiției.

În urma tragerii la sorți a meciurilor de

accentmontreal.com

baraj din Grupa Mondială I a Cupei Davis,
România, care nu a fost cap de serie la
această tragere la sorţi, va juca acasă, cu
Peru, meciul de baraj.
Tricolorii au înregistrat o urcare de două
poziții (după victoria cu Portugalia, scor 31), dar locul ocupat nu îi scutește de disputarea unui baraj, după cum notează
HotNews.ro.
Barajul Grupei Mondiale va avea loc în
perioada 26-28 noiembrie 2021. Învingătoarele din această fază a competiției vor

avea ocazia să joace în calificările pentru
turneul final al Grupei Mondiale, ediția din
2022.
Dintre cele 12 echipe care au câştigat
meciurile din perioada 17-19 septembrie,
Argentina, Brazilia, Belgia, Finlanda,
Japonia, Coreea de Sud, Olanda şi Slovacia
vor juca direct în calificările pentru turneul
final.

brie, la Torino (două grupe), Innsbruck
(două grupe) şi Madrid (două grupe şi
fazele eliminatorii)
În 2022, Davis Cup Finals va fi un
turneu la care vor participa 16 echipe (faţă
de 18 acum), iar finalistele de anul acesta
vor fi acceptate direct.

Ediţia din acest an a Davis Cup Finals,
un turneu cu şase grupe a câte trei echipe,
va avea loc între 25 noiembrie şi 5 decem-

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

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

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
Sănătate: Formă
maximă! Ai o vitalitate de
invidiat şi un moral de zile mari.
Dragoste: Este posibil să apară o nouă
legătură, care, chiar dacă nu va fi de durată, se anunţă plină de pasiune. Financiar: Există un risc de pierdere.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sănătatea nu îţi
dă motive de îngrijorare.
Dragoste: Posibil ca unele probleme din
trecut să se menţină şi acum, dar în loc să
treci în revistă doar ceea ce nu ai, n-ar fi
mai bine să te bucuri cu ceea ce ţi se oferă?
Financiar: Vei încasa sume de bani mai
mari.
GEMENI (21 mai - 21
iunie). Sănătate: Eşti predispus la viroze și gripă.
Dragoste: Chiar dacă nuţi convine modul partenerului de a relaţiona cu tine, poţi găsi cuvinte mult mai
diplomate pentru a-i atrage atenţia. Financiar: Ai suficienți bani cât să te simți
bine, ba chiar apare şi o ocazie de sărbătorit.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Sănătatea ta
depinde foarte mult de
vreme. Scurtarea zilelor și temperaturile
mai reci îți pot afecta psihicul. Atenție însă
și alergii! Dragoste: Fii răbdător, dar dacă
te simți sufocat și presat în relație, cere o
pauză. Financiar: Situație financiară
destul de liniștită. Se recomandă totuși
prudență la cheltuieli.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Stresul lasă
urme în organism, deci
încearcă să ai mai multă grijă de tine şi să
nu te mai agiţi de la orice fleac. Dragoste:
Mândria şi încăpăţânarea nu-ţi sunt deloc
de folos. Financiar: Banii sunt punctul
forte acum și ai parte de un noroc de zile
mari.
FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Ai mai
multă grijă de nervii tăi,
orice exces lasă urme.
Dragoste: Este vremea schimbărilor în
viața sentimentală, nu mai poți merge pe
aceeași linie ca înainte. Financiar: Banii
au rolul de a aduce un plus de bucurie în
viața ta, pentru că îți cumperi ceva mult
dorit.
aprilie).

Vineri 24 septembrie 2021 ■ PAG. 19

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Un moment de
neatenție poate avea urmări
neplăcute asupra stării tale
de sănătate. Dragoste: Viața de cuplu se
desfășoară pe un teren pașnic, echilibrat,
așa că poți spune, cu mâna pe inimă, că
totul e bine. Financiar: Bani ar fi, dar așa
cum vin, așa se și duc. Mai restrânge din
cheltuieli, te vei simți mai în siguranță.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Deși nu apare
nimic care să atenteze la
sănătatea ta, un singur
aspect rămâne totuși sensibil: contactul cu
lumea și riscul infectării. Dragoste: Posibil să fii atras de (alt)cineva şi încerci
marea cu degetul. Financiar: Banii sunt
pe un nivel calm, dar nu vine nimic în plus.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21
dec.). Sănătate: Nu se
petrece nimic nou în planul
sănătății. Dragoste: Ești
visător şi ai impresia că totul e frumos
în viața ta sentimentală, dar nu cumva
te amăgești? Financiar: Banii au o tentă
oficială - posibil să semnezi un contract ce
va avea efecte pe termen lung.
CAPRICORN (22 dec.- 19
ian.) Sănătate: Nesiguranța
de pe anumite planuri ale
vieții are urmări și asupra
sănătății tale, mai ales cea psihică.
Dragoste: Poţi fi sigur pe relaţia ta, nimic
nu intervine ca să vă strice atmosfera
calmă și tihnită. Financiar: Pune ceva mai
mulți bani de-o parte, nu se știe niciodată.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Evită în mod
special excesele, mai ales
cele alimentare. Dragoste: Suferinţele din
dragoste fac parte din peisaj, însă dacă nu
te simți valorizat în relație, discută
neapărat cu partenerul. Financiar: Deşi
vei avea bani mai mulţi, va trebui să îi
cheltui cu prudenţă, deoarece şi facturile
vor fi mai mari şi mai multe.
PEŞTI (19 februarie - 20
Sănătate: Te simți
mai obosit ca de obicei.
Stresul este o cauză posibilă, dar nu neglija o vizită la medic.
Dragoste: Nu te aştepta la miracole în privinţa iubirii, trebuie să te descurci mai mult
singur, fără cineva alături. Financiar: Banii
se adună mai lent acum.

BANCURI

☺Gândirea pozitivă este atunci când cazi
pe scări și-ți zici: Wow, ce repede am ajuns!

☺La miezul nopții, un bețiv stătea rezemat
de un gard. Trece un polițist și îl întreabă:
- Ce faceți, unde mergeți?
- Mă duc la o conferință despre efectele nocive ale alcoolului.
- La ora asta? Cine naiba ține o conferință
acum?
- Nevastă-mea și probabil soacră-mea.
☺Da, viitorul îți este prezis în cărți. În cele
pe care le-ai citit.

☺Soțul obosit după o ceartă cu soția:
- Dacă m-ai fi iubit, te-ai fi măritat cu altul...
☺El: Bună dimineața, iubire!
Ea: Deja mă minți!

☺Este uimitor câți părinți au trecut de la
„nu înțeleg tema la matematică a copilului
meu de clasa a 4-a” la experți în boli infecțioase în doar un an.

☺Anunț: Ești analfabet? Scrie-ne azi și te
ajutăm pe gratis!

☺Mașini uzate: De ce să te duci în altă
parte ca să fii păcălit? Vino aici!
☺- De unde vii Bulă așa de bătut și
zdrențuit?

- M-a prins unu’ la nevastă-mea...

☺Învățământul românesc se duce de râpă.
La simulare cei mai mulți elevi abia s-au
ridicat la nivelul unui ministru.
☺- Ce e Gigel, mamă, de ce ești așa de abătut? S-a întâmplat ceva la școală?
- Daaaa, vor să merg și mâine!
☺Sună telefonul la 2 noaptea.
- Alo, am nimerit unde trebuie?
- Nu, dar te trimit imediat!

☺Eu: Vreau să călătoresc!
Contul bancar: Unde? La muncă?

☺- Dragă, care dintre copii a fost cel mai
greu de educat?
- Copilul lu’ soacră-mea!
☺Profesorii de matematică în prima zi de
școală:
- Deja suntem în urmă cu materia!

☺M-am cântărit să văd cum e. E rău! Nu
vă cântăriți!
☺- Iubitul tău e bărbat serios?
- Da tati, are soție și doi copii!

☺Soacra către ginere:
- Ai găsit Supramax pentru articulații?
- Nu mamă soacră, ți-am luat Covid Forte.

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

martie)

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *
Adulti si copii *
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

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

