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Imigrație în Canada: Cum
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Member of Canadian 
Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

Un articol cu informații
care sperăm să le fie de
folos celor ce se gân-
desc să purceadă la
drum către Canada. Bi-
lingvismul, dubla juris-
dicție federal-provincial,
programe specifice fie-
cărei provincii.
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 
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Anticorpii monoclonali, e(cienți
dar doar în anumite situații 

Anticorpii monoclonali
ajută corpul să lupte cu
infecția provocată de
SARS-CoV-2, putând fi
o terapie extrem de efi-
cientă. Ei nu reprezintă
însă un medicament mi-
nune și nici un înlocuitor
pentru vaccin. SĂNĂTATE ► Pag. 13
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Les couleurs rendent libre, o expoziție a 
pictoriței Maggie Romanovici

COMUNITATE

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Pentru a doua oară în acest
an, pictorița de origine
română Maggie Romanovici
expune solo, la Biblioteca Mu-
nicipală din Kirkland.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Intitulată Les couleurs
rendent libre/ Colors Make
Free, expoziția va avea loc
între 2 și 28 decembrie
2021. Dacă prima expo-
ziție solo a artistei Maggie

Romanovici (în luna octombrie, la Studio
77 din Pointe-Claire) a fost una mai re-
strânsă, cuprinzând 11 tablouri cu o temă
muzicală, cea de-a doua reunește rodul
muncii și inspirației sale pe ultimii doi ani.

Vor fi astfel expune în jur de 40 de
tablouri abstracte, de mărime mare și mij-
locie, realizate în acrilic și ulei pe pânză,
lucrate în general cu spatula și bogate în
texturi variate.

Așa cum titlul său o sugerează, această
expoziție se vrea un elogiu dedicat culo-
rilor. „Pentru mine, culoarea reprezintă
puterea magică de a traduce gânduri, sen-
timente, atitudini și trăiri. În tablourile
prezentate folosesc acest « alfabet » al cu-
lorilor ca să vorbesc despre interiorul ini-
mii și minții, să amorsez un dialog cu
privitorul, să-i captez atenția și interesul,
să declanșez o emoție. Pe pânzele mele
culorile se mișcă, au o dinamică, au o di-
recție menită să plimbe ochiul, iar tex-
turile au ambițioasa sarcină de a
transforma ochiul într-un organ tactil”,
spune Maggie Romanovici.

Artista consideră ultimii doi ani ca
fiind majori pentru definirea stilului pe
care îl practică și în care se simte confor-
tabilă: un stil abstract dinamic, consistent
în gama de culori, în trăsătura de pensulă

și spatulă și în elementele de compoziție.
Ea speră ca noua sa expoziție să
dovedească acest lucru. 

Maggie Romanovici pictează încă din
copilărie. În România a studiat la Școala
Populară de Artă din Craiova și a luat și
cursuri private. La Montreal s-a înscris la
cursurile de pictură oferite de Biblioteca
Municipală din Kirkland pe care le-a
urmat timp de trei ani. În ultimii ani,
artista s-a dedicat picturii la timp plin,  ex-

pozițiile recente demonstrând procesul
evolutiv al lucrărilor sale, prin calitatea
compozițiilor și a coloristicii. În prezent,
ea este reprezentată de Galeria Lenoir din
Montreal.

Datorită circumstanțelor actuale, ex-
poziția nu va avea un vernisaj. Ea se va
putea vizita conform orarului bibliotecii:
de luni până vineri între orele 10:00 și
21:00, iar sâmbăta și duminica între orele
10:00 și 17:00. Adresa bibliotecii este:

17100 Boul. Hymus, Kirkland, H9J 2W2.
Cei care doresc să vadă expoziția și să
aibă o întâlnire personală cu artista, îi pot
scrie la maggieromanovici@gmail.com. 

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen, mereu în ritm cu natura.
Pe lângă numeroasele expoziții la care a
participat, ea a publicat patru volume de
poezii, trei de interviuri cu personalități
românești din Montreal și două cărți de
povești.

„Imbroglio 1”, ulei pe pânză, 30”x24”, 2021, lucrare inclusă în expoziția „Les couleurs rendent libre/ Colors Make Free”; Maggie
Romanovici alături de câteva din lucrările sale expuse la Galeria 1855 din Saint-Hyacinthe.
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Prezențe românești la Salonul de Carte de la
Montreal
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Voyages Tam 
DanielDaniel

1118 Ste-Catherine O, suite 301, Montreal, H3B 1H5

514-824-0908Peste 25 de ani de experiență
cu clientela română cel:

GabrielaGabrielaVoiajele auVoiajele au
reînceput!reînceput! ● ZBORURI

● CROAZIERE
● CIRCUITE
● VACANȚE tot inclus
● ASIGURĂRI 

(inclusiv Covid)

PREȚURI REDUSE 
ȘI MARE
FLEXIBILITATE!

Permis de Quebec 

La ediția din acest an a Sa-
lonului de Carte de la Mon-
treal (Palais des Congrès,
25-28 noiembrie), publicul va
putea întâlni trei scriitori de
origine română, cu parcursuri
și creații literare foarte
diferite: Felicia Mihali, Eva
Halus și André Seleanu.

Felicia Mihali, directoarea Editurii
Hashtag, va fi prezentă la salon și ca edi-
toare, și ca scriitoare, la standul edituri
sale, situat la numărul 401. Ea va avea o
sesiune de autografe vineri, 26 noiembrie,
între orele 19:00 și 20:00. 

Autoarea va fi prezentă și la standul
Editurii Guernica din Toronto, cu ultimul
său roman intitulat Pineapple Kisses in
Iqaluit, apărut anul acesta în iunie. Pu-
blicul o va putea întâlni aici la o sesiune
de dedicații programată sâmbătă, 27
noiembrie, de la 16:00 la 17:00. Romanul
a fost inspirat de experiența autoarei ca
profesoară de istorie și literatură în Iqaluit,
în Marele Nord. Un alt detaliu interesant

de consemnat este că personajul feminin
principal al cărții, Irina, este eroina dintr-
un alt roman al Feliciei Mihali, The Dar-
ling of Kandahar, apărut în 2012 (Linda
Leith Publishing), care s-a bucurat de un
mare succes în rândul cititorilor din
Canada.

Eva Halus, pictoriță, poetă și jurna-
listă, a publicat în 2020 două cărți pentru
copii de toate vârstele, debutând astfel și
în proză cu un stil metaforic apropiat de
genul prozei poetice: Voyage (în
franceză), apărută la Editura Le premier
chance și Sketch with animals and other
stories (în engleză, auto-publicată). Pe
lână aceste două titluri, Eva Halus va fi
prezentă la salon și cu Mirages et réalité,
un volum de versuri scris împreună cu po-
etul de origine franceză David Brême,
publicat la Editura L’Essor du livre în
2018.

Eva Halus se va afla la standul edi-
turilor L’Essor du livre și Le premier
chance a grupului Distribulivre din
Lanoraie, Lanaudière (standul 125), joi,
25 noiembrie, între orele 10:00 și 12:00. 

Cele două cărți pentru copii, Voyage și
Sketch with Animals and Other Stories, au
făcut recent obiectul unei mese rotunde
organizată de Art Hives Concordia (or-

ganism comunitar de artă și terapie prin
artă destinat publicului larg). Captivante
pentru cititorii de orice vârstă, aceste cărți
au un potențial important în psihanaliza
basmelor vechi și noi. În Voyage este re-
luat mitul românesc străvechi al tinereții
fără bătrânețe, din basmul popular
Tinerețe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte cules de Petre Ispirescu și actua-
lizat de Adrian Erbiceanu în 2013, într-o
versiune modernă în versuri. Eva Halus a
fost captivată de ideea reactualizării mitu-
lui românesc, creând la rândul său o
replică ce apare în această carte ca unul
din firele filozofice ale povestirii. 

În Sketch with Animals and Other Sto-
ries, care numără opt povești, diferite ani-
male dintre care multe apropiate omului
(cal, porc, măgar, câine, pisică, curcan etc.)
sau cel puțin obișnuite, (veveriță, pește, vul-
tur, cărăbuș, fluture, albină) sunt personifi-
cate, creând prin dialogurile și acțiunile lor
povești pline de magie și învățăminte.

André Seleanu, jurnalist și critic de
artă, va fi prezent la ediția din acest an a
salonului cu cele mai recente apariții edi-
toriale ale sale, două cărți publicate în
2021 despre arta contemporană: Com-
prendre l’art contemporain (Editura Mots
en toile, standul 831), lansată recent, pe 5

noiembrie, la Biserica anglicană St. John
the Evangelist din Montreal, și Le Conflit
de l’art contemporain, cu subtitlul Art tac-
tile, art sémiotique, publicată la Editura
L’Harmattan de la Paris.  

André Seleanu are o experiență de
peste 30 de ani în domeniul criticii de artă
și jurnalismului, fiind colaborator perma-
nent între anii 1997 și 2019 la două dintre
cele mai importante publicații de artă din
Canada: La vie des Arts (Montreal) și
Canadian Art (Toronto). Iată într-o sinteză,
enunțată chiar de autor, punctul de pornire
al viziuni sale asupra artei contemporane:
„Disting o artă contemporană semiotică -
sau a semnului (simbolului) complex -
esențialmente constituită din elemente hi-
bride sau discontinue, care contrastează cu
forma esențială continuă și centrată a pic-
turilor și sculpturilor moderne, și chiar a
școlilor de artă ce le-au precedat. Propun
exemple de opere de artă contemporană -
printre care și quebecheză - și arăt cum
acționează ele asupra spectatorilor. Per-
sonal, îmi exprim preferința pentru o artă
de expresie continuă, capabilă să exprime
emoție și spiritualitate.” 

Activitatea sa jurnalistică cuprinde și
multe colaborări pe subiecte artistice și
politice la două jurnale importante din
Quebec, La Presse și Le Devoir. 

În cadrul Salonului de carte de la Mon-
treal îl veți putea întâlni pe André Seleanu
la standul 831 în zilele de joi, 25 noiem-
brie, la orele 15:00 și 18:00, vineri, 26
noiembrie, la orele 14:00 și 18:00, și sâm-
bătă, 27 noiembrie, la ora 17:00.

Salonul de carte vă așteaptă! Pașaportul
vaccinal și portul măștii sunt obligatorii.
Info: www.salondulivredemontreal.com.

ACCENT MONTREAL

Felicia Mihali, Eva Halus și André Seleanu, cei trei scriitori de origine română ce se vor afla la Salonul de Carte de la Montreal.

►Salonul de carte de la Mon-
treal ediția 2021 are trei com-
ponente.
►Salonul online și Salonul în
oraș, care se desfășoară între
13 și 28 noiembrie.
►Salonul de carte „clasic”,
ce are loc la Palais des con-
grès între 25 și 28 noiembrie.

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371    Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4
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Canadienii și obligativitatea vaccinării
împotriva Covid-19

Un nou sondaj de opinie con-
dus de Angus Reid arată că
70% dintre canadieni susțin
concedierea lucrătorilor, din
varii domenii, care refuză vac-
cinarea împotriva Covid-19.

Mandatul de vaccinare impus lucrăto-
rilor federali este, se pare, unul dintre cele
mai stricte din lume. El a fost extins și la
spațiile aflate sub jurisdicție federală (ca
de exemplu pentru persoanele care voia-
jează cu avionul sau trenul). Urmând
exemplul federalului, unele guverne
provinciale și companii private au cerut
angajaților lor să se vaccineze pentru a-și
păstra locul de muncă.

Deja mii de lucrători au fost dați afară

sau plasați în concediu fără plată. În
British Columbia, de exemplu, în oc-
tombrie, peste 4,000 de lucrători din
domeniul sănătății au fost puși în concediu
fără plată deoarece nu au putut dovedi că
sunt vaccinați complet, iar cel mai mare
spital din Ottawa a anunțat recent că, în
mod similar, a plasat 186 de angajați în
concediu fără plată.

Mai mult, luna trecută, ministrul
Muncii, Carla Qualtrough, a anunțat că
este foarte probabil ca cei care își pierd
locul de muncă pentru că nu respectă
obligativitatea vaccinării să nu fie eligibili
pentru asigurarea de șomaj.

Pe lângă faptul că a contribuit la o ex-
plozie a cererilor pentru avocați specia-
lizați în dreptul muncii, impunerea
mandatelor de vaccinare a sporit îngri-
jorările referitoare la penuria de mână de

lucru, deja simțită în mai multe domenii.
Este cazul Quebecului, unde temerile

creării unui deficit de personal au deter-
minat guvernul Legault să dea înapoi și să
renunțe la vaccinarea obligatorie pentru
lucrătorii din sănătate. Invocând temeri
similare, la începutul lunii noiembrie, pre-
mierul ontarian Doug Ford a anunțat la
rândul său că nu va impune un mandat de
vaccinare în sistemul sanitar. De notat că
în ambele provincii vor avea loc alegeri în
2022.

Opinia canadienilor pe acest subiect
este însă foarte clară: o majoritate semni-
ficativă susține ideea concedierii lucrăto-
rilor nevaccinați. Procentajele variază însă
în funcție de profesie.

Astfel, 71% dintre canadieni sunt de
părere că angajații companiilor aeriene,
profesorii (69%), personalul de primă in-

tervenție (69%) și lucrătorii din domeniul
medical (69%) ar trebui să nu poată munci
dacă refuză vaccinarea. Deși majoritățile
sunt mai subțiri, regăsim această opinie și
în ceea ce-i privește pe muncitorii în con-
strucții (55%), dar și în cazul celor care lu-
crează pentru companii mici (53%).

La nivel regional, British Columbia,
Canada Atlantică și Ontario sunt provinci-
ile în care sprijinul pentru concedierea
celor care nu s-au vaccinat este cel mai
mare, în vreme ce Quebecul și Preeriile
sunt cele mai puțin înclinate să îm-
părtășească această opinie. Dar chiar și
așa și în ciuda deciziei luate de guvern,
65% dintre quebechezi sunt pentru con-
cedierea lucrătorilor din sănătate care nu
vor să se vaccineze. În Ontario procentul
atinge 71%.

Deși statutul vaccinal al respon-
denților marchează o diviziune clară în
susținerea acestor măsuri, este interesant
de notat că 12% dintre canadienii nevac-
cinați sunt în favoarea concedierii anga-
jaților companiilor aeriene care refuză
vaccinarea, 11% cred că ar trebui să se
aplice și lucrătorilor în sănătate și profe-
sorilor și 10% personalului de primă in-
tervenție.

Opțiunile politice sunt și ele un bun
indicator pentru a vedea cum variază fa-
vorabilitatea vizavi de aceste măsuri. Cel
mai mare sprijin se regăsește în rândurile
celor care la alegerile din septembrie au
votat cu liberalii. Aceștia sunt urmați în-
deaproape de votanții NPD și cei ai Blocu-
lui québécois. Cei mai împărțiți sunt
alegătorii conservatorilor, în rândul cărora
susținerea concedierii lucrătorilor nevac-
cinați variază în funcție de profesie.

ACCENT MONTREAL

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 848.000$.

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiată

CLUB
100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

SONDAJ DE OPINIE

6976 Sherbrooke Est, Montreal, H1N 1E5 | 514-255-5006
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Vă ajută să celebraţi sărbătorile de iarnă cu produse 
delicioase şi proaspete, cu specific din ROMÂNIA și MOLDOVA
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A apărut un nou raport în care
România se află în fruntea
clasamentului. Din păcate,
este vorba de topul celor mai
săraci locuitori din Uniunea
Europeană. Potrivit raportu-
lui, publicat de Monitorul So-
cial, românii sunt cei mai
săraci dintre săracii Europei.

Cei 10% cei mai săraci români câștigă
sub 974 € pe an. Mai concret, peste 1,5 mi-
lioane de persoane câștigă sub 3 euro pe zi.
Aceasta înseamnă sub 15 lei, bani cu care,
așa cum arată Digi24.ro, poţi cumpăra două
pâini, doi litri de apă şi jumătate de kilo-
gram de carne de porc

Oficial, numărul românilor consideraţi
săraci trece de 5 milioane de persoane. În
România sunt în jur de şase milioane de an-
gajaţi, iar peste două milioane dintre ei sunt
plătiţi cu salariul minim pe economie. Asta
înseamnă 1200 de lei net lunar – aproxima-
tiv 240 de euro.

Săraci există peste tot, dar săracii din
România sunt sensibil mai săraci decât cei

din celelalte țări: veniturile celor 10% cei
mai săraci români sunt de șase ori mai mici
decât ale celor 10% cei mai săraci europeni.
Ponderea în totalul național al veniturilor ce
revin zecimii din populație cu cele mai mici
venituri este o măsură a inegalității dis-

tribuției veniturilor (cu cât ponderea este
mai mică, cu atât inegalitatea este mai
mare). Celor mai săraci 10% dintre români
le revin mai puțin de 2% din totalul veni-
turilor. Este cea mai mică proporție înregis-
trată în Uniunea Europeană.

Sărăcia este inegal distribuită în Româ-
nia. Cele mai mari rate ale sărăciei s-au în-
registrat în regiunile Nord-Est (36,1%),
Sud-Vest Oltenia (34,2%) şi Sud-Est
(31,2%), iar cea mai mică în București-
Ilfov (10,2%).

Românii, cei mai săraci dintre săracii Europei

1133%%  ddiinnttrree  rroommâânnii,,  ddoommiicciilliiaațții  îînn  țțaarrăă  ddaarr  ccuu  rreezziiddeennțțaa  îînn
ssttrrăăiinnăăttaattee

Ponderea românilor cu domiciliul în
țară dar cu reședința obișnuită în străinătate
a crescut de la circa 5% din anul 2002 până
la 13% în prezent. Datele publicate de INS
indică o populație după domiciliu de 22.047
milioane de persoane (1 iulie 2021) și una
după rezidență de 19.186 milioane de per-
soane (1 ianuarie 2021), informează Curs-
deguvernare.ro.

Astfel, aproape un român din opt cu
domiciliul în România locuiește, de fapt, în
străinătate, ceea ce face diferența între
populația legală și cea de facto să fie de
aproape trei milioane de persoane.

Numărul persoanelor care au emigrat

este cel puțin egal cu diferența dintre popu-
lația cu domiciliul în România și numărul
de rezidenți, deoarece în această din urmă
categorie se contabilizează și totalitatea per-
soanelor cu cetățenie străină sau fără cetăţe-
nie care au reşedinţa obişnuită în România,
pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

De reținut, nu îmbătrânirea populației
a determinat în cea mai mare parte de-
popularea țării ci în primul rând condiți-
ile economice. Respectiv lipsa locurilor de
muncă și remunerarea scăzut (aproape un
sfert dintre cei la risc de sărăcie sau ex-
cluziune socială lucrează). Desigur, a con-
tat și liberalizarea pieței forței de muncă

odată cu intrarea în UE (numărul celor
emigrați s-a dublat față de anul 2007).

România se confruntă, astfel, cu un cerc
vicios: populația scade pentru că economia
nu performează suficient, iar remunerarea
salariaților este printre cele mai scăzute din
UE ca pondere în PIB. Totodată, economia
nu performează pe măsura potențialului real
pentru că populația scade.

Dacă facem presupunerea rezonabilă că
marea majoritate a celor care au plecat din
România dar mai au domiciliul acolo lu-
crează, rezultă că aproape o treime din
forța de muncă a României se află în
străinătate.

Regula de trei simplă ne spune că, la ac-
tualul nivel de impozitare și de colectare a
impozitelor, dacă România ar fi avut locuri
de muncă suficiente și decente, ar fi obținut
la buget venituri spre 40% din PIB.

Așadar, nu taxele sunt prea mari, ci
baza de impozitare mult prea redusă. 

Cu alte cuvinte, incapacitatea de a
asigura locuri de muncă pe plan intern
generează integral lipsa de venituri care
afectează calitatea serviciilor sociale, a sis-
temului de sănătate și învățământului. De
reținut, impozitul pe salarii și venituri îm-
preună cu contribuțiile sociale aferente
adună peste 40% din veniturile bugetare.
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În 2020, România a înregistrat
cea mai scăzută pondere în
PIB a cheltuielilor pentru
cercetare-dezvoltare din ul-
timii șase ani, fiind, de de-
parte, ultima din UE cu un
procentaj de doar 0,47%.

Așa cum se arată într-o analiză publi-
cată de Cursdeguvernare.ro, valoarea din
2020 a fost sub nivelul post-aderare de
0,55%, consemnat în 2008 iar din seria de
date certificate Eurostat, nivelul cel mai
ridicat pentru România s-a înregistrat în
1995 (0,75% din PIB). Așadar, sectorul de
cercetare-dezvoltare nu ține pasul cu
creşterea economică sau cu practica euro-
peană.

România este departe chiar
și față de țările din blocul
estic

Pentru referință, este elocventă o com-
paraţie între țările nordice din topul
alocărilor pentru C&D şi țările mai noi
membre UE din fostul bloc estic (tabloul
de mai sus). Alăturarea ne oferă imaginea
capacității de a genera o creștere suste-
nabilă a nivelului de trai prin dezvoltarea
de noi tehnologii. Sintetic, se face astfel
demonstrația că problemele de competi-
tivitate încep la originea proceselor de
producție.

Cu alocări situate cam la un sfert în ra-
port cu Cehia (economie cu PIB compara-

bil cu cel românesc) și o treime din ce
alocă Ungaria, România este foarte de-
parte de Polonia (1,32% PIB) sau Croația
(1,11% PIB).

Până și Bulgaria, plecată de la un nivel
mai redus la intarea în UE, a depășit
România, deşi a slăbit cadenţa de la 0,95%
din PIB în 2015 la doar 0,84% din PIB în
2019.

Astfel, se notează în analiza mențio-
nată, cercetarea reprezintă un punct slab
de importanţă majoră în strategia eco-
nomică, de natură să compromită șansele
României de a dezvolta o producție cu
caracter inovativ pronunțat și valoare
adăugată mai mare. De aici și deficitul de
competitivitate genera-lizat al României,
mai evident în raport cu ţările fostului bloc
estic, care concurează cu succes pe piața
românească și produc României deficite
importante.

Cenușăreasa cercetării -
învățământul superior

În anul 2020, au fost cheltuite pentru
activitatea de cercetare-dezvoltare din
România 4.964,5 milioane lei (-2% în ra-
port cu anul anterior). Dintre acestea, peste
93% au reprezentat cheltuieli curente și
mai puțin de 7% cheltuieli de capital (pon-
derile erau de 82% și 18% în urmă cu opt
ani).

Pe surse de finanțare, circa 53% au
provenit de la întreprinderi, 33% din fon-
duri publice ( care au avut cea mai mare
scădere, respectiv 110 milioane lei mai
puțin) și 11% au venit din străinătate.

De reţinut, doar 0,4% din bani au
revenit sectorului de învățământ superior,
pe fondul unei tot mai slabe corelări între
formarea din facultăți și necesităţile con-
crete din procesele de producție.

Datele prezentate arată necesitatea de a
aloca fonduri publice majorate și nu
micșorate semnificativ pentru dezvoltarea
sectorului de cercetare-dezvoltare, împre-
ună cu acordarea de facilităţi consistente
sectorului privat pentru dezvoltarea
firmelor R&D. Întrebarea este de unde, pe
fondul necesității de a reduce deficitul
bugetar și a solicitărilor de alocări către
alte domenii.

Subiect care lipsește din atenția pu-
blică, alocările pentru dezvoltarea de pro-
duse cu valoare adăugată mare constituie
un handicap major pentru convergenţa
României cu Occidentul. Pe măsură ce
avantajele costurilor locale ceva mai re-
duse cu munca se vor epuiza, România se
îndreaptă spre aşa-numita capcană a veni-
tului mediu, pe model portughez. Unde
România va rămâne furnizoare de forță de
muncă, la o distanţă semnificativă de
media europeană ca PIB/locuitor.

Cercetarea românească, la cel mai scăzut
nivel din ultimii șase ani și departe de
practica din regiune

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online



Vineri 19 noiembrie 2021Vineri 19 noiembrie 2021 ■ PAG. 7PAG. 777 UTILE

Așa cum menționam în
numărul trecut, primim ade-
seori mesaje din partea unor
persoane care vor să se sta-
bilească în Canada. Vă pro-
punem câteva informații
generale care sperăm să fie
utile celor ce se gândesc să
purceadă la drum către țara
învăluită în parfumul pă-
durilor.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Canada este formată
din zece provincii și trei
teritorii: Alberta, Colum-
bia Britanică, Insula
Prințului Edouard, Mani-
toba, New Brunswick,
Noua Scoție, Ontario,

Quebec, Saskatchewan, Terre-Neuve-și-
Labrador, Teritoriile de Nord-Vest, Nunavut
și Yukon.

În pregătirea unui proiect de imigrare
trebuie luată în considerare învățarea, din
timp, a cel puțin uneia dintre limbile ofi-
ciale ale Canadei: franceza sau engleză. Pe
măsură ce dosarul de imigrație este pregătit,
candidații își pot aprofunda cunoștințele de
limbă, astfel încât să poată trece testele
obținând rezultate cel puțin medii. Bi-
lingvismul poate ajuta mult în succesul
cererii de imigrație, căci există programe
care favorizează acest tip de candidați. Ca
să nu mai vorbim că angajatorii apreciază,
la rândul lor, o persoană capabilă să se
exprime în cele două limbi oficiale!

Așa cum am amintit în mai multe
ocazii, în afară de programele federale
există și cele provinciale, căci fiecare
provincie a negociat cu Ottawa programe
de imigrație specifice. De aici și importanța
ca înainte de a lua hotărâri importante să fie
făcut un studiu pentru a cunoaşte geografia,
clima, domeniile economice caracteristice
acestor provincii, și a avea o imagine cât

mai clară despre societatea canadiană și
oportunitățile profesionale existente în
diferite regiuni.

Pentru persoanele care vin dintr-un
mediu urban dens populat, stabilirea în
Canada poate însemna adaptarea la o loca-
litate rurală, unde vecinii sunt la 10 minute
depărtare dacă nu și mai bine. Instalarea
într-o metropolă sau într-un mic orășel este
deci un factor psihologic de considerat. In-
diferent de caz, calitatea vieții este aceeași,
însă în comunitățile mici comunicarea și
legăturile dintre oameni sunt mai puternice,
în timp ce în orașele mari nu îți cunoști prea
bine vecinii, dar există mai multe ocazii
profesionale.

În general, întrebările de bază la care
trebuie găsite răspunsuri sunt: unde este lo-
calitatea, care este costul vieţii, care este
climatul local, dacă sistemul de transport în
comun este dezvoltat, dacă unitățile de în-
vățământ sunt numeroase etc.

După ce își formează o imagine gene-
rală despre Canada și se orientează spre una
sau două provincii preferate, un candidat
trebuie să se familiarizeze cu exigențele
programelor de imigrație la nivel federal și
provincial.

La nivel provincial avem ceea ce se
cheamă Provincial Nominee Program/ Pro-
gramme des candidats des provinces. Un
candidat acceptat va primi o desemnare
provincială cu care va putea continua de-
mersurile pentru obținerea rezidenței per-
manente.

Provinciile canadiene sunt foarte active
în actualizarea programelor de imigrație,
căci nevoia de mână de lucru calificată este
esențială pentru supraviețuirea economiilor
locale. Din acest motiv, schimbările sunt
frecvente și numeroase. Cunoașterea lor
este foarte importantă, căci mereu se pot ivi
oportunități neașteptate. De aceea este util
să consultați un profesionist acreditat în
domeniul imigrației, care este în posesia in-
formațiilor de ultimă oră, știe să navigheze
hățișul legilor, regulilor și politicilor în ma-
terie de imigrație și are experiența în-

tocmirii a numeroase dosare de succes.
New Brunswick, de exemplu, una dintre

provinciile fondatoare ale dominionului
canadian, situată pe malul Atlanticului, era
foarte activă înainte de pandemie și făcea
campanii de recrutare în toate colțurile
pământului. Acum s-a adaptat la noile
condiții și organizează foarte multe acti-
vităţi virtuale, precum târguri de locuri de
muncă și misiuni de recrutare. În pro-
gramele de imigrație ale acestei provincii
cunoașterea limbii franceze nu este obliga-
torie, dar este un avantaj.

Pe pagina www.bienvenuenb.ca – Im-
migration and Settlement in New
Brunswick, Canada - Upcoming Interna-
tional Recruitment Events se pot găsi infor-
maţii despre datele următoarelor
evenimente, modalitatea de desfăşurare și
domeniile specifice în care vor fi făcute
oferte de muncă.

Pe aceeași pagină, la rubrica Destina-
tion Canada (care este un forum despre mo-
bilitate ce se adresează persoanelor
francofone sau bilingve) sunt informații
despre posibilitățile de a trăi și lucra în
Canada în orice provincie cu excepția Que-
becului. Aceste resurse trebuie consultate
des. Participarea se face pe bază de în-
scriere și primirea unei invitații iar locurile
sunt limitate.

O altă resursă interesantă este și
gnb1 .h i r i ngp l a t fo rm .ca /3 9322 - i t -
event/128335-registration/en, care anunță
activități de recrutare pentru specialişti IT.
Deşi Quebecul est bine poziționat în pri-
vința posibilităților de muncă în IT sau in-
teligență artificială, iată că și NB oferă
posturi în acest domeniu, ca gestionar de
cont, inginer programator, tehnician de
rețea, programator și interactive media de-
veloper etc.

În ceea ce privește geografia, populația
și istoria New Brunswick-ului un site bun
de consultat este tourismnewbrunswick.ca.

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

Imigrație în Canada: Cum pregătim un
proiect de imigrare?

Închis 10 - 1710 - 17 10 - 17 10 - 17
10 - 14
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Efectele schimbărilor clima-
tice se resimt deja în zonele
de coastă ale lumii, acolo
unde orașele încep să fie scu-
fundate de nivelul în creștere
al mării.

Pe măsură ce ghețarii continuă să se
topească din cauza încălzirii globale, canti-
tatea de apă din râuri, mări și oceane devine
tot mai mare și crește într-un ritm alarmant,
notează publicația The Times of India, ci-
tată de Digi24.ro.

În cel mai recent raport al său, ONG-ul
internațional Climate Central a creat un fel
de hartă pentru a evalua ce părți ale Pămân-
tului vor fi sub apă înainte de 2030 din
cauza creșterii nivelului mării. Harta a fost
creată prin folosirea informațiilor din ra-
portul cunoscut ca un „Cod roșu pentru
umanitate”, pe care grupul interguverna-
mental de experți al ONU însărcinat cu
evaluarea riscurilor asupra încălzirii glo-
bale (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) l-a publicat în luna august.

Există doar un singur factor esențial
care stă la baza creării acestor indicatori:
traiectoria actuală a poluării. Oamenii de
știință susțin că, deși se pot schimba lu-
crurile în următorul deceniu, pe baza lipsei
de acțiuni concrete pe care le-am văzut în
ultimii 10 ani, există șase orașe care se află
în pericol să fie acoperite de apă parțial sau
integral în mai puțin de un deceniu.

Amsterdam - Olanda
Amsterdam se află în pericol de a fi in-

undat, la fel ca alte orașe din Olanda, pre-
cum Rotterdam și Haga.

Chiar dacă de-a lungul anilor, au-
toritățile olandeze au încercat să combată
fenomenul de intensificare a nivelului
mării, apărându-se cu succes împotriva

inundațiilor, se pare că Amsterdam este
vizat direct de o scufundare cel puțin
parțială până în 2030.

Basra - Irak
Considerat principalul oraș-port din

Irak, Basra este situat de-a lungul fluviului
Șatt al-Arab, care se scurge în Golful Per-
sic. Învecinându-se cu mlaștini adânci,
Basra s-ar putea trezi parțial sau complet
scufundat înainte de sfârșitul acestui dece-
niu.

New Orleans - SUA
Schimbările climatice nu fac diferența

între țările sau regiunile dezvoltate de pe
glob și cele aflate în curs de dezvoltare.
Efectele cantităților mari de emisii de gaze
cu efect de seră care au încălzit planeta vor
afecta toate teritoriile în mod egal. Singura
diferență va fi bazată pe cât de bine sunt
pregătite țările afectate pentru a face față
crizei climatice.

Orașul New Orleans (Louisiana), situat
în sudul Statelor Unite, are deja un faimos
sistem de diguri pentru a-l proteja de inun-
dații. Cu toate acestea, predicțiile oamenilor
de știință subliniază faptul că autoritățile
trebuie să facă mai mult pentru a le da șansa
locuitorilor din New Orleans de a prinde și
următorul deceniu, reamintind că în 2005,
Uraganul Katrina a reușit să penetreze sis-
temul de diguri al orașului.

Veneția - Italia
Veneția este cunoscută pentru rețeaua sa

de căi navigabile, care atrage ani de an mi-
lioane de turiști din toată lumea.

Potrivit oamenilor de știință, orașul se
scufundă cu doi milimetri în fiecare an și se
confruntă cu efectele directe ale creșterii
nivelului apei. Chiar dacă Veneția are și mă-
suri de protecție, ar putea fi necesari pași
mai radicali pentru a preveni scufundarea
acesteia.

Potrivit Academia de Științe din
Veneția, oraşul, care face parte din patri-
moniul UNESCO, se află într-o situaţie vul-
nerabilă, riscând să se scufunde mai repede
decât a fost estimat iniţial.

Ho Chi Minh - Vietnam
Orașul Ho Și Min este cel mai mare

oraș din Vietnam și este așezat în apropierea
Deltei Mekongului. Cunoscut anterior sub
numele de Prey Nokor, orașul a fost princi-
palul port al Cambodgiei, înainte de a fi
cucerit de vietnamezi în secolul XVII. Ex-
perții atrag atenția că din cauza nivelului
crescut al mării, cel puțin majoritatea
zonelor de est ale orașului, care sunt situate
în apropierea râului Mekong, de-a lungul
zonelor mlăștinoase din Thu Thiem, ar
putea fi sub apă înainte de 2030.

Chiar dacă orașul nu se scufundă, poate
deveni prea periculos pentru ca oamenii să
trăiască din cauza unei varietăți de factori,
inclusiv inundațiile și furtunile intensifi-
cate.

Kolkata - India
În prezent capitala provinciei federale

Bengalul de Vest din India, Kolkata are o
nouă provocare în cale dacă dorește să
păstreze istoria culturală asociată orașului.

Înainte de 2030, o mare parte din
Kolkata s-ar putea confrunta cu inundații
imense, care ar putea provoca scufundarea
orașului.

Planeta s-a încălzit deja cu
1,2 grade Celsius

Lipsa unor măsuri suplimentare privind
schimbările climatice este probabil să aibă
efecte devastatoare, inclusiv în intensifi-
carea valurilor de căldură, creșterea lipsei
de adăpost și reducerea aprovizionării cu
alimente.

Conform raportului pe 2021 privind
schimbările climatice, realizat de Progra-

mul ONU pentru Mediu (UNEP), planeta
s-a încălzit deja cu 1,2 grade Celsius.
Potrivit oamenilor de știință, la 2,7 grade
Celsius vom experimenta fenomene meteo
extreme.

Cel mai recent set de angajamente ale
națiunilor privind lupta împotriva schim-
bărilor climatice sunt cu mult sub ceea ce
este necesar pentru a limita încălzirea la 1,5
grade Celsius peste nivelurile preindustri-
ale, un prag despre care experții climatici
spun că este critic și nu trebuie atins.

Conform UNEP, chiar și cele mai ac-
tuale și ambițioase planuri climatice di-
recționează lumea către calea creșterii
temperaturii medii globale cu până la 2,7
grade Celsius.

La o asemenea temperatură, locuitorii
din Sydney riscă să fie afectați pe deplin de
schimbările climatice. Dacă temperaturile
cresc cu 2,7 grade Celsius, precipitațiile
vor scădea în orașul Sydney, iar secetele în
oraș se vor intensifica. Acest lucru va avea
un efect secundar și va duce la o scădere a
disponibilității apei pentru agricultura iri-
gată. Drept urmare, va crește prețul la apă,
scrie publicația britanică INews.

Dacă temperatura medie globală va
ajunge la 2,7 grade Celsius, un alt oraș im-
portant al lumii, Washington DC, chiar
dacă nu se confruntă cu același risc ridicat
privind nivelul în creștere al mării precum
alte orașele care sunt mai aproape de ocean,
ar putea să înregistreze inundații în cele
mai joase zone uscate din jurul celor două
râuri ale orașului, Potomac și Anacostia.
Acestea sunt direct influențate de maree și
nivelul oceanului.

Este posibil ca Tokyo să fie lovit de
evenimente meteorologice extreme mai in-
tense și mai frecvente, cum ar fi furtunile,
secetele și inundațiile, dacă încălzirea glo-
bală va ajunge la 2,7 grade celsius față de
perioada industrială, în timp ce capitala
Spaniei, Madrid, va fi foarte afectată de se-
cete și cicloni tropicali.

În Brazilia, o creștere a temperaturii
peste medie ar putea duce și la o criză
energetică, deoarece cel mai mare procent
din electricitatea națională este generată de
centrale hidroelectrice. Se preconizează că
multe dintre aceste bazine vor experimenta
o scădere a debitului.

Raportul UNEP menționează că este
necesară o reducere de 55% a cantității to-
tale de emisii pentru a fi îndeplinit obiec-
tivul de a limita încălzirea globală la sub
1,5 grade Celsius.

Conferința ONU privind schimbările
climatice (COP26) de la Glasgow, care s-a
desfășurat între 31 octombrie‑12 noiembrie
și a reunit cele 197 de părți la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra schim-
bărilor climatice (CCONUSC), a fost
considerată un pas important în această di-
recție, dar nu suficient.

ACCENT MONTREAL

Șase orașe în pericol de a se scufunda înainte
de 2030 din cauza schimbărilor climatice

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Imagine sugestivă cu orașul japonez Tokyo, cum ar arăta dacă ar fi scufundat din cauza creșterii nivelului mării. FOTO: Getty Images.
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•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 
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SOS INFIRMIÈRE
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

Administratori români

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut
Fabricant de produse naturale

* Tincturi 
* Unguente
* Siropuri 
* Capsule

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *

Adulti si copii *

551144..224400..44994400 ** hheerrbboorriisstteellaavvaall@@ggmmaaiill ..ccoomm**  wwwwww..nnaattuurraazzoonnee..nneett
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3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

LA NOI GASITI SAVORILELA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!DE ACASA!

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
RETETELE LUI IONCI

►►Mititei si carnati
►►Carne marinata
►►Mezeluri preparate in 
laboratorul propriu 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

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

Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta 
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!Member of Canadian Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA
• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice 
si companii

• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari 
REER

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

www.arcade-accounting.com • 551144..550088..88888800 • info@arcade-accounting.com

• Incorporari si lichidari de companii
• Reprezentare in fata autorita#lor 
guvernamentale

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
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LLEEOOPPOOLLDD  LLIINNCCAA  
NOTAR

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

■ Cumparari de case, apartamente 
si terenuri

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

incapacitate, procuri diverse 
■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii - 

decor special amenajat
■ Certificari / autentificari 

de documente / semnaturi 

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

438.383.3116 notairelinca@gmail.com
438-382-3506 www.notairelinca.com
9850 Avenue de Lorimier, Montreal, QC, H2B 2H7

Me Leopold Lincà
Notaire / Notary LLLLAAAA    PPPPAAAAVVVVEEEELLLL
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Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact. 444455550000----666688880000---- 1111666622226666

Produse de
la Balkani

Produse de 
patiserie de la
Balkani Laval
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În ce măsură transmit
Covid-19 persoanele
vaccinate?

Persoanele complet vacci-
nate sunt mai puţin suscepti-
bile să infecteze alte
persoane în ciuda răspândirii
variantei Delta, arată mai
multe studii.

Hotnews.ro vorbește de un articol
apărut pe 23 octombrie în revista New
Scientist care face bilanţul cunoştinţelor
privind această chestiune, citând în spe-
cial un studiu efectuat în Olanada și aflat
în stadiul de pre-publicare pe platforma
medRxiv. Studiul a comparat rata de atac
secundar (adică proporţia de contacte in-
fectate de cazuri pozitive) într-un acelaşi
focar între cazurile index vaccinate şi
nevaccinate, pe baza datelor numite de
contact tracing înregistrate de când vari-
anta Delta a devenit dominantă şi ţinând
cont de factori precum vârsta.

Potrivit acestei cercetări, persoanele
vaccinate infectate cu varianta Delta
aveau o probabilitate cu 63% mai mică
de a transmite SARS-CoV-2 faţă de pe-
soanele nevaccinate. „Această cifră este
cu doar puţin mai mică decât cea având
legătură cu varianta Alpha”, explică în
New Scientist Brechje de Gier, epidemio-
log de la centrul de epidemiologie şi de
supraveghere a bolilor infecţioase în
Olanda, care a condus studiul. Echipa sa
a constatat, într-adevăr, că persoanele
vaccinate şi purtătoare ale variantei
Alpha au cu 73% mai puţine şanse să in-
fecteze persoane nevaccinate.

„Efectul global al vaccinurilor asupra
reducerii transmiterii este chiar mai mare

de 63%, deoarece majoritatea per-
soanelor vaccinate nu sunt infectate în
primul rând, adaugă cercetătoarea. Chiar
presupunând că vaccinarea nu reduce
decât la jumătate riscul de infectare, acest
lucru ar însemna că vaccinurile reduc
global transmiterea cu peste 80%”.

De unde atunci ideea că vaccinurile
nu ar opri, măcar parţial, transmiterea? În
primul rând dintr-un raport al Centrelor
pentru controlul şi prevenţia maladiilor
americane (CDC) publicat în iulie acest
an, care stabilea că persoanele vaccinate
infectate au o încărcătură similară cu cea
a persoanelor nevaccinate. Subliniem că
datele studiului Reac în Anglia arătau că
aceasta este mai mică şi că un studiu
făcut în Singapore arată o încărcătură vi-
rală similară, dar o durată de deversare
virală redusă.

O deversare virală redusă a demon-
strat şi un studiu făcut de un număr de
circa 40 de cercetători americani care au
prelevat zilnic eşantioane de la 23 de per-
soane (din care şase vaccinate complet)
de la primul test pozitiv până la dispar-
iţia infecţiei. Rezultat: potrivit cercetă-
torilor, vaccinarea scurtează nu numai
durata perioadelor de mare potenţial
de transmisie, reduce durata simp-
tomelor, dar pare de asemenea să limi-
teze diseminarea tisulară.

Există totuşi o veste proastă: potrivit
unei cercetări făcute de Universitatea Ox-
ford, dacă vaccinul scade cu adevărat
transmiterea, eficacitatea sa pare să se
atenueze în timp, cu circa un sfert în
primele trei luni după a doua doză de
vaccin. Ceea ce ar putea pleda pentru o
doză de rapel.

SĂNĂTATE
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Chiar presupunând că vaccinarea nu reduce decât la jumătate riscul de infectare, acest
lucru ar însemna că vaccinurile reduc global transmiterea cu peste 80%.
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Anticorpii monoclonali, un tratament
e�cient împotriva Covid-19, dar doar în
anumite situații

Ce sunt anticorpii monoclo-
nali? În ce context pot fi ei ad-
ministrați? Care e situația
utilizării lor în Quebec și
Canada?

Anticorpii sunt unul dintre elementele
de bază ale sistemului nostru imunitar. Con-
fruntat cu prezența unui element periculos,
cum ar fi un virus, organismul nostru îi pro-
duce în mod natural pentru a identifica in-
vadatorul.

Anticorpii monoclonali sunt proteine
produse în laborator care imită anticorpii
naturali. Ideea anticorpilor sintetici este
deci de a selecta anticorpi naturali și de a-i
reproduce artificial pentru a-i administra
apoi în tratament, în general prin perfuzie.
În cazul noului coronavirus, aceștia se
fixează de proteina Spike, blocând astfel ca-
pacitatea virusului de a intra în celulele
umane.

Anticorpii monoclonali au captat atenția
lumii întregi anul trecut, atunci când au fost
folosiți ca tratament pentru fostul preșe-
dinte american Donald Trump. Tratamentul
i-a fost aplicat încă din primele momente de
spitalizare, lucru ce l-a ajutat să treacă
destul de repede peste boală. La momentul
respectiv, anticorpii monoclonali erau un
tratament încă în fază experimentală, care
între timp a fost omologat.

În ce context pot fi
administrați?

Anticorpii monoclonali ajută corpul să
lupte cu infecția provocată de SARS-CoV-

2. Ei ajută însă doar în faza incipientă a
bolii și de aceea administrarea lor trebuie să
se facă în primele șapte zile, de dorit în
prima sau a doua zi. Cu cât tratamentul este
aplicat mai devreme, cu atât eficiența sa
este mai mare.

Tratamentul este menit să ajute pacienții
la risc de a dezvolta forme grave de Covid-
19. Rolul său este deci de a împiedica trans-
formarea formelor medii de boală în forme
severe.

Acesta este motivul pentru care anticor-
pii monoclonali sunt folosiți rar în spitale,
căci de obicei bolnavii vin la spital atunci
când starea lor de sănătate este mult prea
gravă. Foarte mulți se tratează acasă timp
de mai bine de o săptămână.

Așadar, anticorpii monoclonali nu
reprezintă un medicament minune pentru
cei care au plămânii deja afectați în mod
semnificativ. Această terapie poate fi ex-
trem de eficientă, dar nu este un înlocuitor
pentru vaccin.

Situația în Canada
Anticorpii monoclonali se admi-

nistrează în funcție de recomandările
fiecărei firme producătoare într-o doză
unică sau în patru doze.

În septembrie a.c., tratamentul a fost re-
comandat de Organizația Mondială a
Sănătății pentru unii dintre pacienții cu risc
crescut de spitalizare. Primul tratament de
acest gen - Bamlanivimab, produs de Eli
Lilly Canada - a fost aprobat în Canada în
noiembrie 2020. De atunci, alte două -
Sotrovimab de la GlaxoSmithKline și
Casirivimab & Imdevimab de la Hoffmann-
La Roche - au fost autorizate de Santé
Canada.

Totuși, spre deosebire de SUA, de
exemplu, anticorpii monoclonali sunt puțin
întrebuințați în Canada.

Există câteva motive pentru care aceste
tratamente nu sunt utilizate pe scară largă
aici. Potrivit directoarei Sănătății publice,
dr. Theresa Tam, problema nu e atât la nivel
de cost, mult mai mare decât o doză tipică
de vaccin anti-Covid (circa 2,100 de dolari
US pe doză), cât la acces și logistica ad-
ministrării.

Deoarece anticorpii monoclonali
reprezintă un instrument important pentru a
ține persoanele infectate departe de spitale
și secțiile de terapie intensivă, guvernele
țărilor bogate duc adevărate bătălii pentru
achiziționarea lor. Aprovizionarea în
Canada este încă limitată, deși în ultimele
săptămâni aceasta pare să se fi accelerat.

Apoi, în general, aceste tratamente se
fac intravenos, ceea ce necesită un mediu
spitalicesc, cu spațiu și personal dedicat -
resurse extrem de prețioase în timpul pan-
demiei. Venirea la spital a acestor pacienți,
care au Covid-19 activ, reprezintă un risc
de expunere la virus a altor persoane, ade-
sea vulnerabile.

Nu în ultimul rând, în cazul primului
medicament de acest tip aprobat de Canada,
Bamlanivimab, care de altfel este și produs
aici, autoritățile canadiene de sănătate pu-
blică au avertizat în luna aprilie a.c. că este
posibil ca acesta să nu protejeze împotriva
infecției cu unele variante. Bamlanivimab
este foarte eficace împotriva variantei
B.1.1.7, identificată pentru prima dată în
Regatul Unit, însă activitatea sa este redusă
împotriva mai multor mutații ale coro-
navirusului care includ și varianta Delta.

Pentru a face față problemelor legate de
logistica administrării anticorpilor mono-
clonali soluția, întrebuințată de mai multe
state din SUA și adoptată și de Canada, este
desemnarea unor centre, a unor site-uri
specifice, dedicate tratamentului cu anti-
corpi monoclonali, cu camere cu presiune
negativă și personal special instruit pentru a
se asigura că infecția nu se răspândește.

În plus, există noi date științifice care
arată că anumite combinații de anticorpi pot
fi administrate și sub piele, lucru ce ar putea
crește viabilitatea utilizării acestor medica-
mente în prima linie.

Situația în Quebec
La sfârșitul lui decembrie 2020, Institu-

tul național de sănătate publică din Quebec
a decretat că anticorpii monoclonali nu tre-
buie utilizați împotriva Covid-19, în special
din cauza „lipsei de robustețe a datelor ști-
ințifice disponibile până în prezent”. Opinia
a fost partajată și de Agenția canadiană pen-
tru medicamente și tehnologii în sănătate,
ceea ce înseamnă că acest tratament nu a

fost disponibil în celelalte provincii canadi-
ene mai mult ca în Quebec.

De atunci însă au fost publicate mai
multe studii care atestă eficacitatea anticor-
pilor monoclonali observată pe teren
(„Bamlanivimab plus Etesevimab in Mild
or Moderate Covid-19”, New England
Journal of Medicine, 7 octombrie 2021), iar
Santé Canada a aprobat încă două astfel de
medicamente, în iunie și iulie a.c.

Prin urmare, în urma presiunilor corpu-
lui medical și a unor asociații comunitare,
la începutul lunii octombrie, guvernul Que-
becului a dat la rândul său undă verde
utilizării anticorpilor monoclonali în com-
baterea Covid-19.

În prezent, tratamentul este oferit doar
la Centrul universitar de sănătate McGill și
într-o manieră foarte parcimonioasă - din
stocul și așa redus al Canadei, Quebecul a
comandat foarte puține doze. El este reco-
mandat pentru pacienții care sunt protejați
inadecvat de vaccinuri fie pentru că au o
afecțiune care le-a compromis sistemul
imunitar, au avut un transplant de organe,
au făcut chimioterapie sau suferă de o
boală autoimună, ca de exemplu artrita
reumatoidă. În alte protocoale naționale, pe
lângă pacienții cu transplanturi sau cei
imunosupresați, sunt incluși și cei care
prezintă factori de risc precum hipertensi-
une, boli cardiovasculare, diabet.

În condițiile în care în țările cu venituri
mici, doar 4,5% din populație a fost vacci-
nată cu cel puțin o doză, virusul va continua
să se răspândească și să producă noi va-
riante. La rata foarte inegală de vaccinare
înregistrată la nivel mondial se adaugă și in-
certitudinea privind gradul de protecție al
vaccinurilor actuale împotriva variantelor
emergente ale virusului, precum și faptul că
în timp eficacitatea acestora se estompează.
Va trebui să trăim cu virusul, cel puțin în vi-
itorul apropiat. Vaccinarea rămâne, fără
doar și poate, calea privilegiată de luptă îm-
potriva Covid-19, însă în arsenalul de com-
batere a acestei boli își fac loc din ce în ce
mai mult și mijloacele de a o trata mai efi-
cient, pe lângă cele de prevenție.

Precizăm că cel mai recent ghid tera-
peutic al OMS listează trei tratamente pen-
tru Covid: combinația dintre anticorpii
monoclonali casirivimab și imdevimab,
antiinflamatoarele tocilizumab și sarilumab,
ambele blocante ale receptorilor IL-6, și
corticosteroizii sistemici. Alte terapii în
prezent analizate de OMS sunt plasma con-
valescentă, colchicina și anticoagulantele.
Hidroxiclorochina, remdesivirul, lo-
pinavirul/ritonavirul și ivermectina nu fac
parte dintre tratamentele recomandate.

ACCENT MONTREAL
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În acest articol vom arunca un
ochi sceptic asupra unei
teorii ce face parte din ştiinţa
alternativă, care a reuşit să
reziste de-a lungul secolelor,
în ciuda faptului că ea este
evident greşită: teoria Pămân-
tului gol.

Există mai multe modele diferite ale
teoriei Pământului gol, promovate de di-
verse grupuri de susţinători. Această teorie
este un exemplu grăitor asupra felului în
care oamenii îşi construiesc o viziune
asupra lumii pentru a-și satisface convin-
gerile, pentru ca apoi să modeleze ştiinţa
însăși pentru ca aceasta să se potrivească
cu imaginea lor asupra lumii.

În ziua de azi, teoria predominantă a
Pământului gol afirmă că planeta noastră
este o cochilie goală, cu o suprafaţă inte-
rioară foarte asemănătoare cu cea exte-
rioară, pe care trăim noi. Are oceane,
lanţuri muntoase şi nori, iar în centrul
acestei mingi goale se află un soare în
miniatură care îi încălzeşte pe cei ce locu-
iesc pe suprafaţa interioară. Uşor decalate
faţă de Polul Nord şi Polul Sud se află
niște găuri care permit călătoriile între
lumea exterioară şi cea interioară a pla-
netei. Civilizaţia care trăieşte în interiorul
planetei este mai avansată decât a noastră.
Oamenii de acolo zboară în exterior prin

deschiderile polare ale planetei cu ajutorul
farfuriilor zburătoare, ceea ce ar explica
fenomenul OZN observat de noi, civiliza-
ţia de pe suprafaţa exterioară a planetei.
Numai guvernul SUA ştie despre des-
chiderile polare ale planetei şi civilizaţia
sa interioară. Informația este însă ținută
secret pentru a împiedeca alte guverne să
o afle şi să revendice respectivele teritorii.

Pentru majoritatea dintre noi această
teorie este, evident, eronată, din moment
ce atât de multe domenii ale ştiinţei au
dovedit că este greşită. Cu toate acestea,
chiar şi-n ziua de azi, ea are încă adepți.
Există o mulțime de cărţi care o pro-
movează și site-uri care oferă un punct de
plecare pentru cei care cred cu tărie în
acest lucru.

Existenţa unei conspiraţii este centrală
în majoritatea scrierilor actuale despre
teoria Pământului gol: guvernul ascunde
aceste informaţii, faimoșii „ei” nu vor să
ştim despre ele, iar noi ar trebui să ne
„trezim” pentru a putea vedea adevărul.
Toate aceastea reprezintă însă partea cea
mai puţin interesantă a teoriei Pământului
gol şi cel mai recent aspect al său. Există
o istorie bogată şi surprinzătoare în legă-
tură cu modul în care a apărut această
teorie: o călătorie care a început cu o cer-
cetare ştiinţifică, dar care apoi a continuat
cu idei din filozofie şi fanatism religios.

La sfârşitul anilor 1600, Isaac Newton
era deja o personalitate activă de ceva
vreme iar cunoştinţele despre Pământ şi

locul său în cosmos se acumulaseră. Dar,
deşi ştiinţa beneficia de măsurători foarte
bune, teoriile de bază din multe domenii
ale ştiinţei erau încă incomplete. Se ştia,
de exemplu, că polii magnetici s-au de-
plasat de-a lungul secolelor, dar nu exista
încă un consens cu privire la cauza acestui
fenomen. Se ştia despre existenţa au-
rorelor polare, dar se cunoşteau puţine
lucruri despre cauza apariţiei lor. As-
tronomul Edmond Halley, cel care a cal-
culat orbita faimoasei comete ce acum îi
poartă numele, și-a prezentat teoriile
privind aceste două fenomene în cadrul
Royal Society.

Halley a emis ipoteza că materia
feroasă ce constituie polul magnetic s-ar
putea deplasa deoarece ea nu este ataşată
de suprafaţa Pământului, ci este încorpo-
rată într-o subsferă ce pluteşte liber în in-
teriorul celei pe care trăim. El a sugerat că
ar exista până la trei astfel de straturi
aflate în jurul unui miez solid, toate cen-
trate gravitaţional şi separate de atmos-
fere. În această logică, aurorele polare ar
putea fi cauzate de gazele luminoase ce
emană printr-o deschidere polară. Newton
demonstrase deja că Pământul are forma
unei sfere aplatizate, cu o rază mai mare
la ecuator. Acest lucru l-a alimentat pe
Halley în supoziții, el crezând, prin ur-
mare, că scoarţa exterioară este mai
groasă la ecuator, datorită aplatizării, şi
mai subţire la poli - atât de subţire încât ar
fi permeabilă pentru acele gaze lumi-
noase.

Halley credea, de asemenea, că dacă ar

exista lumină şi o atmosferă între straturi,
atunci fiecare dintre acestea ar putea fi
locuit.

Un alt nume din ştiinţă care a fost
frecvent asociat cu teoria Pământului gol
este cel al matematicianului şi fizicianu-
lui elveţian Leonhard Euler care a fost,
probabil, cel mai important şi mai prolific
matematician al anilor 1700. Într-una din
cărţile sale el vorbește despre ce s-ar în-
tâmpla dacă s-ar face o gaură ce ar trece
prin tot Pământul şi am arunca o piatră în
ea. În ciuda numeroaselor referiri pe care
diverşi susţinători ai teoriei Pământului
gol le fac apropo de Euler, aceasta este
singura abordare pe care matematicianul
a făcut-o cu privire la respectiva teorie. Se
pare că asocierea sa cu teoria Pământului
gol a fost complet greşită și fabricată. Nu
există nicio dovadă că Euler ar fi crezut în
așa ceva. Mai mult, într-un volum ulterior
al aceleiași cărți, el a criticat în mod des-
chis ideea lui Halley privind existenţa
unor straturi concentrice ale Pământului.

Cyrus Teed (1839-1908), un alchimist
şi vindecător american, a fost cel care a
propus pentru prima dată un model diferit
al Pământului, bazat pe ceea ce el a des-
cris ca fiind o iluminare spirituală primită
din partea divinităţii („Divine Mother-
hood”). În opinia sa, universul este con-
cav. Pământul reprezintă partea concavă
unei sfere. Soarele, Luna şi toate
fenomenele cereşti au loc în interiorul
acesteia iar noi trăim cu toţii pe o
suprafaţă concavă identică în distanţe şi
direcţii cu modelul convenţional al pla-
netei Pământ. Potrivit lui Teed, oamenii
trăiesc în interiorul unei celule închise,
izolate și goale pe dinăuntru, într-un
univers solid.

Teed a înfiinţat Koreshan Unity, un fel
de biserică în care celibatul era practică iar
teoria Pământului gol filozofie de bază. În
„The Cellular Cosmogony, or Earth a
Concave Sphere”, carte publicată în 1870,
Teed își prezintă propriile teorii privind
lumina, gravitaţia şi multe alte concepte
ştiinţifice pentru a-și valida propriul
model.

Probabil că cea mai faimoasă inter-
pretare din analele teoriei Pământului gol
a fost lansată în 1897 de către Ulysses
Grant Morrow, un membru al Koreshan
Unity și un adept al teoriei universului
concav. Morrow a făcut numeroase obser-
vații la nivelul apei şi a verificat vizibili-
tatea unor obiecte care ar fi trebuit să se
afle sub orizont, ținând cont de forma
Pământului. Comunitatea științifică i-a
respins însă rezultatele, deoarece ele ar fi
putut fi cauzate de simple distorsiuni at-
mosferice, așa cum se întâmplă adesea pe

Teoria Pământului
SCEPTICUS
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gol
mare (n.t. - refracţia luminii prin atmos-
feră). Morrow a conceput atunci un ex-
periment despre care își închipuia că
nimeni nu l-ar putea desființa: construirea
unei linii de referinţă absolut drepte, de
patru mile lungime, peste apă. Dacă teo-
ria universului concav era corectă, linia lui
Morrow ar fi fost mai aproape de
suprafaţa apei la capete şi mai înde-
păratată faţă de apă la mijloc.

Morrow a comandat companiei de căi
ferate Pullman patru dreptunghiuri rec-
tilinii de 12 picioare lungime şi 4 picioare
lăţime Ele aveau forma literei H, erau în-
tărite cu bare de oţel dispuse încrucișat pe
diagonală (pentru rigiditate), fuseseră con-
cepute să se prindă una de alta cu o pre-
cizie absolută şi prin extindere să formeze
o linie perfect dreaptă. Cum nu ar fi fost
practic să se construiască din prima astfel
de H-uri de patru mile lungime, Morrow
şi-a planificat să înceapă cu unul absolut
drept și apoi să meargă din aproape în
aproape. Fiecare piesă în parte a fost in-
versată atunci când a fost montată pentru
a anula orice posibilă asimetrie de con-
strucţie. Dacă suprafaţa Pământului ar fi
fost într-adevăr curbă, concavă sau con-
vexă, distanţa dintre linia perfect dreaptă a
lui Morrow şi nivelul mediu al apei s-ar
modifica din ce în ce mai mult, pe măsură
ce distanța ar crește, deoarece curbura ar
deveni mai mare. Nivelul mediu al apei a
fost determinat folosind chesoane de-a
lungul traseului şi ţinând cont de efectul
mareelor.

Primul rectiliniu a fost ancorat pe 18
martie 1897 și poziționat perfect drept cu
ajutorul a două dispozitive calibrate şi a
unui fir cu plumb. Aproape două luni i-au
trebuit echipei sale pentru a parcurge dis-
tanţă de patru mile. Datele au fost mă-
surate cu grijă şi înregistrate de-a lungul
experimentului de mai multe echipe inde-
pendente, fiecare număr fiind verificat de
două ori şi parafat. Rezultatele? Exact aşa
cum s-a aşteptat Morrow: datele au indicat
o curbare în sus a suprafeţei Pământului
în raport cu rectiliniile utilizate, la o rată
corespunzătoare unui Pământ concav, gol,
având o rază de 4.050 mile (6.519 km).

Raza efectivă a Pământului este de
3.963 mile (6.378 km). Măsurătoarea lui
Morrow privind dimensiunea Pământului
a avut o precizie de 2,2% - dar ca o sferă
goală, inversată, pe a cărei suprafaţă inte-
rioară trăim.

Experimentul a reprezentat o confir-
mare uriașă a teoriei susţinute de Kore-
shan Unity. Analiza modernă a datelor
publicate nu a indicat erori metodologice
iar designul experimentului a fost solid.
Cum putem atunci interpreta rezultatul
obţinut?

Răspunsul constă în modul de con-
strucţie a pieselor rectilinii utilizate. Una
singură s-a păstrat până în ziua de azi şi
aceasta se află la Koreshan State Historic
Site din Lee County, Florida. Deşi prin
construcţie fiecare dintre aceste piese a
fost rigidizată prin intermediul unor bare
metalice prinse în diagonală, cu scopul de
a menţine forma dreaptă a acestora, un
element critic a fost omis. Barele de oţel
nu au fost legate una de alta în locul de in-
tersecție şi nici nu au fost fixate de bârna
principală transversală. Intersecţia dintre
barele plasate în diagonală era liberă.
Dacă acolo ar fi existat un punct de co-
nexiune, atunci fiecare rectiliniu ar fi
reprezentat, într-adevăr, un dreptunghi
rigid. În schimb, această intersecţie nu era
fixă, putându-se deplasa în sus şi în jos și
permiţând astfel structurii să capete o
formă trapezoidală. Dacă această defor-
mare avea loc doar la un capăt, ea apărând
în mod normal atunci când se fixau
bolţurile pe următoarea bucată, atunci,
probabil, ea nu ar fi fost suficient de mare

pentru a putea fi observată. Morrow a pre-
supus însă că prin inversarea fiecărui seg-
ment de fiecare dată când acesta era
reutilizat s-ar anula orice nereguli de con-
strucţie. Dar această eroare de design a
făcut ca fiecare secţiune să se deformeze
în jos indiferent de direcţia în care ar fi
fost orientată. Pe măsură ce suprafaţa
Pământul se curba în jos faţă de linia lui
Morrow, aceasta se încovoia în jos de
două ori mai mult, creând iluzia că
suprafaţa Pământului se curbează în sus
spre linie. Că s-a deformat suficient încât
să dea o rază exact contrară celei a Pămân-
tului pare a fi doar o coincidenţă.

Teoria universului concav, ca formă de
misticism religios, a continuat în Germa-
nia nazistă prin intermediul lui Peter Ben-
der, pilot Luftwaffe, cel care a devenit
liderul acestui ordin religios şi a cărui
operă a fost continuată de Karl Neupert,
autor al lucrării „Geokosmos”. O serie
întreagă de autori germani au conti-
nuat această temă în perioada anilor '30 şi
'40.

Americanul John Symmes a fost însă
primul promotor de succes al celei mai po-
pulare versiuni ale teoriei Pâmântului gol,
potrivit căreia planeta noastră şi Univer-
sul sunt aşa cum le observăm, însă partea
interioară a scoarței terestre adăpostește o

civilizaţie înfloritoare. Symmes a fost
foarte aproape să obţină un ajutor finan-
ciar din partea guvernului american pen-
tru efectuarea unei expediţii având drept
misiune descoperirea deschiderii polare
din partea de nord a planetei, dar atunci
când Andrew Jackson a devenit preșe-
dinte, în anul 1829, planul a fost abando-
nat.

În timp ce teoria universului concav a
fost abandonată, ideea existenţei unei lumi
interioare şi exterioare suprafeţei Pămân-
tului a înflorit. Autori mai recenți ca Ray-
mond Bernard în cartea „The Hollow
Earth: The Greatest Discovery în His-
tory”, susţin că multe dintre cele mai im-
portante explorări polare timpurii au
reprezentat de fapt misiuni secrete desti-
nate descoperirii deschiderilor polare şi
stabilirii unui contact cu civilizaţia aflată
pe suprafaţa interioară a Pământului. Jan
Lamprecht, un autor din Africa de Sud,
sugerează că toate planetele stâncoase din
sistemul solar sunt formate în acest fel.
Printre dovezile invocate de acesta în
favoarea existenţei unor deschideri polare
secrete se află migraţia sezonieră a ani-
malelor (care s-ar duce în lumea inte-
rioară, evident) şi faptul că hărţile timpurii
ale regiunilor nordice s-ar fi schimbat de-
a lungul secolelor, datorită dorinţei de a
ascunde adevărul.

Indiferent de modelul adoptat, teoriile
Pământului gol reprezintă o privire fasci-
nantă în cultura diverselor epoci. Fie că e
vorba de curiozitatea ştiinţifică autentică
a lui Halley, de convingerile religioase
contraculturale ale lui Teed şi Bender sau
de teoriile moderne conspiraţioniste, teo-
ria Pământului gol nu este deloc goală, ci
plină de informații sociologice. Adevărata
valoare a oricărei legende urbane se reve-
lează numai atunci când cercetezi dincolo
de legenda în sine.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „The Hollow Earth Theory"
de Brian Dunning, a apărut pe skeptoid.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a ști-
inței și de demontare a miturilor pseudoști-
ințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri, are o secțiune de bloguri și una desti-
nată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul tu-
turor pot dona la: www.scientia.ro.
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Colaborarea BES-III, un ex-
periment condus în China, a
reușit să efectueze măsură-
tori extrem de precise ale
structurii neutronilor, care
arată cât de complexă este
această particulă din nucleele
atomilor.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Despre neu-
troni, pe scurt

Descoperiți acum
aproape 90 de ani, neu-
tronii nu au încetat să
fascineze oamenii de
știință. Împreună cu

protonii, ei fac parte din nucleele atomilor.
Un element chimic este caracterizat de
numărul de protoni aflați în nucleu, cel al
neutronilor putând să varieze (formând așa-
numiții izotopi). Masa neutronilor este
puțin mai mare decât cea a protonilor - dacă
nu ar fi fost așa, Universul ar fi arătat cu
totul altfel! Neutronii nu au sarcină elec-
trică, motiv pentru care studierea lor expe-
rimentală este dificilă și necesită tehnici
deosebite.

Structura neutronului
În cadrul Modelului Standard al fizicii

particulelor elementare neutronul este com-
pus, la fel ca și protonul, din cuarci. Cuarcii
sunt particule elementare, adică nu au struc-
tură, nu sunt compuse din particule și mai

mici - cel puțin asta știm la ora actuală.
Simplificând, neutronul este alcătuit

din trei cuarci: doi de tip down și unul de
tip up. În realitate însă, neutronul este ex-
trem de complex, în interiorul său găsindu-
se o supă de cuarci, anticuarci și gluoni.
Gluonii sunt purtătorii interacțiunii nu-
cleare tari - cea care ține împreună cuarcii
în neutron, de exemplu; ei sunt un fel de
echivalent al fotonului pentru interacțiunea
electromagnetică.

Ca să înțelegem mai bine structura
neutronului au fost definite o serie de pro-
prietăți ale acestuia ce sunt studiate atât din
punct de vedere teoretic cât și experimen-
tal.

Factorii de formă ai
neutronului

Proprietățile electrice și magnetice ale
neutronului sunt descrise de așa-numiții
factori de formă, un fel de funcții care des-
criu structura electrică și magnetică a aces-
tei particule.

Există experimente care măsoară
acești factori de formă în diverse procese.
La energii mari ceea ce se face sunt ciocniri
ale diverselor particule cu neutroni - din
modul în care acestea se împrăștie se cal-
culează factorii de formă. La energii foarte
joase însă, ciocnirile nu mai sunt un instru-
ment util; în acest caz se folosesc anihilări
de materie și antimaterie, care dau infor-
mații despre proprietățile neutronului.

BES-III și noile măsurători
Experimentul BES-III din China a

reușit să efectueze măsurători extrem de
precise ale factorilor de formă pentru neu-
troni la energii foarte joase. Pentru a reali-
za acest lucru au fost măsurați neutroni și

antineutroni produși în urma anihilării fas-
ciculelor de electroni cu cele de pozitroni -
antimateria electronului. Măsurătorile efec-
tuate în intervalul de energie situat între 2 și
3.8 GeV (gigaelectron-volți) au o precizie
de circa 60 de ori mai mare decât cele ante-
rioare. Rezultatele au fost publicate în re-
vista Nature Physics.

Cercetătorii au observat că modul în
care factorii de formă depind de energie are
o structură complexă, oscilantă, cu oscilații
care devin din ce în ce mai mici pe măsură
ce energia crește.

Ba mai mult, dacă până recent se cre-
dea că factorii de formă ai protonilor sunt
mai mici decât cei ai neutronilor, noile mă-
surători arată că situația ar fi exact pe dos.

Neutronii, încă misterioși
Noi experimente, precum BES-III,

arată că studiul experimental al neutronilor
are încă nevoie de date de precizie. Expe-
rimentul din China este important pentru că
ne ajută să înțelegem cum anume sunt
făcuți neutronii - un fel de anatomie a aces-
tora. Neutronii au un impact mare și în as-
trofizică și cosmologie, întrucât reacțiile
care au loc în stele, fuziunea nucleară, de-
pind în mare parte tocmai de proprietățile
acestor particule. Mai mult, stelele de neu-
troni, enorme sisteme compuse din miliarde
de miliarde de neutroni, sunt obiecte extrem
de fascinante, încă neînțelese pe deplin.
Structura lor depinde în mare parte de struc-
tura și proprietățile neutronului.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi al
fizicii nucleare la Laboratori Nazionali di
Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (Italia) şi colaborator al portalului Sci-
entia.ro.

Complicata anatomie a neutronului

Cum este alcătuită
materia
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 neu-
tronii nu sunt particule elementare, ci
sunt formate din quarcuri.
Povestea standard care se livrează de
regulă este aceea că protonii și neutronii
sunt alcătuiți din trei quarcuri de două
tipuri: două quarcuri up și un quarc
down pentru protoni și doi de tip down și
unul de tip up pentru neutroni.
Dar nu este așa! Experimentele efectuate
la Marele accelerator de hadroni (LHC)
de la Cern, Geneva, au arătat că un pro-
ton conține un număr enorm de quarcuri
și antiquarcuri (care este antiparticula
quarcului). Practic, o infinitate, orice o
însemna asta.
Și atunci de unde această poveste cu trei
quarcuri? În fapt este vorba despre dife-
rența dintre numărul total de quarcuri și
numărul total de antiquarcuri. Întot-
deauna 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 proton (ca și un neutron, de altfel)
este, așadar, un fel de „supă” de parti-
cule denumite quarcuri (plus antiparti-
culele lor).
Dar mai e ceva! Gluonul. Aceasta este o
particulă-forță. Adică o particulă care are
rolul de a media interacţiunea nucleară
tare. Fotonul, de exemplu, este particula
care este responsabilă pentru forța elec-
tromagnetică.
Gluonul este particula care ține îm-
preună quarcurile. Este o particulă care
nu are masă (așa cum este și fotonul).
În experimentele de la LCH s-a putut
constata că la energii tot mai mari, densi-
tatea „supei” de quarcuri și gluoni crește,
crescând și probabilitatea de a lovi unul.
Interesant este că odată cu creșterea
energiei coliziunilor, probabilitatea de a
lovi quarcuri scade, pe când cea de a lovi
gluoni crește. În fapt, la LHC peste 90%
dintre coliziunile de particule înregistrate
sunt rezultatul interacțiunilor gluon-
gluon. Până unde ar putea continua acest
lucru? Până unde ar putea crește această
densitate? E posibil să avem surprize
mari pe măsură ce creștem energia coli-
ziunilor (asta înseamnă o îmbunătățire a
tehnologiei existente, care înseamnă
foarte mulți bani). Nimeni nu știe încă.

Text adaptat după articolul „Câte quar-
curi sunt într-un proton?”, publicat de
www.scientia.ro.

Detectorul BES-III la Institute for High Energy Physics (IHEP) în Beijing. FOTO: IHEP.
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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. Pos-
tul este permanent, la timp plin sau timp
parțial. Contactați dr. Henry la 514-739-
2325.

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. Sun-
tem situați la 7532 Chemin Cote-de-
Liesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru
detalii sunați la 514-449-5127.

Căutăm educatoare calificată pentru o
grădiniță în Longueuil/St-Hubert (Rive-
Sud). Contactați Lucica la 438-502-1106
sau Adriana la 514-576-1756.

Caut ajutor în construcții, în special pen-
tru 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. Cali-
ficări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fizi-
că, spirit de echipă, muncă la exterior, per-
mis de conducere valid (posibilitate de a
face parte din echipele noastre de
deszăpezire în timpul iernii). Postul este la
timp plin, permanent, cu salariu competi-
tiv 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 in-
stalare de pavaj și alte materiale, plantare,
punerea plăcilor de gazon și alte sarcini
conexe. Calificări: experiență în amena-
jare peisagistică un atu, harnic și disponi-
bil, 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 colec-
tivă. Locul de desfășurare: Montreal și îm-
prejurimi (punct de întâlnire la Laval).
Data începerii: imediat. info@genexinc.ca
sau tel: 450-963-2990. (lăsați un mesaj).

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, 514-288-
8046.

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

Ofer spre închiriere cameră în casă par-
ticulară, situată într-un cartier liniștit,
aproape de Trois Rivières. Preferabil per-
soană de sex feminin, nefumătoare, li-
niștită, 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 gratu-
ită. Informații suplimentare: 514-575-
9377.

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 Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală, au-
tobuz, 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 reno-
vate, totul inclus. Spălătorie și ascensor în
imobil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. 450-465-9360.

Canadian nefumător, 170 / 78 / 53, studii
juridice canadiene, caut doamnă pentru re-
lație serioasă. Răspund cu plăcere la 438-
876-0543, 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.

Donez manuale de învățare/predare a lim-
bii engleze, cărți-resurse pentru profesori
de engleză și alte cărți în limba engleză.
Tel: 514-502-7315.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare du-
minică 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: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântu-
lui Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână 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 pro-
gram: 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, 514-475-
1399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: 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. Saint-
Joseph, 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, Con-
stantin 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. 514-
714-2762. Adresă: Paroisse Saint-Raphaël-
Archange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Li-
turghie 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.

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

50.00

VÂNZĂRI

IMOBILIARE
MATRIMONIALE

DIVERSE
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PUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges

C.P. 45680
Montréal, QC H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opiniile redacţiei. Ele implică
direct răspunderea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

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

Comunitate: Eva HALUS; Reflecții canadeze:
Raul DUDNIC; Știință: Cătălina CURCEANU;
Specialiști: Anca TISMĂNARIU (imigrație), Șer-
ban TISMĂNARIU (juridic), ELENA NIGAI (na-
turiste); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef: Dan
GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Pharmaprix (Complex Wilder-
ton), Marché EuroVictoria (4751 Ave Van
Horne), Marché Épicure (5252 Paré),
Marché Épicure (5555 Westminster); Cabi-
nete: Dr. Buracu; Contabilitate: Arcade
Accounting (3333 Cavendish), DFD
Comptables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.

MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Cabinete: Dr. Fârșirotu; Biserici:
Sf. Nicolae.

MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal (Piața Jean-Talon), Île des Gour-
mands; Contabilitate: AACSB; Magnus
Poirier (10300 boul. Pie-IX); Biserici: Buna
Vestire, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Ilie.

VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu); Coletărie:
World Line Cargo.

WEST ISLAND
Magazine: Adonis, Charcuterie M.D.

RIVE SUD
Magazine: Balkani, Cracovia; Biserici: Sf.
Gheorghe.

LAVAL
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan;

PUNCTE DE DISTRIBUŢIE

RRoommâânniiaa  șșii  CCuuppaa
MMoonnddiiaallăă
Naționala nu a reușit să se cali-
fice nici la acest campionat
mondial, deşi din punct de
vedere al lotului prezentat am
avut potenţial să ajungem
măcar la baraj. Toate echipele
din grupa J, mai puțin Liech-
tenstein, au avut aceeaşi va-
loare tehnică, diferenţa fiind
făcută de calitatea și experienţa
staff-ului tehnic.
Hans-Dieter Flick (56 ani), se-
lecționerul Germaniei, echipa
care a ocupat prima poziţie în
grupă, a fost secundul fostului
selecționer Joachim Löw între
2006 și 2014. Flick a câştigat
cu Bayern Munchen trei trofee
în sezonul 2019-2020: UEFA
Champions League, cupa și
campionatul în Bundesliga.
Macedonia de Nord a meritat
să se califice la baraj în detri-
mentul nostru, în mare parte
grație selecționerului Igor An-
gelovski, care asigură continui-
tate din 2015. Deşi nici
campionatul și nici lotul Mace-
doniei de Nord nu este mai pre-
sus decât cel romanesc,
antrenorul Igor Angelovski a
reuşit în primul rând să creeze
o echipă capabilă să învingă
Germania la ea acasă atunci
când noi nici nu visam, iar în al
doilea rând să învingă Armenia
și Islanda atunci când a trebuit.
Nici ocupanta locului 4, Arme-
nia, nu a dus lipsă de un se-
lecționer experimentat. Joaquín
Caparrós (66 ani) care a schim-
bat trei jucători la pauză și a
câştigat la Erevan partida îm-
potriva naivului Mirel Rădoi, a
antrenat în lunga sa carieră
echipe ca FC Sevilla, De-
portivo la Coruna și Athletic
Bilbao.
Naționala Islandei sub bagheta
dentistului Heimir Hallgríms-
son (54 ani și 18 ani de

antrenorat) a smuls un egal în
meciul decisiv de la Bucureşti,
lăsându-l pe Rădoi cu gura căs-
cată ca să ne anunțe din nou că
nu mai descalecă pentru un al
doilea mandat.

Din punctul meu de vedere,
noul management al Federației
Române de Fotbal se învârte de
şapte ani în acelasi cerc vicios,
plin de greșeli în ceea ce
priveşte alegerea selecțione-
rilor. 
Nu este vina lui Mirel Rădoi că
a cedat psihic, dându-și
demisia exact înaintea meciului
important pentru ocuparea
locului doi la baraj. Ce să-i re-
proșăm, noi iubitorii de fotbal,
lui Mirel Rădoi?
Că a „driblat” regulamentele
FRF, devenind antrenor în Re-
publica Moldova doar cu
diploma de absolvire a 8 clase?
Că a ajuns selecționer la prima
reprezentativă după ce a antre-
nat echipa de club a nașului sau
pe durata a 11 etape?
Nu, noi iubitorii fotbalului
românesc nu-i putem reproșa
lui Mirel Rădoi ambiţia și
munca depusă să ajungă
antrenor. Din contră, el trebuie
lăudat pentru campania foarte
bună avută cu tineretul
României, precum și pentru
faptul că a promovat jucători
tineri la lotul principal.
În schimb, noi, iubitorii fot-
balului românesc, putem re-
proșa Federației Române de
Fotbal că a numit selecționer
un antrenor fără experienţă,
greşeală ce a costat calificarea
la mondialul din Qatar.
La ora actuală, România este la
a șasea ratare consecutivă pen-
tru un campionat mondial și la
vreo 24 de ani distanță de la ul-
tima sa participare.

Canada, pe prima poziție la
turneul de cali�care pentru
CM Qatar 2022

„OH CANADA, OH BABY!”, au fost cuvintele
comentatorului de la fața locului după victoria is-
torică a Canadei la Edmonton, în fața Mexicului.

Victoria din 16 noiembrie și poziția Canadei în
Octogonul CONCACAF nu este o surpriză. La ora
actuală, echipa națională masculină a Canadei este
foarte puternică din perspectiva jocului ofensiv și cre-
ativ. Nu degeaba peste 40 de mii de spectatori au par-
ticipat de fiecare dată la meciurile de acasă, chiar și
la -9°C, așa cum a fost la cel împotriva Mexicului.

În ultimii doi ani, echipa națională de fotbal mas-
culin a Canadei a practicat un joc foarte bun în toate
competițiile la care a participat. După ce la Gold Cup
a pierdut nemeritat în fața Mexicului, Canada și-a
luat revanșa la acest turneu de calificare, câștigând
binemeritat patru puncte împotriva aceleiași adver-

sare. Această victorie a survenit după o campanie în-
treagă de calificare foarte bine pusă la punct de către
stafful tehnic al frunzei de arțar, condus de John
Herdman.

Următoarele şase meciuri sunt foarte importante
pentru naționala Canadei, mai ales cel de pe 30 ia-
nuarie, când se organizează o primire destul de rece
a Statelor Unite la Edmonton. Statistic vorbind, dacă
reușește să câștige cel puțin cele trei meciuri cu
cenușăresele Octogonului rezervările pentru Qatar
sunt ca și făcute.

Rubrică realizată de Matei Maxim, un
pasionat al sportului, în special fotbal,
tenis, handbal, rugby și șah. Îi putreți
citi articolele în ediția tipărită și online.

Primele trei echipe se califică direct la CM din Qatar. Locul 4 continuă să joace în PLAYOFF-ul din Inter-
Confederații. 
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) 
Sănătate: Posibile unele
stări de apăsare, neliniște și

angoasă, pe fondul unor schimbări profe-
sionale și personale. Dragoste: Întâlneşti
pe cineva și există șanse ca din această în-
tâlnire să se nască o relație de succes. Fi-
nanciar: Economiile şi prudenţa trebuie
să fie acum prioritățile tale.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Ca să te
bucuri de sănătate şi vita-
litate pe termen lung tre-

buie să faci eforturi la nivel de alimentație
și fitness. Dragoste: Pregătește-te să iei
pe umerii tăi responsabilitatea relației, fie
că e una mai veche sau una abia la în-
ceput. Tu trebuie să fii motorul. Finan-
ciar: Cu o planificare atentă nu vei resimți
constrângeri majore.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: La nivel
fizic ești OK, însă trebuie
să lucrezi la nivel de

echilibru psihic. Dragoste: Te simți sin-
gur, chiar și în cuplu, şi cauți refugiu în
alte planuri ale vieţii. Problema trebuie
însă adresată, amânarea înrăutățește lu-
crurile. Financiar: Situaţia financiară este
în creștere. Efectele benefice sunt însă un
pic întârziate de faptul că și cheltuielile s-
au mărit în ultima vreme. 

RAC (22 iunie -  22
iulie)
Sănătate: Ai nevoie de o
pauză, de o deconectare şi

de un regim echilibrat din toate punctele
de vedere. Dragoste: Vorbește, comunică,
exteriorizează-te! Așa poți disipa tensiu-
nile și disensiunile.  Financiar: Dacă vrei
să câștigi mai mult în viitor, învinge-ți
temerile și începe de pe acum ceva în-
drăzneț cu potențial să-ţi asigure un venit.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Calmul este
câștigător! Deciziile ra-
ționale luate cu calm acum

îți vor ameliora sănătatea pe termen lung.
Dragoste: În cuplu, cooperarea este la
cote înalte. Celibatarii au șansa întâlnirii
unei persoane cu care pot avea o chimie
excelentă. Financiar: Privești banii ca o
sursă de bucurie și îți cumperi ceva mult
dorit.        

FECIOARĂ (23 august -
22 septembrie) 
Sănătate: Prima ninsoare,
primul îngheț - atenție mare

căci pot avea un impact negativ, de la
căzături la viruși. Dragoste: Comunicarea
e mai greoaie, nu te faci bine înțeles. Stres
în cuplu și ratări la nivel de relații abia în-
firipate.  Financiar: Situația financiară îți
dă bătăi de cap, dar nu cumva pui la su-
flet, de fapt, nevoile altora?

BALANŢĂ (23 septem-
brie - 22 octombrie) 
Sănătate: Nu urma trata-
mente după ureche şi nici

rețete de prin reviste pentru că ai putea
avea de suferit. Dragoste: Oricât de mult
ai iubi, nu poți lua decizii numai cu inima.
se impune și o analiză la rece. Financiar:
Trebuie să acorzi o mare atenție justeții
actelor pe care le semnezi sau corectitu-
dinii calculelor pe care le faci. 

SCORPION (23 oc-
tombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: Deși nu apare
nimic care să atenteze la

sănătatea ta, un singur aspect rămâne
sensibil: contactul cu lumea. Dragoste:
Fii mult mai atent la ocaziile care apar,
pentru că șansa de fericire e mare. Finan-
ciar: Ești atras de afaceri ciudate, riscante,
cărora n-ar trebui să le dai curs.

SĂGETĂTOR (22 noiem-
brie - 21 decembrie) 
Sănătate: Un eveniment
special are efect asupra

stării tale de sănătate, ca şi cum ai trece
printr-un moment decisiv de care depinzi
în totalitate. Dragoste: Tu ești acum eroul
central al unei bune relații, ca atare nu
avea pretenții prea mari de la partener.
Financiar: Banii au o tentă oficială, de
parcă a sosit vremea să semnezi un
contract cu efecte pe termen lung.   

CAPRICORN (22 decem-
brie - 19 ianuarie)
Sănătate: Nesiguranța de
pe anumite planuri ale

vieții are urmări asupra sănătății, mai ales
cea psihică. Dragoste: Relațiile senti-
mentale sunt sub semnul întrebării. Te în-
doiești de multe, inclusiv de tine. Sfaturile
unei persoane apropiate îți vor fi de folos.
Financiar: Apar idei noi de a câștiga bani,
dar deocamdată e doar un plan teoretic. 

VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie) 
Sănătate: Eşti predispus
la probleme digestive. Al-

coolul nu e un prieten bun.  Dragoste:  E
cam rece în viața ta sentimentală, dar nu
uita că schimbarea începe în primul rînd
cu tine. O sugestie: pune-ți ordine în idei
și sentimente și spune cu glas tare ce
aștepți de la o relație. Financiar: Cheltu-
ielile se măresc, veniturile nu prea. 

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Eşti
predispus la probleme cu
ligamentele şi articulațiile.

Dragoste: Noul intră în viața ta
sentimentală printr-o decizie de schimbare
a atmosferei din cuplul deja existent
sau de a începe o relație nouă, în cazul în
care erai singur. Financiar: Nu cheltui la
primul impuls și nu bate palma la prima
ocazie.

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 
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