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Răceală, gripă sau Covid-19?
Identificarea simptomelor

CM Qatar 2022: Canada în faza
finală de la CONCACAF

Suntem deja în plin
sezon gripal, iar SARSCoV-2 încă circulă în
întreaga lume. Deși
simptomele unei viroze
sau cele ale gripei pot fi
similare Covidului, există modalități de a le deosebi.
SĂNĂTATE ► Pag. 13

Echipa masculină de
fotbal a Canadei are în
acest sezon șanse mari
de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal
de anul viitor din Quatar.
Canada are două meciuri de disputat luna
aceasta.
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Candidații de origine română
la alegerile municipale din 7
noiembrie

Cei trei candidați de origine română care se prezintă la alegerile municipale din Laval:
(de la stânga la dreapta) Julius Bute, Flavia Alexandra Novac și Adrian Nedelcu.

Laval

Duminică, 7 noiembrie, La Muse Héritage Musical prezintă primul său concert după o pauză
de doi ani cauzată de pandemia de COVID-19:
Rêves d’automne, un eveniment cultural mult
așteptat, un moment foarte emoţionant atât pentru artiștii care vor urca pe scenă, cât și pentru
publicul ce va asista la acest concert. Pe afiș
nume familiare precum soprana Marina
Negruță și pianistul Beguentch Gueldyev, dar și
unele noi ca tenorul Jérémie Domenico și chitaristul Răzvan Beznă, ambii aflați la prima colaborare cu La Muse. Cei patru artiști vor
interpreta piese de Bach, Puccini, Gardel, Iacob
Mureșianu și alții.
Concertul va avea loc la Biserica anglicană
Saint-Georges (1001 Avenue des Canadiens-deMontréal), de la ora 16:30. Bilete: 25$. Rezervări: 450-541-1978.
Accesul se face în baza pașaportului vaccinal
însoțit de un act de identitate. Masca este obligatorie până în momentul așezării.

În Laval, printre candidații care se
prezintă la aceste alegeri municipale
regăsim trei nume cu rezonanțe
românești: Flavia Alexandra Novac în
districtul Sainte-Rose din partea partidului Mouvement lavallois, Julius
Bute pe listele Laval citoyens în ValDes-Arbres și Adrian Nedelcu în districtul Sainte-Dorothée din partea
aceluiași partid, Laval citoyens. Despre
acești trei candidați am publicat mai pe
larg în cele două ediții ale lunii octombrie. Vă invităm să citiți aceste articole la www.accentmontreal.com.

executiv și de responsabilă privind
cultura și diversitatea montrealeză.
Magda Popeanu s-a implicat în
susținerea politică a partidului Projet
Montréal încă din 2005, fiind aleasă
președintă în perioada 2006 - 2010.

Rive-Sud

În Rive-Sud, în localitatea Delson,

Montreal

La Montreal, Magda Popeanu,
consilier municipal din 2013 în arondismentul Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce, districtul Côte-des-Neiges,
încearcă să câștige un nou mandat sub
culorile Projet Montréal, partidul condus
de actualul primar al orașului, Valérie
Plante. Reamintim că în cadrul administrației Plante, Magda Popeanu a asumat
și funcția de vicepreședintă a comitetului

Marcelina Jugureanu, consilieră municipală în orașul Delson. FOTO: Facebook.

Magda Popeanu, consilieră municipală
în Côte-des-Neiges. FOTO: montreal.ca.

Marcelina Jugureanu a fost deja
aleasă în luna septembrie, prin aclamație, în funcția de consilieră în districtul nr. 3 din partea partidului
Alliance Delson. Absolventă HEC
Montréal (în gestiune) și al Institutului
de Leadership en Gestion (marketing
aplicat și leadership), Marcelina
Jugureanu a fondat în 2013 compania
de software pentru automatizări industriale MJ Feed Mill Systems, în cadrul
căreia a activat până în 2018. Ea a fost
și directoarea Camerei de Comerț și Industrie Royal Roussillon (2016-2018),
iar la alegerile provinciale din 2018 sa prezentat în circumscripția Sanguinet
din partea Partidului liberal din Quebec
(PLQ).
Pentru mai multe detalii privind
desfășurarea votului consultați site-ul
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca.
Reamintim că la Montreal scrutinul se
va ține pe durata a două zile, 6 și 7
noiembrie. În restul provinciei cetățenii
vor putea vota duminică, 7 noiembrie.

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c
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Quebec: Un număr record de imigranți
prevăzut pentru 2022
cele 10,600 planificate pentru anul viitor în
acest program.
Același lucru este valabil și pentru refugiați, precum și pentru persoanele selectate
în Programul special pentru solicitanții de
azil care nu au fost admise în 2020.
Reamintim că actualul partid de guvernământ, CAQ, a redus drastic numărul
imigranților, la 40,000 anual, atunci când a
preluat puterea în 2018. Sloganul preferat
al premierului era „d’en prendre moins,
mais d’en prendre soin”. Guvernul Legault
a promis apoi că va crește treptat numărul
de imigranți admiși.

Blocaje la Ottawa

Până la 70.500 de noi imigranți permanenți ar putea fi
admiși în Quebec în 2022, un
număr menit să compenseze
întârzierile în procesarea
dosarelor cauzate de pandemie.
Anul viitor, Quebecul preconizează să
Anul viitor, Quebecul preconizează să
primească între 49,500 și 52,500 de imigranți permanenți, un nivel similar cu cele
pe care provincia le-a cunoscut în timpul
guvernării liberale. Guvernul Legault a evo-

accentmontreal.com

cat aceste cifre încă din 2019, însă pandemia a încetinit considerabil procesul de
imigrare în Quebec și Canada.
Pentru a compensa această încetinire,
mai cu seamă că provincia se confruntă cu
o penurie de mână de lucru în mai multe
sectoare de activitate, guvernul a decis să
adauge încă 18,000 de imigranți permanenți
care nu au putut fi admiși în 2020.
În total, în 2022, dacă aceste obiective
se realizează, Quebecul ar putea primi până
la 70,500 de noi rezidenți permanenți. Un
record, căci deși mediul de afaceri a cerut
în ultimii ani niveluri de imigrație mult mai
susținute, o cifră de o asemenea amploare
este ceva nou pentru Quebec.
„Acest scenariu va face posibilă atenuarea anumitor repercusiuni socio-econo-

mice generate de pandemie și va oferi guvernului pârghiile de acțiune necesare pentru a contribui la satisfacerea nevoilor de
forță de muncă din Quebec în mai multe
sectoare cheie ale economiei”, afirmă Nadine Girault, ministra Imigrației, în Planul
de imigrație pentru 2022.

Imigranții economici,
principala categorie

Potrivit planului guvernului, anul viitor
sunt așteptați 33,900 de imigranți economici, cărora li se vor adăuga încă 12,700
ce nu au putut veni în 2020.
Un scenariu similar se va aplica și categoriei de reîntregire a familiei. Quebec va
accepta 1,000 de persoane în plus față de

Într-un Quebec plin de accente

De la începutul pandemiei, Quebec a
avut de suferit de pe urma întârzierilor acumulate la Ottawa în eliberarea rezidențelor
permanente, ceea ce a determinat guvernul
provincial să-și revizuiască obiectivele
anuale în materie de imigrație.
În virtutea unui acord federal-provincial, Quebec își selectează imigranții economici acordându-le un certificat de
selecție (CSQ), iar Ottawa efectuează controalele medicale și de securitate în vederea
acordării rezidenței permanente, conform
nivelurilor de imigrație stabilite de Quebec.
În 2020 însă abia un pic peste 25,000 de
rezidenți permanenți au fost admiși în
provincie, în vreme ce planul guvernului
era de circa 44,000. În octombrie trecut,
Quebec preconiza reducerea acestui deficit
prin soluționarea a 7,000 de dosare, însă
potrivit ministrei Girault întârzierile de la
Ottawa nu vor putea face posibil acest
lucru.
În ultimele luni ministerul provincial al
Imigrației a indicat că face presiuni asupra
omologului federal pentru a accelera ritmul de admitere al rezidenților permanenți, în special în ceea ce privește
categoria de lucrători străini temporari
deja aflați în Quebec.

face diferenţa

ACCENT MONTREAL
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Imigrație în Canada: O scurtă incursiune
istorică

În urma mai multor întrebări
primite din partea unor persoane interesate să se stabilească în Canada ne-am
gândit că ar fi interesant să ne
oprim asupra unor aspecte ce
au de-a face cu designul sistemului de imigrație canadian.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Succesul procesului de
imigrare este asigurat și
de pregătirea preliminară
pentru a cunoaşte țara
unde doriți să vă stabiliți.
Wikipedia pune la îndemână informaţii de
bază privind istoria, geografia și economia
Canadei. Candidaţii la imigrare vor putea
găsi informaţii și despre provincii mai

putin mediatizate ca British Columbia, Ontario și Quebec, care se pot dovedi primitoare pentru noii veniți și care pot oferi
oportunităţi economice neaşteptate.
Dacă facem o scurtă incursiune în istoria Canadei vedem că L'Acte de l'Amérique
du Nord britannique/The British North
America Act, intrat în vigoare la 1 iulie
1867, este textul fondator al Confederației
canadiene. Prin acest document se atesta
unirea a trei colonii britanice din America
de Nord (Quebec și Ontario reunite, Nouveau-Brunswick și Nouvelle-Écosse) sub
o formă federativă de guvernare. Pentru
prima dată, un document de o atare importanță era elaborat de reprezentații politici
ai coloniilor, cele dinainte fiind impuse de
metropola britanică.
Pentru cei interesanți să înţeleagă începuturile și evoluţia sistemului politic canadian le recomandăm textele: „Le 1er juillet
1867 - L’Acte de l’Amérique du Nord britannique: la fondation d’un pays en devenir” disponibil pe site-ul Fundației
Lionel-Groulx
(www.fondationlionelgroulx.org) și „Significant Events in Cana-

M e A n c a - C ri st i na N I C OL A U
N OTAR

Succesiuni | Testamente-Mandate | Procuri
Cumparari-Vanzari Imobile | Emigrare | Casatorii
514-576-1032 | c.nicolau.notaire@hotmail.com

300 bulevardul Marcel Laurin, birou 114, Montreal, H4M 2L4
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dian History” de la The Canadian Encyclopedia (www.thecanadianencyclopedia.ca).
Actul de la 1867 a stabilit faptul că guvernul federal asigură gestiunea unor probleme comune pentru toate provinciile, în
timp ce guvernele provinciale păstrează
răspunderea rezolvării problemelor specifice: „Tot ceea ce priveşte legile civile,
educaţia, asistența publică, determinarea
spațiilor publice, agricultura, poliția urbană și rurală, drumurile, și tot ce are raport cu viața de familie, dacă ne putem
exprima astfel, a fiecărei provincii, rămâne
sub controlul exclusiv a guvernului provincial, ca un drept inerent, puterile guvernului federal fiind considerate ca o cesiune a
unor drepturi special desemnate (…)
Atribuțiile conferite guvernului federal de
către provincii se referă la relațiile externe
și la problemele ce țin de interesele comune ale provinciilor confederate”
(Joseph-Charles Taché, „Des Provinces de
l’Amérique du Nord et d’une union
fédérale”, Québec: Des presses à vapeur
de J.T. Brousseau, 1858, p. 181.)
În ceea ce privește imigrația, din punct
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Într-un Quebec plin de accente

de vedere legal, încă din 1867 se considera că acest domeniu va fi gerat și de guvernul federal, dar și de cele provinciale.
Între 1971 și 1991, Quebecul a negociat
mai multă autonomie în domeniul imigrației. Astfel, există un acord încheiat în
1975 care stabilește autonomia de decizie
a Quebecului în ceea ce privește fiecare
candidat care vrea să se stabilească pe teritoriul său. Acest acord a fost întărit de
înțelegerea din 1991, Acordul CanadaQuebec, în urma căruia Quebecul a
obținut controlul asupra politicii sale de
imigrație, cu un input minim din partea
federalului. Prin urmare, Quebecul decide
programele de imigrare, criteriile de selecție și decide numărul de persoane acceptate anual.
În același timp, guvernului federal îi
revin verificările de sănătate și a cazierului judiciar, gestiunea dosarelor de refugiați, a reunificărilor familiale, precum și
chestiunile legate de cetățenia canadiană
(dreptul la cetățenie, obținerea sau
pierderea acesteia).
De-a lungul timpului, și alte provincii
canadiene au negociat programe speciale de
imigrație, menite să răspundă condițiilor
economice și sociale locale, fără a atinge
însă nivelul de autonomie al Quebecului.
Așadar, o persoană care dorește să se
stabilească în Canada trebuie să caute mai
întâi informații despre programele federale
și provinciale de imigrație existente. Corelarea calificării sale cu economia provinciei unde dorește să trăiască este esențială,
dar și preferințele privind traiul într-o
provincie anglofonă sau francofonă, într-o
mare metropolă sau într-un mediu mai liniștit.
La nivel economic, menționăm că
oferta de locuri de muncă a revenit la ceea
ce era înainte de pandemie. Nivelul actual
de șomaj este foarte încurajator în privința
posibilităților de integrare economică a
unui nou venit.
Anca Tismănariu este consultantă în imigrație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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România ar putea ajunge să aibă în 2030 o
populaţie mai mică decât Olanda
lungă de timp din istoria României. Dar ce
se întâmplă? În 2012 am avut o reducere a
populaţiei pe care naturală cu 60.000 de
persoane, iar în anul 2020 am avut o reducere a numărului de persoane cu
113.000. Ce s-a întâmplat la nivelul anului
2012? Reducerea în raport cu anul anterior a fost în mare măsură datorată reducerii natalităţii, pe când în anul 2020 se
împarte influenţa celor doi factori, astfel
încât aproximativ 50.000 avem reducerea
pe cale naturală din cauza reducerii
numărului naşteri în raport cu anul anterior şi 50% a creşterii numărului de decese”, a spus Tudorel Andrei.
El a precizat că 2019 se înscrie pe un
trend descrescător al numărului de născuţi
vii în România.

Dacă tendințele actuale de reducere a populației se mențin,
România ar putea număra
17,8 milioane de persoane în
2030.

România ar coborî astfel de pe locul
șase în Uniunea Europeană, unde se află
în acest moment, pe locul șapte, fiind întrecută de Ţările de jos, notează Digi24.ro.

„Estimăm că în perioada următoare
populaţia va scădea şi la 1 decembrie, care
este momentul critic al recensământului,
vom avea o populaţia de 19,186 de milioane de persoane, ceea ce înseamnă mai
puţin cu aproape un milion faţă de momentul critic al recensământului din 2011.
Un alt lucru interesant este că în acest mo-
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ment suntem pe locul 6 în Uniunea Europeană, dacă avem în vedere dimensiunea
populaţiei rezidente. Dacă vom merge pe
acelaşi trend, în 2030 vom avea 17,8 milioane de persoane şi vom trece pe locul
șapte. Olandezii sau Ţările de jos vor veni
pe locul șase, cu 17,9 milioane de persoane”, a declarat Tudorel Andrei, preşedintele Institutului Naţional de Statistică
(INS), în cadrul unui eveniment online
găzduit de portalul Hotnews.ro.

Potrivit datelor INS, populaţia României la 1 ianuarie 2021 era de
19.186.201 de persoane, faţă de
20.121.641 persoane în 2011. Președintele
INS a afirmat că în această perioadă s-a
produs o schimbare a ponderii factorilor
care determină reducerea populaţiei. Astfel, dacă până în 2011 prin intermediul migraţiei externe se justifica aproape 80%

din reducerea populaţiei rezidente şi
numai 20% pe baza sporului natural negativ, din 2012 şi până anul trecut 60% din
reducere are la bază sporul natural negativ
şi 40% migraţia.

Tudorel Andrei a mai spus că 2012
este anul în care s-a înregistrat numărul
cel mai mic de naşteri, valoare care a fost
egalată la nivelul anului 2020. De asemenea, în 2020 România a înregistrat cele
mai multe decese, nu numai din perioada
de tranziţie, ci dintr-o perioadă mai lungă
de timp.
„2012 este anul în care am avut
numărul cel mai mic de naşteri, valoare
care a fost oarecum egalată la nivelul anului 2020. Un alt aspect interesant se referă
la sporul natural negativ. În 2020 am avut
cele mai multe decese nu numai din perioada de tranziţie, ci dintr-o perioadă

„Aş vrea să semnalez un aspect din păcate total nefavorabil populaţiei României
şi este vorba de îmbătrânirea populaţiei
României într-o perioadă relativ scurtă, de
30 de ani, cu un număr apreciabil de ani.
Cu aproape 7,7 ani a îmbătrânit populaţia
în decurs de 30 de ani”, a mai afirmat Tudorel Andrei.
Preşedintele Institutului Naţional de
Statistică este, alături de prof. univ. dr.
Vasile Gheţău, directorul Centrului de
Cercetări Demografice al Academiei
Române, autorul lucrării „Serii istorice de
date. Populaţia României 1860-2020”, recent lansate în România.
Potrivit INS, acest studiu este o premieră publicistică în domeniu. Sunt
prezentate date despre populaţia României
în graniţele teritoriale actuale de la primul
recensământ din istorie, 1860, şi până în
2020. Mutaţiile profunde suferite de
România sunt surprinse în datele statistice
culese din documentele vremii, iar autorii
au încercat să evite orice particularitate cu
substrat politic.

514-683-3003
Curtier Imobiliar
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Analfabetismul funcțional
din România depășește 50%

34% dintre r omâni
cr ed că primii
oameni au trăit pe
vr emea dinozaurilor
Doar 2% dintre români au putut
răspunde corect la mai mult de 8 întrebări simple despre știință și
tehnologie, în cadrul celui mai recent
Eurobarometru care evaluează
cunoștințele și atitudinile cetățenilor
europeni în aceste domenii, se arată
într-un articol publicat de Republica.ro.
Procentul de 2% înregistrat în România este cel mai
mic din UE, în condițiile în care media europeană la
acest capitol este de 24%.

Termenul de analfabetism
funcțional a devenit tot
mai popular în ultimii ani
în România. Acesta este
folosit în spațiul public în
sens general (indicând
lipsa unor competențe de
baza de a citi, scrie și de a
calcula) sau specific (indicând competențe limitate de a înțelege un text
scris la un nivel de bază),
pentru a identifica o serie
de probleme din sistemul
de educație.

Publicul din România a devenit
mai conștient de fenomenul analfabetismului funcțional în special datorită rezultatelor elevilor români la
testele PISA. Aceste teste au arătat
că eșantioanele de elevi români testate o dată la trei ani au performanțe
semnificativ mai slabe decât elevii
din alte țări din Uniunea Europeană,
iar rata analfabetismului funcțional din România din ultimul
deceniu s-a situat între 40 și 45%
(ținând cont de variațiile de conceptualizare și de marjele de eroare).
Aceste procente atât de frecvent
vehiculate în spațiul public nu
accentmontreal.com

descriu corect situația reală din
România, după cum notează cercetătorul Dacian Dolean întro-o analiză
publicată de Edupedu.ro.

Atunci când este selectat eșantionul reprezentativ pentru populația
școlară din România pentru a participa la testarea PISA, elevii participanți sunt selectați dintre elevii de
15 ani care sunt înscriși la școală în
acel an școlar. Realitatea, afirmă Dacian Dolean, care este psiholog educațional, specializat în dezvoltarea
limbajului și a alfabetizării timpurii,
este că unii elevi au abandonat
școala până la acea vârstă (și nu vor
fi cuprinși în această selecție). Rata
abandonului școlar din România
este de aproximativ 15% (mult
peste media de aproximativ 10% a
UE) și este plauzibil să credem că
mulți dintre acești elevi abandonează școala înaintea vârstei de 15
ani.
Elevii care abandonează școala
au un nivel al alfabetizării foarte
scăzut. De exemplu, într-un studiu
longitudinal în care este urmărit
timp de opt ani nivelul de alfabetizare al unui eșantion de câteva sute
de elevi din România, elevii care au
abandonat școala au avut performanțe foarte slabe la testele de citire
care au fost administrate anterior
abandonului. Unii dintre acești elevi
nu erau în stare să citească un cuvânt
monosilabic după șase ani de școlarizare, iar dintre cei care puteau să

decodeze automatizat o listă de cuvinte, foarte puțini au reușit să
răspundă corect la întrebări simple
legate de conținutul textului.
Dacă presupunem că majoritatea
elevilor care abandonează școala o
fac înaintea vârstei de 15 ani și
înainte de a atinge un nivel de alfabetizare funcțională, iar procentul de
40-45% de elevi identificați de PISA
ca fiind analfabeți funcționali este
reprezentativ pentru aproximativ
85% din copiii de 15 ani din România (acei elevi care nu au abandonat
școala până la acea vârstă), atunci
nivelul analfabetismului funcțional depășește 50%.
Cu toate că aceste cifre sunt dramatice, rata uriașă a analfabetismului funcțional nu este cea mai mare
problemă cu care se confruntă sistemul educațional din România,
afirmă Dacian Dolean. În opinia sa,
problema cea mai mare o reprezintă lipsa perspectivei de ameliorare a situației.
Cercetătorul a identificat trei
probleme ale sistemului de educație
românesc: calitatea slabă a evaluărilor (mai ales a celor inițiale și a
celor formative), lipsa de voință
politică pentru îmbunătățirea calității învățământului și lipsa strategiilor pe termen mediu și lung, și
efectul meditațiilor. Analiza aprofundată a acestor probleme, precum și
soluțiile propuse de Dacian Dolean
pot fi citite pe www.edupedu.ro.

Într-un Quebec plin de accente

Dincolo de lipsa de cunoștințe, sondajul realizat la
nivel european a scos la iveală dezinteresul crescut față
de știință din România, nivelul mare de neîncredere în
rolul pozitiv al vaccinurilor, dar disponibilitatea de a
crede în teorii conspiraționiste, notează Raluca Ion, autoarea articolului. De pildă, 46% din respondenții
români sunt de părere că leacul pentru cancer există,
dar este ascuns publicului din rațiuni comerciale acesta fiind printre cele mai ridicate procente din UE.
Iar 53% dintre români, cel mai ridicat procent din UE,
susțin că virusurile au fost create în laboratoare guvernamentale pentru a ne controla libertatea.

Doar 27% dintre români cred că vaccinurile vor avea în
următoarea perioadă un efect „foarte pozitiv” în viața
noastră, în comparație de media de 50% a UE, procentul fiind cel mai scăzut din blocul comunitar,
România este țara europeană cu cel mai mare procent
de cetățeni care cred că primii oameni au trăit pe vremea dinozaurilor - 34% (în comparație cu media europeană de 20%). 21% nu sunt lămuriți dacă această
afirmație este adevărată sau falsă, iar procentul celor
care au răspuns, în mod corect, că afirmația este falsă a
fost de 45% (față de media europeană de 66%). În Suedia, procentul celor care au răspuns că afirmația este
falsă a fost de 86%, iar în Belgia, Luxemburg și Cehia,
de 82%.

47% dintre români spun că încălzirea climatică provine
mai curând de la ciclurile naturale decât de la activitatea umană, față de o medie europeană de 26%.
Majoritatea românilor care au răspuns la sondaj (63%)
cred în mod greșit că antibioticele omoară și virusurile,
nu doar bacteriile, în timp ce la nivelul UE, procentul
este de aproape două ori mai mic - 32%.

Un sfert dintre români sunt de părere că știința și
tehnologia influențează negativ societate, în timp ce
14% dintre români consideră că influența științei și
tehnologiei pentru societate este una foarte pozitivă, iar
58% consideră că este destul de pozitivă, aceste procente situând România la coada clasamentului european.
face diferenţa
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Economist: România se apropie de o stare
gravă
borează cu politica statului”, a mai spus
acesesta.

Structura „înapoiată” a
economiei românești

Situația economică a României este într-o situație
foarte dificilă și se îndreaptă
spre o cădere mai gravă decât
cele din ultimii 30 de ani, din
cauza scumpirilor majore și a
deprecierii puterii de cumpărare, care au culminat chiar
înainte de venirea iernii,
potrivit lui Mircea Coșea, profesor universitar la Academia
de Studii Economice (ASE).
„Nu am deloc o viziune optimistă pe
următoarele șase luni privind economia
României. Cred că, din contră, se vor întâmpla lucruri mai grave decât cele trăite în
ultimii 30 de ani, pentru că acest atentat important la calitatea vieții va duce fie la
mișcări sociale, fie la apariția unor partide

extrem de radicale, care vor crea probleme
mari în societate”, a declarat Mircea Coșea
pentru Wall-Street.ro.
Pentru prima oară în ultimii 12-15 ani,
economia României suferă un raport invers
între venituri și inflație - inflația crește mai
repede decât veniturile, ceea ce duce la
scăderea puterii de cumpărare. Mai important și mai complicat, asta duce la scăderea
calității vieții din România, privind lucruri
esențiale precum utilități, căldură, transport
și altele, potrivit economistului.
„Situația este foarte complicată pentru
România, iar țara se îndreaptă într-o direcție
aproape sigură către începutul unei crize,
care nu este nici o criză imobiliară, nici de
supraproducție, ci una de supraviețuire. O
anumită parte a populației României va resimți greutăți chiar pentru a pentru a
supraviețui”, avertizează acesta.
Economistul este de părere că singura
soluție urgentă ar fi constituirea unei celule
de criză la nivel prezidențial, care să
acționeze ferm.
„Singura speranță pe care o am este ca
dl Klaus Iohannis să să ia măsuri de la

Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca
Supe, Ciorbe, Sarmale,
Chiftelute, Zacusca, Pilaf, Piftie,
Caltaboși
Colaci, Colive, Cozonaci,
Fursecuri si multe altele

* Cu comanda *

nivel prezidențial, pentru că, am văzut,
Parlamentul nu poate funcționa bine, am
văzut că nu este în stare să voteze legea
plafonării prețurilor la energie. Cred că de
la nivelul președinției ar trebui să se constituie un fel de celulă de criză, care să ia
măsuri imediate, pentru că altfel lucrurile
se depreciază pe zi ce trece”, a afirmat
Mihai Coșea.

Este nevoie de câteva măsuri excepționale, chiar dacă ar încălca piața
liberului schimb - găsirea unor căi de suplimentare a veniturilor categoriilor defavorizate.
Pensionarii
și
familiile
vulnerabile trebuie ajutați prin diverse
forme, vouchere, ajutoare sociale, susține
acesta.
Mircea Coșea consideră că este un
lucru bun faptul că BNR a majorat rata de
politică monetară, pentru a lupta cu inflația, însă acest lucru are și un efect negativ, prin creșterea ratelor la împrumuturi.
„Politica monetară nu poate rezolva
această criză, fiindcă BNR are limitele ei,
la noi în țară politica monetară nu cola-

„Nu văd, pentru perioada imediat următoare, măsuri care să preîntâmpine o accentuare a acestei crize. Inflația vine din
exterior, dar are și o cauză internă profundă: structura economiei românești”,
mai susține Coșea.
Potrivit acestuia, economia României
are o structură demodată, bazată pe importuri masive, pe împrumuturi mari, ceea
ce face ca posibilitatea unei creșteri economice sănătoase să fie aproape nulă în
perioada imediat următoare. Împrumuturile chiar vor continua, pentru că altfel
nu vor putea fi acoperite cheltuielile statului.
„Avem o economie înapoiată, la un
stadiu manufacturier, care creează valoare
adăugată sub media europeană, care nu
este capabilă să își valorifice producția
agricolă, iar asta cere o strategie pe termen
lung, 3-10 ani. Este greu să ne imaginăm
că vom avea așa ceva, fiindcă asta cere
consens politic, ceea ce este science fiction”, a mai spus economistul.

Prețurile mari la energie

Colectările la buget sunt mai mari
decât înainte, dar se bazează pe inflație, nu
pe o dezvoltare corectă a economiei, consideră profesorul de economie. Acesta a
mai spus că prețurile mari la energie vor
duce la faliment întreprinderile mici și
mijlocii, iar problema evidentă este că actuala guvernare nu are capacitatea de a lua
măsuri pentru limitarea facturilor. Asta va
însemna o decădere economică a societății
românești.
Econimistul este de părere că reforma
fiscală trebuie să își schimbe algoritmul și
să se impoziteze mai mult capitalul și marile proprietăți, marile averi, precum și
veniturile nejustificate. În schimb, munca
trebuie impozitată mai puțin, în prezent ea
fiind impozitată în exces în România.
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Facebook și Instagram permit răspândirea
dezinformării privind Covid-19
spiraţii periculoase.
„În schimb, nu fac aproape nimic. În
ciuda discursului companiei privind angajamentul cu orice preţ şi a atenţionărilor
din partea NewsGuard şi a pericolului clar
pentru utilizatori, sursele de dezinformare
virale şi care provoacă discordie continuă
să aibă succes. Facebook şi-a schimbat
numele, însă promovarea dezinformării
rămâne aceeaşi”, a declarat el.

Dezinformarea în legătură cu
COVID-19 şi cu vaccinurile a
fost lăsată să se răspândească pe cel puţin zece conturi de Facebook şi Instagram
care au strâns circa 370.000
de urmăritori în ultimul an,
conform unui nou raport, citat
de Agerpres.

Un studiu realizat de NewsGuard, care
monitorizează dezinformarea online, a
scos în evidenţă 20 de conturi, pagini şi
grupuri care continuă să promoveze teorii
ale conspiraţiei şi afirmaţii false despre
COVID-19, dar cărora li s-a permis să
rămână active, câştigând astfel zeci de mii
de noi urmăritori.

În astfel de grupuri au fost postate comentarii conform cărora vaccinurile îm-

potriva COVID-19 le fac rău copiilor şi
sunt în general nesigure, multe dintre
aceste postări controversate nefiind semnalate ca atare de platformele de socializare, relevă acest studiu.
Raportul menţionează că, deşi unele
dintre paginile respective aveau eticheta
generată de Facebook prin care se spune
că ele conţin postări despre COVID-19,
utilizatorilor nu li s-a transmis dacă respectivele informaţii sunt sau nu demne de
încredere.

Conform NewsGuard, unele pagini
aveau eticheta Facebook cu linkuri spre
„cele mai noi informaţii despre coronavirus”, însă platformele nu au depus suficiente eforturi pentru a-i informa pe
utilizatori despre veridicitatea surselor
folosite în postări de conturile respective
pentru a-şi susţine poziţiile.
Grupul de monitorizare a mai precizat
că transmite astfel de rapoarte către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) începând din septembrie 2020, evidenţiind

conturile, grupurile şi paginile care
răspândesc dezinformări în legătură cu
COVID-19, şi că ele sunt folosite de OMS
în colaborarea sa cu reţele de socializare
pentru a diminua impactul unor astfel de
afirmaţii.
Însă NewsGuard susţine că studiul
arată că, din momentul în care a început
să semnaleze aceste conturi, toate
paginile, cu o singură excepţie, au avut
parte de o creştere a numărului de urmăritori.
„Raportul nostru arată că, deşi sunt
atenţionate în mod repetat, Facebook şi
Instagram nu îşi protejează utilizatorii de
dezinformarea în privinţa COVID-19 şi a
vaccinurilor”, a declarat Alex Cadier, director pentru Marea Britanie al NewsGuard şi autor al studiului.
„Rapoartele oferite de NewsGuard Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii sunt publice, iar Facebook le-ar putea explica
transperant utilizatorilor de ce multe dintre sursele populare de pe platforma sa nu
sunt demne de încredere, promovând con-

Pe 28 octombrie, compania Facebook,
care deţine o serie de aplicaţii şi servicii,
a anunțat că își schimbă numele în Meta.
Acuzat că pune profiturile înaintea oamenilor de către un avertizor de integritate şi de către membri ai Congresului
SUA, Mark Zuckerberg, patronul şi
fondatorul Facebook, a ales „meta” - „dincolo de” în greaca veche - pentru a arăta
că există „întotdeauna mai mult de construit”.
Procesul de rebranding al Facebook a
fost interpretat ca o manevră de distragere
a atenţiei de către criticii grupului californian, vizat de scandaluri şi controverse, de
la dezinformare şi confidenţialitatea
datelor la respectarea legislaţiei concurenţei.
Nemulţumirea autorităţilor şi a societăţii civile s-a amplificat în ultima vreme
datorită dezvăluirilor unui avertizor de integritate, Frances Haugen, potrivit căreia
Facebook a ales să ignore unele dintre
pericole - conţinut toxic pe Instagram pentru adolescenţi, dezinformare care
dăunează democraţiei şi altele - în
favoarea menţinerii profiturilor
Ca răspuns la cercetarea făcută de
NewsGuard, un purtător de cuvânt al Meta
a spus că această companie încurajează
persoanele care frecventează platformele
sale să se vaccineze şi ia măsuri împotriva
dezinformării.

Vreți mai mulți clienți?
Suntem aici să

vă ajutăm!
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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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

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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Reîntâlnirea cu cartea la Salonul de carte de
la Montreal
Ediția de anul acesta, organizată sub semnul întâlnirii,
combină formula clasică a
unui salon de carte cu cea virtual și lansează un nou
proiect de promovare a cărții
și a lecturii.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Salonul de carte de la
Montreal, care se organizează în fiecare toamnă în
luna noiembrie și care are ca
scop stimularea lecturii și
punerea în contact a autorilor cu publicul,
va avea loc în acest an între 25 și 28 noiembrie. După 42 de ediții găzduite de Place
Bonaventure, anul acesta evenimentul se va
desfășura la Palais des Congrès.
După întreruperea de anul trecut cauzată
de pandemie publicul va putea din nou participa fizic la acest eveniment. Dar,
deoarece formula adoptată la ediția precedentă a salonului, exclusiv în mediu virtual,
a fost una de succes și pentru că există încă

în vigoare măsuri de sănătate publică ce trebuie respectate, organizatorii au decis să
ofere publicului o multitudine de activități
legate de lectură ce vor fi difuzate online pe
diferite platforme numerice.
Noua formulă în care are loc Salonul de
carte de la Montreal propune astfel trei
modalități diferite de desfășurare. Avem salonul propriu-zis, între 25 și 28 noiembrie la
Palais des Congrès, care facilitează întâlnirile directe între autori, edituri și public, și
salonul virtual, între 13 și 28 noiembrie,
care propune ateliere interactive, capsule
video, mese rotunde cu autori etc. - activități ce vor fi difuzate online în direct de la
Palais des Congrès și înregistrate pentru a

fi disponibile spre revizualizare și mai
târziu. Multe din aceste întâlniri vor putea fi
urmărite pe platforma Twitch în cadrul
proiectului Lis-moi MTL destinat tinerilor
între 15 și 29 de ani.
Cea de-a treia formulă este un proiectpilot numit Salon dans la ville (13-28
noiembrie) ce are ca scop atât punerea în
valoare a scriitorilor și a operelor lor, cât și
a mai multor spații culturale, librării, biblioteci și magazine încurajând frecventarea acestora. Iată câteva exemple de
activități: întâlniri în cadru restrâns cu diverși autori, acordare de autografe în librării, lecturi publice spontane, 5 à 7 literare
în mici magazine de cartier etc.

Tema pe care Salonul de carte o propune anul acesta este Întâlnirea/La Rencontre între public și autori dar și între
autori și edituri. O temă ce rezonează foarte
mult acum, când în sfârșit ieșim din izolarea
cauzată de pandemie.
Prezența autorilor de origine română
din Montreal este restrânsă anul acesta.
Doar două autoare vor participa: Felicia
Mihali, care va fi prezentă și în calitate de
directoare a Editurii Hashtag, și Eva Halus,
reprezentată de editura L’Essor du Livre
(Lanoraie, Lanaudière). Vom publica mai
multe informații despre cele două autoare,
titlurile cu care participă, sesiunile de autografe și activitățile lor, în numărul viitor.

Bilete, program, precum și detalii despre participanții și activitățile acestei ediții
la: www.salondulivredemontreal.com.
Accesul se face în baza pașaportului
vaccinal, atât pentru participanți cât și pentru vizitatori (13 ani și plus). Portul măștii
este obligatoriu, inclusiv pentru copiii între
5 și 12 ani.

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.

RESTAURANT BRAVO
Party de Craciun 80$ | Revelion 160$
Aduceti bautura dvs. preferata

DOUA SALI PENTRU EVENIMENTELE DVS SPECIALE, DE 50 SI 140 DE LOCURI
SPATIU AMENAJAT PENTRU COPII, CU SUPRAVEGHERE
SERVICIU DE CATERING, INCLUSIV SPECIALITATI CULINARE ROMANESTI
CONSULTATI MENIUL LA www.bravoresto.ca

5000 rue Jean Talon O, suite 140, Montreal, H4P 1W9 | 514-277-4787

www.accentmontreal.com
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LEOPOLD LINCA

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.

Vineri 5 noiembrie 2021 ■ PAG. 11

NOTAR

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

L
E
V
A
LA P
L AVA L

4 50 -6 8 0- 1 62 6

■ 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
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ONU: Țările trebuie să-și mărească de șapte ori
obiectivele pentru a respecta pragul de 1,5°C
de planurile de relansare economică pentru a-şi accelera tranziţia spre o
economie verde, întrucât doar 17%-19%
dintre noile investiții sunt susceptibile de
a reduce emisiile, subliniază autorii raportului.

Totodată, previziunile cercetătorilor
se bazează pe probabilităţi. Raportul estimează că există 66% şanse de a nu depăşi
obiectivul de +2,2°C. Dar, în acelaşi scenariu, există „o probabilitate de peste 15%
ca încălzirea climei să depăşească +2,5°C
până la sfârşitul secolului şi o probabilitate
puţin mai mică de 5% ca ea să depăşească
+3°C°”.

Din păcate, omenirea nu este pe cale să rezolve criza de mediu.

Angajamentele ţărilor privind
reducerea pe plan mondial a
emisiilor de gaze cu efect de
seră ar trebui să fie de şapte
ori mai ambiţioase pentru ca
omenirea să limiteze încălzirea globală a climei cu
cel mult 1,5°C, plafonul cel
mai ambiţios prevăzut în
Acordul de la Paris.
În pofida noilor promisiuni făcute de
peste 120 de ţări până pe 30 septembrie,
ecartul faţă de ceea ce ar fi necesar pentru
respectarea Acordului de la Paris (2016)
privind limitarea încălzirii climei cu cel
mult 2°C, sau chiar cu 1,5°C dacă va fi
posibil, în raport cu era preindustrială,
„rămâne destul de important”, se afirmă
într-un raport publicat recent de Programul
Naţiunilor Unite pentru Mediu (PNUE),
citat de Agerpres.

Astfel, noile promisiuni „reduc previziunile de emisii pentru 2030 cu 7,5%, în
contextul în care o scădere de 30% ar fi
necesară pentru atingerea obiectivului de
+2°C şi de 55% pentru obiectivul de
+1,5°C”, au anunţat autorii raportului.
Această scădere ar trebui să fie de patru ori
mai mare pentru a fi compatibilă cu obiectivul de +2°C şi de aproape opt ori mai
mare pentru a fi compatibilă cu obiectivul
de +1,5°C, a explicat Anne Ohloff, coautoare a raportului.
Primele „contribuţii stabilite la nivel
mondial” (nationally determined contributions, NDC) pentru cei 200 de semnatari ai
Acordului de la Paris duc planeta noastră
spre o încălzire cu 3°C sau 4°C. Odată cu
noile NDC-uri depuse de 143 de ţări şi cu
promisiunile economice majore - încă informale, făcute de anumite state precum
China - pentru anul 2030, omenirea se îndreaptă spre o încălzire a climei cu cel puţin
2,7°C.
Pe lângă aceste NDC-uri, care detaliază
obiectivele pe termen scurt, 49 de state care
reprezintă 57% din emisiile mondiale s-au

angajat oficial să atingă neutralitatea carbonului la jumătatea secolului nostru (majoritatea în 2050, câteva în 2045 sau în
2060). Aceste angajamente vor permite o
scădere suplimentară de 0,5°C, deci
omenirea ar trebui să ajungă la o
încălzire a climei terestre cu 2,2°C,
notează acelaşi raport.
Oamenii de ştiinţă au emis însă un avertisment în legătură cu riscul ca aceste previziuni să fie depășite cu mult. În primul
rând, previziunile actuale pornesc de la
premisa că angajamentele vor fi respectate, în condiţiile în care anumite angajamente precedente nu sunt respectate
nici în prezent. Astfel, privite ca un grup
unitar, ţările din G20 sunt pe cale să nu îşi
respecte precedentele lor NDC-uri. În plus,
strategiile privind neutralitatea carbonului
sunt considerate „vagi”.

Şi alte semnale sunt îngrijorătoare.
După scăderea emisiilor cu 5,4% în 2020
datorită pandemiei de COVID-19, a putut
fi observată o creştere importantă în 2021,
iar ţările nu au profitat de ocazia oferită

Fiecare încălzire a climei cu o zecime
de grad Celsius contează, întrucât înmulțește catastrofele climatice, de la
caniculă la inundaţii, care devastează
planeta. La ora actuală, temperatura
medie de pe Terra a crescut deja cu 1,1°C
în raport cu era preindustrială.
„Pentru a avea o şansă să limităm
încălzirea planetei la +1,5°C, avem la dispoziţie opt ani pentru a reduce cu aproape
jumătate emisiile de gaze cu efect de seră:
opt ani pentru a elabora planuri, să punem
în practică politicile necesare şi, în final, să
reușim să le finalizăm. Timpul este periculos de scurt”, a declarat directoarea PNUE,
Inger Anderson, într-un comunicat.
Practic, până în 2030, emisiile anuale
trebuie reduse cu 28 de gigatone (măsurate în cantităţi echivalente de CO2).
Potrivit raportului ONU, angajamentele
actuale le-ar reduce cu doar 4 gigatone.
Una dintre pârghiile de acţiune pentru
reducerea emisiilor este renunţarea la energiile fosile, deosebit de poluante. Însă un
alt raport al PNUE a arătat luna trecută că
previziunile mondiale privind producţia de
carbon, petrol şi gaze naturale erau de două
ori mai mari decât cele compatibile cu limitarea încălzirii climei la 1,5°C.
„Omenirea trebuie să se trezească în
faţa pericolului iminent care ne ameninţă
ca specie”, este concluzia lui Inger Anderson.
ACCENT MONTREAL
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Răceală, gripă sau Covid-19?
Cea mai frecventă complicație a gripei
este pneumonia. Însă gripa crește și riscul
de atac de cord - de zece ori - și de opt ori
pe cel de accident vascular cerebral, la
câteva zile de la îmbolnăvire. Pentru persoanele care suferă de diabet, riscul de spitalizare cu forme grave crește de trei până la
șase ori. Persoanele în vârstă sunt în mod
special vulnerabile, majoritatea covârșitoare a deceselor cauzate de gripă și a spitalizărilor din acest motiv înregistrându-se
la cei peste 65 de ani.

Suntem deja în plin sezon gri- noreea (atunci când îți curge nasul), dureri
de gât sau tuse. Simptomele respiratorii nu
pal, iar SARS-CoV-2 circulă sunt severe.
încă în întreaga lume. Deși
Banala viroză sezonieră poate fi cauzată
de
numeroși
viruși dintre care amintim risimptomele unei viroze sau
novirusul, adenovirusul și mai mulți din facele ale gripei pot fi similare milia coronavirușilor – alții decât
Covidului, există modalități SARS-CoV-2.
de a le deosebi.
Gripa

Menționăm încă de la început că singura modalitate de a ști cu precizie de care
boală respiratorie suferim este testarea, atât
pentru Covid-19, cât și pentru gripă. De
asemenea, singura metodă de a le preveni
este vaccinarea - valabil și pentru gripă, și
pentru Covid-19.

Viroza sezonieră sau răceala

Simptomele cele mai frecvente sunt ri-

Gripa vine la pachet cu o stare generală
proastă, cu senzația „că te-a lovit trenul”.
Persoana bolnavă nu își poate desfășura activitățile obișnuite, căci simptome precum
febră, dureri musculare, migrene sunt mult
mai severe decât în cazul răcelilor.
Acestor simptome li se adaugă gât inflamat și iritat, nas care curge, sinusuri blocate, tuse și strănut. La copii mai apar și
infecții ale urechii. Unii bolnavi, în special
copiii, au și diaree sau vomită.

Există cel puțin 100 de viruși care pot
provoca răceala simplă, însă doar trei tipurile A, B și C - care provoacă gripa sezonieră (există și tipul D, însă nu se
cunoaște ca acesta să fi infectat oameni).
Cele mai de temut sunt tipurile A și B aceștia sunt virușii care fac ravagii în
anotimpurile reci. Tipul C este asociat de
obicei cu simptome respiratorii ușoare. Vaccinul gripal oferă protecție pentru tipurile A
și B; pentru virusul de tip C nu există imunizare.
Virușii gripali sunt la fel de imprevizibili ca și SARS-CoV-2, în sensul că pot
afecta pe oricine, inclusiv oameni tineri și
sănătoși care pot face forme grave ce duc la
spitalizare, complicații sau deces. De aceea
medicii recomandă cu tărie vaccinul gripal
tuturor categoriilor de persoane sănătoase,
chiar dacă nu fac parte din categoriile la
risc.

COVID-19

Infecția cu SARS-CoV-2 are o largă
paletă de manifestări, multe dintre ele similare virozei sau gripei. Covid-19 îmbracă
atât forme asimptomatice, forme cu simp-

tome ușoare precum virozele banale sezoniere, dar și forme severe, precum gripa.
Cele mai întâlnite simptome sunt febra,
însoțită uneori de frisoane, tusea uscată și
oboseala.
Unul din semnele distinctive ale
Covidului-19 este pierderea mirosului și
gustului. Un altul este apariția unor pete
roșiatice sau a unor bășici pe degetele de la
mâini sau de la picioare – așa-numitele
Covid toes, care se aseamănă cu degerăturile.
Simptomele periculoase - pentru care
trebuie cerut asistență medicală imediată sunt: dificultăți de respirație grave, durere
sau presiune în piept; confuzie și incoerență
în răspunsuri la întrebări simple; pierderea
cunoștinței.

De multe ori însă Covid-19 poate da
falsa senzație că este doar o viroză ușoară.
Una din trăsăturile îngrijorătoare ale acestei
infecții este că poate poate duce la formarea
de cheaguri de sânge ce pot afecta inima,
plămânii sau creierul. Chiar și în cazuri
ușoare sau asimptomatice s-au observat
semne a ceea ce ar putea fi leziuni cardiace
de lungă durată. Un alt aspect neobișnuit al
COVID-19 este faptul că unii pacienți dezvoltă pneumonie fără să realizeze cât sunt
de bolnavi.
În plus, coronavirusul de lungă durată
(long Covid) se poate manifesta nu doar la
cei care au fost în stare gravă și au fost internați o perioadă lungă, dar și la cei care
au avut o infecție ușoară. În ambele cazuri,
bolnavii pot experimenta probleme de respirație, oboseală cronică și stări de conACCENT MONTREAL
fuzie.

Re s t r i c ț i i l e a n t i - C ov i d a r f i d u s l a d i s p a r i ț i a u n e i a d i n t u l p i n i l e
majore de g ripă

Restricțiile impuse din cauza
pandemiei de COVID-19 au
dus la eradicarea aproape
completă a sezonului de gripă
din 2020-2021, numărul de infecții cu virusul gripal
scăzând la un nivel nemaîntâlnit în Statele Unite și alte
părți ale lumii.
Numărul extrem de scăzut de cazuri de
gripă au făcut ca oamenii de știință să suspecteze că s-ar putea ca una dintre tulpinile
majore ale gripei să fi dispărut complet din
lipsa oamenilor pe care să îi infecteze, relatează MedicalXpress, citat de HotNews.ro.
Linia B/Yamagata este una dintre
accentmontreal.com

tulpinile gripei care sunt incluse cu regularitate în virusurile antigripale anuale însă,
în contextul măsurilor de carantină impuse
din cauza pandemiei, aceasta pare să fi dispărut complet de pe radar, potrivit unui
studiu publicat în revista Nature Reviews de
o echipă de cercetători australieni.
Doar 31 de cazuri de gripă suspectate că
ar fi fost provocate de tulpina B/Yamagata
au fost raportate autorităților sanitare în cel
mai recent sezon gripal. Niciunul din ele nu
a fost însă izolat cu succes sau secvențiat
pentru a stabili cu certitudine că această
tulpină le-a cauzat.
B/Yamagata mereu a prezentat tendința
de a fi mai puțin infecțioasă decât celelalte
tulpini majore ale gripei și ea nu evoluează
genetic precum celelalte. Producătorii de
vaccinuri nu au fost nevoiți să actualizeze
componenta din virusurile antigripale care
combate această tulpină din 2016.
Studiul concluzionează că acești factori,
„alături de condițiile de suprimare ale pan-

demiei de COVID-19, ar fi putut facilita o
suprimare puternică a circulației tulpinii
B/Yamagata la nivel global și dispariția
acestei linii”.

Nu toți oamenii de știință sunt convinși
însă de dispariția B/Yamagata. Cercetători
din Statele Unite avertizează că va dura mai
mult decât un singur sezon de gripă pentru
a determina dacă tulpina B/Yamagata a dispărut cu adevărat.
„Aș fi suspicios față de a decreta că este
ca și stabilit, deoarece gripa este capricioasă”, afirmă Richard Kennedy, cercetător specializat în vaccinuri de la Clinica
Mayo, precizând că infecțiile cu tulpina
B/Yamagata tind să crească vertiginos în
anumiți ani și apoi să dispară aproape complet în alții.
„Doar că nu am văzut-o de ceva timp nu
cred că este un argument convingător”,
spune acesta, adăugând că „datele care sugerează că nu am văzut niciun caz din mar-

Într-un Quebec plin de accente

tie 2020 sunt un lucru bun dar mi-aș dori să
văd o perioadă mai lungă în care să nu
vedem niciun caz, deoarece aceste linii sau ascuns de noi și anterior”.
Însă dacă B/Yamagata a dispărut cu
adevărat, asta înseamnă că se va putea
jongla cu tulpinile incluse în vaccinurile
antigripale anuale pentru a oferi mai multă
protecție, afirmă dr. William Schaffner, director al Fundației Naționale pentru
Studierea Bolilor Infecțioase din SUA.
Cercetătorii încearcă să prognozeze în
fiecare an care tulpini gripale se vor
răspândi mai mult pentru a include protecție
împotriva lor în vaccinuri. Atunci când
„ghicesc” corect, vaccinurile antigripale
oferă mai multă protecție.
Înlocuirea completă a părții din vaccin
care protejează de B/Yamagata pentru a
oferi protecție împotriva unei alte tulpini ar
putea îmbunătăți eficacitatea acestuia,
spune Schaffner.

face diferenţa
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Frenologia, fiziognomonia, chiromanţia şi
cenelor. Teoria este împinsă până la extrem: ochii îndepărtaţi semnifică o persoană onestă sau naivă, forma feţei este un
indiciu pentru meseria pentru care o persoană ar avea aptitudini etc.
Una dintre metodele de studiu ale
fiziognomoniei, denumită Facial Action
Coding System este folosită pentru a determina metrica facială; rezultatele
obţinute sunt introduse în Affect Interpretation Dictionary unde sunt interpretate
devenind categorii emoţionale.

Cei care cred și practică cititul în palmă tind să caute corelaţii între anatomia mâinii şi afecțiuni fizice știute, observabile, în speranţa că
aceste corelaţii vor conferi chiromanției aparenţa unui fundament ştiinţific.

Vom pune un șubler în jurul cutiei dvs. craniene ca să vă măsurăm coeficientul de inteligenţă,
vă vom privi în ochi ca să vedem dacă suferiţi de vreo boală, vom trece cu mâna peste structura feței dvs. pentru a descoperi tipul de personalitate din care faceți parte, iar în final vă
vom analiza palmele ca să vă dezvăluim ce vă rezervă viitorul. Pe scurt, vom afla totul despre
dvs. din simpla analiză a constituției biologice.
Frenologia

Majoritatea oamenilor sunt familiarizaţi cu frenologia - credinţa că studierea
variaţiilor morfologice ale cutiei craniene
poate furniza informaţii legate de respectivele regiuni ale creierului. Frenologia a
apărut în jurul anului 1800, fiind concepută de medicul german Franz Joseph
Gall. La vremea respectivă, frenologia
făcea parte din cercetarea neurologică de
top. Gall s-a numărat printre pionierii ce
au susţinut că sediul minţii umane se află
în creier, nu în inimă.

Dacă s-ar fi oprit aici totul ar fi fost în
regulă, însă în baza a ce se ştia pe atunci,
Gall avea un concept foarte simplist despre felul în care funcţionează creierul. El
credea că fiecare parte a creierului, despre
care spunea că este compus din mai multe
organe separate, era responsabilă pentru
un anumit comportament sau tipar de
gândire. Animaţi de cele mai bune intenţii,
Gall şi alţi frenologi au realizat studii discutabile despre cutiile craniene și au disecat creierele unor pacienţi morţi, cu
trăsături de personalitate cunoscute, pentru ca în cele din urmă să realizeze diagramele tipice ale acestei „discipline”:
cranii împărțite în numeroase mici arii,
marcate pentru a indica elementul de per-

sonalitate guvernat de acea zonă din
creier.
Pentru anii 1800 aceste diagrame erau
interesante, însă pe măsură ce adevărata
natură a creierului a început să fie mai
bine înţeleasă, frenologia a fost înlocuită
de neurologia modernă.
Cu toate acestea, ca în cazul oricărei
pseudoştiinţe, unii au continuat să respingă învăţăturile ştiinţei moderne preferând să se agaţe de nivelul străvechi al
cunoaşterii. De pildă, frenologia este mai
mult decât vie în India - poate şi pentru că
frenologii britanici ai secolului XIX au
ajuns la concluzia că indienii aveau caracteristici ariene, superioare altor rase
asiatice. Frenologia ocupă o poziţie centrală în Samudrika Lakchana, o învăţătură
medicală ce se bazează pe constituţia biologică şi care este încă practicată pe scară
largă în India. Adepţii acestei metode cred
că fiecare parte a corpului este conectată
la o anumită arie a creierului, neregularitățile morfologice ale craniului având
astfel o legătură directă cu disfuncţionalităţile părţii respective a corpului.

Fiziognomonia

Foarte apropiată de frenologie este
fiziognomonia - convingerea că se pot de-

duce aspecte ale caracterului şi personalităţii pornind de la anatomia facială.
Fiziognomonia este interesantă prin faptul că deşi la început avea o fundaţie rezonabilă, ulterior a regresat în
pseudoştiinţă, „evoluând” de-a lungul secolelor într-un nonsens total. În Antichitate, atât Aristotel cât şi Pitagora au
observat ceea ce azi denumim comunicarea non-verbală, pe care o puneau pe
seama unei corelaţii dintre temperament şi
expresiile faciale. Nimic extraordinar în
ziua de azi, însă în acele vremuri teoria era
inovatoare, un domeniu nou complet nestudiat. Observaţiile lui Aristotel se găsesc
în volumul Physiognomica.

Odată cu trecerea timpului și cu acumularea cunoştinţelor despre anatomie,
cercetători precum Johann Lavater şi Sir
Thomas Browne au început să facă corelaţii nu cu expresiile faciale, ci cu anatomia facială.
Practicienii moderni au „rafinat” și
mai mult teoria, denumind-o fiziognomonie bazată pe corelații ştiinţifice. Aceștia sunt de părere, de exemplu, că gena
care determină un temperament coleric
duce şi la o frunte largă sau la muşchi puternici implicaţi în încruntarea sprân-

Este uşor de înţeles de ce există
atracţie pentru fiziognomonie. De multe
ori, vedem pe cineva pentru prima dată şi
suntem capabili să spunem ceva despre
personalitatea sa fără să ne înșelăm prea
mult: tipul ăla nu prezintă încredere, tipa
aia e fluşturatică, ăla pare un om de treabă, ăla pun pariu că e avocat. Poţi afla o
sumedenie de informaţii doar uitându-te
la cineva; acesta este de altfel şi motivul
pentru care mediumii şi ghicitorii au de
lucru.
Dar asta nu este fiziognomonie. Niciunul dintre aceste indicii nu are de-a face
cu structura facială fiziologică. Tot ceea
ce este vizibil este o expresie facială care
trădează atitudinea, nivelul de încredere în
sine, conduita. Vizibile sunt şi îmbrăcămintea sau freza de pe urma cărora
se pot trage concluzii referitoare la
condiţia socială, profesia ori cercul de
cunoştinţe al unei persoane. Pot fi observate eventualele bijuterii ori tatuaje, precum și comunicarea non-verbală ori
limbajul trupului. Gradul de igienă şi îngrijirea sunt şi ele la vedere, la fel ca şi
stilul vestimentar sau modul în care persoana respectivă relaţionează cu mediul în
care se află.
Şi uite aşa tocmai am făcut o lectură
rece! (eng. cold reading; lectura rece este
o tehnică prin care cineva poate da impresia că știe totul despre altcineva, dar de
fapt se bazează pe capacitatea de a
convinge, pe psihologie și pe mentalism n.r.). Putem dobândi o cantitate apreciabilă de informaţii doar privind faţa unei
persoane şi apelând la principii psihologice bine stabilite. Nu e nevoie de
pseudoștiința fiziognomoniei, dar este
uşor de înţeles de ce oamenii care nu sunt
în temă cu subiecte precum psihologia sau
comunicarea pot crede că există un dram
de adevăr în fiziognomonie.

Cititul în palmă

Arta cititului în palmă este binecunoscută chiar şi printre copiii de şcoală, ea
existând practic de când lumea. Prima
carte scrisă pe acest subiect are un autor
hindu și o vechime de 5.000 de ani. Odinioară numită chiromanţie (în engleză; în
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iridologia. O analiză critică

Niciun studiu științific riguros nu a demonstrat că iridologia ar putea furniza informaţii acurate ori utile legate de sănătatea corpului.

română termenul este încă în uz - n.r.), din
cuvântul grecesc pentru divinaţia mâinii,
cititul în palmă este arta interpretării liniilor
din palmă pentru a extrage informaţii
despre caracter, evenimente din viitor sau
din vieţi anterioare. Există multe şcoli contradictorii de chiromanţie, cu origini în diverse culturi: din China la romi sau
chiromanţii din târguri, la naturopaţi sau
practicieni moderni care cred că metodologia lor se bazează pe ştiinţă.
Aşa cum probabil știți, nu există niciun
studiu științific care să confirme vreuna
dintre presupozițiile chiromanţiei. Şi atunci
de ce se agaţă cei care cred și practică cititul în palmă? Aceștia tind să caute corelaţii
între anatomia mâinii şi afecțiuni fizice
știute, observabile, în speranţa că aceste
corelaţii vor conferi chiromanției aparenţa
unui fundament ştiinţific. De exemplu, autorul John Manning asociază raporturile
dintre lungimea degetelor cu nivelul hormonilor sexuali in utero. Un inelar mai lung
înseamnă mai mult testosteron, un arătător
mai lung înseamnă mai mult estrogen.
Manning susţine că rațio dintre degete

poate fi corelat cu caracteristici precum homosexualitate, fertilitate, probabilitatea de
a suferi un infarct sau de cancer de sân şi
aptitudinea pentru muzică ori sport.
Atunci când practicienii chiromanţiei
vorbesc despre cercetări pe care le prezintă
drept suport ştiinţific, nu uitaţi faptul că editurile publică aproape orice dacă există
şansa să se vândă. În realitate, lungimea
degetelor este corelată mult mai puternic cu
rasa şi poziţia geografică - cu alte cuvinte,
caracteristica este genetică.

Iridologia

Iridologia este fascinant de bizară. Iridologii cred că irisul (partea colorată a ochiului) este ca un monitor de computer ce
afişează tot ce nu este în regulă în corp. Iridologia este practicată în special în SUA,
de către chiropracticieni. Fostul mare chiropractician Bernard Jensen spunea despre
iridologie: „Natura ne-a pus la dispoziţie un
ecran de televiziune în miniatură care ne
arată cele mai ascunse părţi ale corpului”,
adăugând că analizele iridologice „oferă
mult mai multe informaţii despre starea

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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fizică a corpului decât consultațiile medicinii vestice”.
Împreună cu alţi doi iridologi Jensen a
participat la un studiu clinic controlat, în
care au fost prezentate fotografii ale irisului, toţi trei fiind rugaţi să le identifice pe
cele care provin de la pacienţi cu boli de
rinichi. Niciunul nu a obţinut rezultate mai
bune decât cele dobândite prin pură şansă,
toţi trei fiind în dezacord unul cu altul. Până
în prezent niciun studiu științific riguros nu
a demonstrat că iridologia ar putea furniza
informaţii acurate ori utile legate de sănătatea corpului. (Trebuie precizat că deşi cei
mai mulți iridologi sunt chiropracticieni,
puțini chiropracticieni sunt iridologi, fiind
în general vorba despre chiropracticieni ce
aparţin şcolii clasice sau mixte, nu şcolii reformate).
Iridologia are o poziţie unică printre terapiile alternative, deoarece a fost inventată
la mijlocul secolului XIX de un băiat în
vârstă de 11 ani din Ungaria, Ignatz von
Peczely. În timp ce se juca, el şi-a rupt piciorul într-un accident, iar mai târziu a re-
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Într-un Quebec plin de accente

marcat o pată neagră pe iris. Fiind doar un
copil, Peczely a presupus că între cele două
întâmplări există o cauzalitate şi astfel s-a
născut iridologia. Adult, el s-a dedicat acestui domeniu.
Medicina modernă recunoaște că există
o serie de boli ce pot determina modificări
ale irisului, în special aglomerări anormale
de melanină ce duc la formarea de pete permanente. Compuşi precum lipofuscina, un
pigment ce apare odată cu înaintarea în
vârstă, se pot acumula în ochi în anumite
condiţii şi cauza decolorarea permanentă
sau temporară, un fenomen urmărit îndeaproape de iridologi. Toate dovezile
anecdotice ce suportă iridologia pot fi explicate prin aceste afecțiuni care din întâmplare pot coincide cu apariţia sau
vindecarea unei boli ori traume, dând impresia unei corelaţii care de fapt nu există.
Marea majoritate a analizelor iridologice implică examinarea unor pete normale
ale ochiului sănătos, urmată apoi de stabilirea unui diagnostic fictiv şi de un tratament ce presupune medicină chiropractică,
metode holistice ori alte variante alternative.
Ar fi cu siguranţă foarte bine dacă iridologia ar funcţiona şi dacă toate răspunsurile în viaţă ar fi la fel de simple ca cele
promise de frenologie, chiromanţie şi
fiziognomonie. Dar toate acestea nu sunt
decât răspunsuri facile şi promisiuni ieftine,
prezentate într-o formă seducătoare. O
veche zicală spune că: „Întrebările inteligente sunt mai importante decât răspunsurile facile”. De aceea dacă aveţi o
întrebare importantă legată de sănătatea
dvs. priviţi cu scepticism orice răspuns facil
ori superficial.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, în engleză, intitulată „Do Your Body Features
Measure Up?” de Brian Dunning, a apărut
pe skeptoid.com. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri, are o secțiune
de bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.

4882 boul. Des Sources, DDO

face diferenţa
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Să fie gaura neagră care a înghițit o stea
cea care a generat neutrinul măsurat în
Antarctica?
IceCube

Credit imagine: DESY, Science Communication Lab.

În 2019 un neutrin cu energie foarte mare a fost măsurat în Antarctica. Cum direcția din care
provenea era spre o gaură neagră care a înghițise o stea, cercetătorii au bănuit că neutrinul
a fost generat în urma acestui proces. Totuși, calcule și observații recente au arătat că evenimentul respectiv, denumit TDE AT2019dsg, nu ar fi putut produce neutrinul, căci prea puțină
energie se formează în acest proces pentru a genera neutrini atât de energetici.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Ce sunt
neutrinii?

Neutrinii sunt particule elementare din
cadrul Modelului Standard al fizicii particulelor elementare care
sunt implicate în interacțiunea nucleară
slabă. Nu au sarcină electrică, însă au masă
- una foarte mică, atât de mică încât nu am
reușit să o măsurăm până acum.
Neutrinii sunt de trei tipuri: electronici, muonici și tauonici.
Mulți neutrini sunt produși în stele, în
reacțiile nucleare care au loc în acestea.
Alții iau naștere în explozii de supernova.
Pe Pământ sunt produși la reactoarele nucleare, de exemplu, sau în interiorul Pământului, în reacții nucleare ale uraniului. Se
crede că neutrinii ar putea fi produși și
atunci când o gaură neagră înghite o stea un proces extrem de spectaculos, ce produce o cantitate enormă de energie.

Un neutrin cu energie
extremă

În 2019 un neutrin cu energie extrem
de mare, numit IceCube-191001A, a fost
măsurat de experimentul IceCube Neutrino
Observatory, instalat la Polul Sud. Acest experiment măsoară procesele care au loc
atunci când neutrini cu energii extreme traversează gheața unde sunt instalate mii de
detectoare, generând particule ce pot fi măsurate. Experimentul ne ajută să măsurăm
energia acestor neutrini.
De-a lungul anilor au fost măsurați
mai mulți neutrini cu energii foarte mari
care au venit din spațiu, oamenii de știință
încercând să descopere procesele care le-au
dat naștere.
Neutrinul IceCube-191001A a fost
măsurat la șase luni după ce fusese observată înghițirea unei stele de către o gaură
neagră masivă, cu masa de circa 30 milioane de ori ce a Soarelui. Gaura neagră se
află la 750 milioane ani lumină față de noi
iar evenimentul a fost descoperit în aprilie
2019 de către Zwicky Transient Facility.
Neutrinul părea să vină din aceeași direcție

iar cercetătorii au presupus că ar fi fost generat în acest proces.
O gaură neagră înghite o stea printrun efect asemănător cu o maree - deci nu
dintr-o dată, ci dezintegrând-o, cu particule
și fragmente care orbitează la viteze din ce
în ce mai mari în jurul găurii negre. O parte
din acestea capătă energie și reușesc să
„fugă”, nefiind înghițite de gaura neagră. Se
bănuia că aceste particule cu energie foarte
mare ar fi putut produce neutrini precum cel
măsurat de IceCube.

Totuși, neutrinul IceCube
nu pare să fie generat de
TDE AT2019dsg

Cu ajutorul instrumentelor Very Large
Array în New Mexico și Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array (ALMA) în
Chile, au fost făcute măsurători timp de 500
de zile după observarea evenimentul TDE
AT2019dsg.
Măsurătorile în unde radio au arătat că
maximul de intensitate a fost la circa 200
de zile după prima observație. A fost astfel
calculată energia totală generată în acest

Pentru studiul neutrinilor ce provin din
spațiu a fost construit un experiment la
Polul Sud care folosește gheața pentru
măsurarea acestor fantomatice particule.
Neutrinii nu au sarcină electrică iar masa
lor este atât de mică încât nimeni nu a
reușit încă să o măsoare! Neutrinii interacționează cu restul materiei atât de
slab, încât mulți dintre ei ar putea traversa întregul Univers fără să interacționeze! Experimentul se numește
IceCube și are la bază un volum de circa
1 km3 de gheaţă, studiat cu ajutorul a 86
de sisteme de detecţie, fiecare fiind alcătuit dintr-un cablu vertical care porneşte
de la 1.4 km şi ajunge la circa 2.5-2.8
km sub gheaţă şi care conţine 60 de detectoare individuale, adevăraţi ochi pentru măsurarea semnalelor produse de
neutrini. Instalarea în profunzime are
scopul de a reduce eventualele semnale
prove-nite de la alte surse decât neutrinii. La o aşa adâncime, gheața este
compactă şi pură, semnalele de la neutrini fiind mult mai curate decât în experimente la suprafață.
Sursa: „Neutrini și raze cosmice de la
un blazar îndepărtat: astronomia multimesager”, www.accentmontreal.com

proces, care este echivalentă cu energia
emanată de Soare în 30 milioane de ani de
activitate. Chiar dacă este enormă, ea nu
ajunge însă să explice neutrinul observat de
IceCube, care ar avea nevoie de o energie
de 1000 de ori mai mare.
Se pare deci că neutrinul nu a fost
generat de gaura neagră care a înghițit acea
stea!

De unde provine?

Sursa neutrinului IceCube-191001A
rămâne un mister. Dacă totuși ar proveni de
la gaura neagră observată, ar însemna că
încă nu am înțeles bine procesele care au
loc atunci când o gaură neagră masivă
înghite o stea. S-ar putea însă ca pur și simplu neutrinul să provină de la o altă sursă ce
așteaptă încă să fie descoperită
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

Companie de transport vrac caută șoferi.
Camioanele sunt parcate în St-Hubert.
Pentru informații sunați la 514-944-4115.
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.

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 514731-2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Calificări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fizică, spirit de echipă, muncă la exterior, permis de conducere valid (posibilitate de a
face parte din echipele noastre de
deszăpezire în timpul iernii). Postul este la
timp plin, permanent, cu salariu competitiv și asigurare colectivă. Loc: Montreal și
împrejurimi (punct de întâlnire la Laval).
Data de început: imediat. 450-963-2990
(lăsați un mesaj) sau info@genexinc.ca.

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).
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VÂNZĂRI

Oportunitate de business: Charcuterie
Fairmont este de vânzare! Magazinul
este situat pe bulevardul St-Laurent,
există de peste 60 de ani, are o clientelă
fidelă și numeroasă și se vinde cu rețete și
echipamente. Sunați la Greg, 514-2888046.

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$/lună+electricitate.
Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratuită. Informații suplimentare: 514-5759377.
Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,

50

.00

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$/ lună. Sunați
la 514-465-4877.
Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
Ste-Famille colț cu Sherbrooke, la doi pași
de metroul Place des Arts, complet renovate, totul inclus. Spălătorie și ascensor în
imobil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. 450-465-9360.

MATRIMONIALE
Canadian nefumător, 170 / 78 / 53, studii
juridice canadiene, caut doamnă pentru relație serioasă. Răspund cu plăcere la 438876-0543, direct sau mesaj text. Locuiesc
în Montreal.
Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Sunați la: 514-344-5153.

DIVERSE

Donez manuale de învățare/predare a limbii engleze, cărți-resurse 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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Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar
2022: Faza finală de la CONCACAF

Echipa națională de fotbal a Canadei. FOTO: www.canadasoccer.com.

Echipa masculină de fotbal a
Canadei are în acest sezon
șanse mari de calificare la
Campionatul Mondial de Fotbal de anul viitor din Quatar.
MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Fiind cu ochii pe DAZN și pe
programele din Europa, am
omis să reamintesc iubitorilor
sportului cu balonul rotund că
avem fotbal de calitate aici în Canada, căci
echipa masculină are în acest sezon șanse
mari de calificare la Campionatul Mondial
de anul viitor.
Formatul și organizarea calificărilor
pentru mondialul din Qatar diferă de cel din
Europa și este puțin mai anevoios. Asociația de fotbal CONCACAF, care guvernează
competițiile
de
fotbal
internațional în regiunea Caraibelor, pre-

cum și în America Centrală și de Nord, a
împărţit cele 41 de federații în două grupe
valorice.
În prima grupă valorică sunt senatorii de
drept, primele cinci echipe naționale cu cel
mai bun punctaj FIFA: Mexic (11), SUA
(22), Costa Rica (46), Jamaica (48) și Honduras (62). Celelalte echipe, 36 la număr,
au trebuit să se lupte în a doua grupă valorică pentru a desemna trei învingătoare ce
merg mai departe.
Aș zice că grupa a doua valorică a fost
pentru Canada un fel de competiție în genul
serialului de pe Netflix Le jeu du calmar,
competiție în care câteva deplasări din zona
Caraibelor și Covidul au fost mai periculoase decât meciurile în sine.
Mai pe scurt, după prima rundă de calificări, echipa masculină de fotbal a
Canadei, ce ocupa în iulie 2020 poziția 73
în clasamentul mondial FIFA, a reușit să
avanseze, împreună cu Panama și El Salvador, în prima grupă valorică pentru a participa la meciurile de calificări pentru Qatar.
Prin jocul prestat și după victoria im-

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!
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presionantă din etapa a treia - 4-1 cu
Panama - echipa Canadei are șanse mari să
urce mai sus de actualul loc trei în aceste
preliminarii. Practic, dacă luna aceasta la
Edmonton Canada scoate cel puțin patru
puncte cu Costa Rica și Mexic, nu văd cum
ar mai putea pierde a treia poziție ce se califică direct la Campionatului Mondial de
Fotbal Qatar 2022.
Federația Soccer Canada își invită fanii
să formeze o Mare Roșie pe Stadionul
Commonwealth din Edmonton, în dorinţa
de a asigura cel de-al 12-lea jucător în
spatele celor care „cântă cu eleganță la
pian”: Tajon Bouchanan, Jonathan David,
Alphonso Davies, Richie Laryea sau căpitanul Atiba Hutchinson. Meciul cu Costa
Rica este programat pentru 12 noiembrie,
iar cel cu Mexic va avea loc pe 16 noiembrie. Biletele sunt deja în vânzare începând
de la doar 20$ pe Ticketmaster.ca.
Matei Maxim este un pasionat al sportului, în special fotbal, tenis, handbal, rugby
și șah.

Theo Corbeanu

Știați că....?

● Echipa masculină de fotbal a Canadei
este neînvinsă în această campanie de
calificare la CM 2022.
● În lotul echipei masculine de fotbal a
Canadei ce participă la acest turneu de
calificare este și tânărul atacant de origine română Theodor Alexander Corbeanu, ce a ales sa reprezinte frunza de
arțar. Născut în 2002 în Hamilton (Ontario), Theo Corbeanu, după ce a ratat
prezența la lotul național canadian de U15, a jucat 13 meciuri la juniorii echipei
naționale a României, în perioada 20182019.
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie)
Sănătate: Fă-ţi un program
regulat de alimentaţie şi
odihnă, fă putină mişcare şi totul va fi
bine. Dragoste: Eşti ocrotit de astre în
chestiuni sentimentale, visele tale cele mai
frumoase se pot îndeplini. Financiar: Vei
avea de făcut faţă mai multor cheltuieli,
dar vei reuşi să te descurci.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Evită excesele de orice fel. Noiembrie poate fi o perioadă de
depresie. Dragoste: Dragostea se desfăşoară exact după firea ta: calm, comod,
fără răsturnări de situaţie şi fără noutăţi
spectaculoase. Financiar: Limitează-ţi investiţiile cu risc şi, în general, nu-ţi lăsa
situaţia financiară în mâinile altcuiva fără
ca tu să înțelegi ce se întâmplă cu banii tăi.
GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Nu te
simţi tocmai bine în pielea
ta, te preocupă o durere
ascunsă, dar eziți să înfrunţi realitatea şi
să mergi la medic. Va trebui totuși să o
faci. Dragoste: Chiar dacă dragostea nu
pare domeniul predilect, atmosfera e mai
curând pozitivă în relaţiile cu sexul opus.
Financiar: Multe aspecte anterior apăsătoare sau neplăcute revin acum la normal
şi zâmbeşti din nou.
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RAC (22 iunie - 22
iulie)
Sănătate: Rezistenţa fizică riscă să scadă dramatic, dar nu te îngrijora, nu e suficient
pentru declanşarea unei boli grave.
Dragoste: Această perioadă se anunţă cel
puţin hibernală pe plan sentimental. Nu
uita, comunicarea cu partenerul depinde
de tine. Financiar: Banii sunt pe un teren
cam agitat, vin şi se duc.

BALANŢĂ (23 septembrie - 22 octombrie)
Sănătate: O problemă de
sănătate din trecut revine în
actualitate, deoarece nu te-ai ocupat de ea
aşa cum trebuia la vremea respectivă.
Dragoste: Singurătatea nu îţi prieşte. Nu
sta acasă schimbând canalele la televizor,
și aşteptând ca cineva să te invite în oraș
sau la diverse activități. Financiar: Banii
sunt ceva mai limitaţi acum.

CAPRICORN (22 decembrie - 19 ianuarie)
Sănătate: Ai o stare generală bună, însă trebuie să
acorzi maximă atenţie chiar şi celor mai
mici semnale pe care organismul ţi le
transmite. Dragoste: Poți avea ceva mai
multă picanterie în dragoste, dar acest
lucru îţi poate prilejui şi o mică dispută.
Financiar: Dai dovadă de multă prudență
şi bine faci.

FECIOARĂ (23 august 22 septembrie)
Sănătate: Persistă o stare
de oboseală pe care nu ţi-o
poţi explica, după cum există şi riscul de a
contracta o boală contagioasă. Dragoste:
Oricât de mult ai iubi, nu poți lua decizii
numai cu inima. Financiar: Banii sunt
mai limitaţi ca în alte luni. Ai făcut în trecut unele excese care scot la iveală acum
consecinţele propriilor tale decizii pripite.

SĂGETĂTOR (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sănătate: Nu ai probleme
deosebite, dar dacă continui
în același ritm este posibil ca afecțiuni
cronice să se activeze în următoarea perioadă. Dragoste: Ești mai tăcut și mai interiorizat ca de obicei. Preferi să stai retras
Ești înconjurat de secrete - de posible relații secrete. Financiar: Venituri bune, dar
și posibilitatea de a fi înșelat, de a pierde
bani.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Probleme cu somnul, anxietate,
tendință de a acumula kilograme în plus. Dragoste: Anumite lucruri
referitoare la o relație importantă pentru
tine, din trecut sau din prezent, se clarifică
acum. Financiar: Ai cam rămas fără rezerve iar surse noi nu se prea anunţă, de
aceea ar fi bine să laşi orice cheltuieli majore pentru altădată.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Problemele de
sănătate nu te preocupă
câtuşi de puţin şi dai
dovadă de o vitalitate de invidiat.
Dragoste: Nu este timpul unei discuţii
decisive, încearcă să-ţi păstrezi calmul şi
să te gândeşti bine ce spui, altfel ai putea
să-ţi jigneşti partenerul. Financiar: Eşti
de lăudat pentru felul înţelept în care îţi
manipulezi bugetul.

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 28 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

HO RO SCO P

DREPT
MATRIMONIAL

SCORPION
(23
octombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: E o perioadă
bună să te concentrezi pe
propria sănătate: explorează un nou stil de
viață și odihnește-te mai mult, căci ai
tendința să te suprasoliciți. Dragoste:
Gelozia își arată chipul urât. Posibile tensiuni sau chiar rupturi. Financiar:
Risipești, trebuie să fii mai chibzuit!

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

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

► Mezeluri preparate in

laboratorul propriu

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

Charcuterie
Fairmount
RETETELE LUI IONCI

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

Birourile noastre sunt situate la

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

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie)
Sănătate: Este o perioadă a
dezechilibrelor. Formă fizică și psihică destul de scăzută.
Dragoste: O posibilă răsturnare de situație în viața sentimentală, atât pentru cei în
cuplu, cât și pentru celibatari. Financiar:
Tensiuni mai mari ca de obicei. Ele pot
marca noi începuturi profesionale sau o
lansare în afaceri.

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *
Adulti si copii *
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