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Criza de Covid din China și
lanțurile de aprovizionare

Proiectul MIICOVAC, pentru un
dialog deschis despre vaccinare

Lanțurile
de
aprovizionare ar putea fi perturbate mai mult decât
în primii doi ani ai pandemiei, din cauza apariției unor focare de
Covid în China, care au
dus la carantinarea unor
orașe întregi. ACTUALITATE ► Pag. 7

Un nou proiect pancanadian oferă celor
care au ezitări privind
vaccinarea împotriva
Covid-19 posibilitatea
de a pune întrebări și de
a discuta deschis, fără
prejudecăți, pe această
temă.
SĂNĂTATE ► P a g . 1 2
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ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

„Oser”, o expoziție a artistelor Doina
Bundaru și Maggie Romanovici
O nouă expoziție la Biblioteca
Kirkland pune în valoare lucrările a două pictorițe de
origine română: Doina Bundaru și Maggie Romanovici.
Intitulată „Oser/Dare”, expoziția va avea loc între 2 și 15
mai 2022. Fiecare artistă va
prezenta în jur de douăzeci de
tablouri, în stil abstract sau
de realism abstract, în ulei,
acrilic și tehnici mixte. Titlul
face o trimitere la îndrăzneala
policromă și tactilă a lucrărilor reunite în această expoziție.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Lucrările semnate de
Maggie Romanovici au
diferite dimensiuni și sunt
realizate în acrilice și
mixed-media, într-un stil
semi-abstract.
Culorile
pure, original combinate, umbrele calde și
reci, texturile inedite exprimă pasiunea
artistei, emoțiile procesului de creație și
plăcerea de a împărtăși magia artei.
Tablourile de dimensiuni mici și medii au
fost realizate de artistă în ultimii doi ani,
majoritatea fiind expuse întâi într-o expoziție virtuală.
Tablourile Doinei Bundaru sunt inspirate din natură. Realist abstracte sau abstracte, ele reflectă interesul și curiozitatea
artistei în a explora diferite medii, combinații de culori și forme, în compoziții dinamice, cu scopul de a comunica
privitorului emoția legată de subiectele

Doina Bundaru - „Exuberance”, mixed
media pe pânză galerie, 20” x 20”, una din
lucrările ce vor fi expuse la Biblioteca Kirkland, în cadrul expoziției „Oser” (2-15 mai).
Mai multe lucrări ale artistei la
www.doinabundaru.com.
←←

Maggie Romanovici - „Dance 2”, acrilic
pe pânză, 30” x 30. Potrivit artistei, ultimii doi ani au fost majori pentru
definirea stilului pe care îl practică și în
care se simte confortabilă: un stil abstract
dinamic, consistent în gama de culori, în
trăsătura de pensulă și spatulă și în elementele de compoziție.
→→
alese și bucuria creației în sine.
Amândouă pictorițele pornesc dinspre
real către abstract, explorează mediul culorii cu îndrăzneală, printr-o cromatică vie,
complementară. Cele două artiste se completează reciproc, livrând o aceeași deviză
în explorarea stilului abstract și oferind
publicului ocazia să le cunoască rezultatele
practicii artistice într-o vedere de ansamblu
axată pe abstractul contemporan.
Vernisajul expoziției „Oser” va avea
loc sâmbătă, 7 mai, între orele 14:00 și
16:30. Biblioteca se află la 17100 boul.
Hymus, Kirkland, H9J 2W2.
Până acum, 2022 a fost un an foarte
bogat în expoziții pentru ambele artiste.
Doina Bundaru a expus în februarie la Studio 77 din Pointe Claire o colecție de
tablouri abstracte cu tema „ART and Resilience”, iar luna aceasta participă cu mai
multe tablouri la expoziția „Trait d’union”
ce se desfășoară la Centrul cultural marocan din Montreal în cadrul Rallye Expo

Vues d'Afrique 2022. În luna mai, pe lângă
expoziția de la Biblioteca Kirkland, Doina
Bundaru participă cu două lucrări la expoziția „Chrysalis” (5-20 mai) organizată de
Women's Art Society of Montreal (WASM)
la Galeria Gora (279 Sherbrooke O).
Pe lângă WASM, artista este membră și
a asociațiilor Artists Circle West Island și
Kirkland Artists Association și expune
frecvent la galerii montrealeze precum
Lenoir sau Ambiguu.
Maggie Romanovici este reprezentată
de Galeria Lenoir (240 Rue Saint-Jacques),
tablourile sale putând fi găsite în permanență în cadrul acestei galerii. După participarea la expoziția colectivă „Resilience”
găzduită de Laoun Opticien (4012 rue StDenis) și dedicată Lunii Istoriei Negre, în
carul căreia s-au aflat și câteva lucrări semnate de Doina Falcon, Maggie Romanovici
participă, alături de Doina Budnaru, la expoziția „Trait d’union” de la Centrul cultural marocan din Montreal și va fi prezentă și
în cadrul expoziției „Chrysalis” pe care

WASM o va prezenta luna viitoare la Galeria Gora. Numele său revine adesea în
evenimentele organizate de Kirkland
Artists Association, West Island Artists Circle sau Corporation Rose-Art din Laval.

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. A studiat cu diverși pictori
consacrați, lucrând în medii variate (ulei,
acrilic, acuarelă, mixed media) și în stilurile
figurativ, semi-abstract, portret și abstract.
În ultimii ani, artista s-a dedicat stilului abstract, care îi permite o modalitate de expresie mai liberă și mai imaginativă. Mai
multe informații despre artistă la
www.maggieromanovici.art.

Doina Bundaru, ingineră de profesie
(Facultatea de Automatizări și Calculatoare), și-a reînnoit pasiunea pentru pictură
în 2014, urmând o serie de cursuri și ateliere private, precum și la Cummings Centre din Montreal. Artista își descrie procesul
de creație asemenea unei călătorii care începe cu sămânța unei idei, urmând un drum
de întrebări și dialog intern, până ce pictura
se conturează și prinde formă pe pânză. În
acest drum, artista se lasă acompaniată de
emoțiile sale, de culori și de muzică. Totul
devine mai aventuros pe măsură ce progresează în redarea lumii minunate a culorilor,
formelor și texturilor. Ca în orice călătorie,
câteodată apar și accidente norocoase, care
pot duce la o altă destinație, însă importante
sunt drumul parcurs și experiența acumulată. Citiți mai multe despre această artistă
la www.doinabundaru.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.

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

FERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

NUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

PREȚURI COMPETITIVE

&

TO R ON TO

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

Cel: 514-993-6508

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

8531 Delmeade, suite 101
Mont-Royal, H4T 1M1
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Les Tarabostes și Cargo Tribute Montreal,
într-un nou concert CANROCK
Sâmbătă, 14 mai, CANROCK
prezintă un concert deosebit
cu trupele Les Tarabostes și
Cargo Tribute Montreal. Compoziții originale, cover-uri din
repertoriul românesc și internațional, tinere speranțe și o
pleiadă de artiști români care
și-au continuat cu succes
carierele muzicale începute în
România - rockul românesc
din Canada va fi în plină forță
la Domaine Roman din
Berthierville.

Spectacolul va debuta la ora 17:00 cu
un recital Les Tarabostes, care va include
compoziții proprii aranjate în această iarnă,
ce vor fi prezentate în premieră, și cateva
cover-uri din repertoriul internațional. Formula în care se va prezenta formația este
una nouă, tânără, trei dintre membrii săi
fiind încă elevi. Cel mai nou membru al trupei este Sasha Draghici, chitară, care va
urca pe scenă pentru prima oară alături de
colegii săi din Tarabostes mult mai experimentați.
Tot în premieră, evenimentul include și
prezentarea DVD-ului Cargo Tribute Montreal cu spectacolul din noiembrie 2022 organizat în memoria chitaristului și
compozitorului Adi Bărar (1960-2021),
fondatorul și liderul formației Cargo. DVDul conține filmări din concert și de la
repetiţii, precum și mai multe interviuri cu
artiștii participanți.
Prezentarea DVD-ului va fi însoțită de
un recital live de o oră, cu piese din specta-

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Iosif „Iotza” Draghici, organizatorul evenimentului din 14 mai. FOTO: Bianca Nadeau.

colul respectiv, susținut de trupa Les Tarabostes și invitații săi, foști membrii ai trupei
Cargo: Ramon Radosav (vioară electrică
& bass), care vine de la NY, și Joe Gaspar
(voce & clape) din Ottawa. Doi artiști
deosebiți despre care veți putea citi mai
multe în numărul viitor al ziarului.
Spectacolul se va încheia cu un recital
de chitară solo al artistului Imre Nogradi,
intitulat Rock la foc, căci se va desfășura în
aer liber, în jurul unui foc de tabără. Stabilit
la Quebec, Imre Nogradi va concerta pentru
prima dată pentru comunitatea română din
Montreal.
Organizatorul evenimentului din 14 mai
este Iosif „Iotza” Draghici, cel care a fost
și motorul concertului tribut din toamna trecută pentru Adi Bărar. Pe cei doi i-a legat o
prietenie începută la Timișoara în 1990.
Timp de 12 ani, alături de trupa Cargo,
Iotza Draghici a străbătut România în lung

și în lat, timp în care a avut ocazia să
cunoască o mulțime de alți artiști și tehnicieni. Din 1993, prin intermediul lui Sorin
Bocerean, pe atunci impresar al trupei
Cargo, a început o colaborare cu Dorian
Ciubuc, organizator de festivaluri. A lucrat
cu mai multe trupe timișorene - Cardinal,
Amala, Survolaj, Neurotica, Quo Vadis dar și cu renumiți artiști internaționali precum Jan Gillan Band, Rod Stewart, Joe
Cocker, Scorpions, Jimmy Page & Robert
Plant Project, Mettallica, Jethro Tull etc.,
cărora, modest, Iotza spune că „le-a cărat
valizele”.
Din 2002 s-a stabilit la Montreal. După
o perioadă de acomodare, a început să-și
caute un loc pe scenele de aici, mai întâi ca
fotograf la diferite evenimente sub îndrumarea lui Nick Ruxandu. A început astfel
să colaboreze cu câțiva artiști locali ca Joe
Gaspar, Călin Rotar (Rock&Violin) și Les
Tarabostes, artiști „care m-au lăsat să le car

valizele până în ziua de azi”, după cum
spune Iotza.
„Din păcate”, mărturisește el,
„fenomenul rock nu este foarte prezent în
cultura românească. E greu să-ți câștigi
existența făcând muzică rock. Dar, netrăind
din asta, la spectacolele organizate de mine
nu avem presiuni, facem când și ce vrem.
Pentru viitor, mă gândesc însă la spectacole
pentru publicul canadian, căci altfel plafonarea e aproape. Visam la o retragere liniștită, dar vin copiii noștri din urmă și cred
că voi avea destule valize de cărat încă
mulți ani”.

CANROCK

Sâmbătă, 14 mai 2022, ora 17:00
Domeniul Roman, 300 Rang Ste
Philomène, Berthierville, J0K 1A0
Preț bilet: 50$ - meniu inclus, parcare gratuită
Info suplimentare: 514-296-8538

514-683-3003
Curtier Imobiliar

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDIIILE DORITE DE DVS.
Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud
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accentmontreal.com

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

Într-un Quebec plin de accente
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Un portret interconfesional al Canadei
Imigrația se conturează ca
unul dintre cei mai importanți
factori privind religiozitatea în
Canada, căci, așa cum arată
un nou sondaj, canadienii de
primă generație sunt mult mai
predispuși să fie religioși, în
vreme ce cei născuți aici
afișează din ce în ce mai mult
identități non-religioase.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Perioada celebrării
Paștelui de către creștini
luna aceasta a coincis cu
Paștele evreiesc, mijlocul
Ramadanului pentru musulmani, festivalul istoric și religios Vaisakhi la sikhi și recenta încheiere
a sărbătorii Navratri, eveniment hindu
bianual dedicat zeiței Durga.
În acest context, un nou sondaj de
opinie Angus Reid (realizat în parteneriat
cu think tank-ul Cardus) prezintă un
portret inedit al credințelor religioase în
Canada. Este cel mai larg sondaj condus
în Canada pe acest subiect, căci el s-a
aplecat nu doar asupra celor mai numeroase comunități religioase de aici catolică, protestantă și evanghelică - ci și
asupra celor care se identifică ca iudaice,
hindu, musulmane și sikh. Ce au aceste
comunități religioase în comun? Și ce le
deosebește? Iată întrebările fundamentale
care subîntind acest portret.

Un mozaic religios în
continuă schimbare

Mozaicul cultural al Canadei este întro perpetuă schimbare și odată cu el și cel
religios.
Evreii, hindușii, musulmanii și sikhii
reprezintă împreună aproximativ 8% din
populația țării, adică aproape 3 milioane
de canadieni, iar numărul lor este în
creștere. Așa cum datele de la Statistique
Canada indică, proporția celor care se
identifică cu religia creștină a scăzut în ultimele două decenii, în timp ce numărul
non-religioșilor și a celor cu alte credințe
a crescut.
La ora actuală, unul din cinci canadieni (19%) se consideră necredincios (NonBelievers). Pentru patru din cinci însă
există o deschidere privind spiritualitatea
și ideea de Dumnezeu. Cel mai mare grup
este format din cei nehotărâţi, nesiguri
(Spiritually Uncertain), care reprezintă
aproape jumătate din populație (46%). O
treime este formată din religioși practicanți (16%) și credincioși în privat (19%).
Față de un sondaj similar condus de
accentmontreal.com

Angus Reid în 2018, numărul canadienilor
din categoria „nesiguri spiritual” a crescut
de la 38% la 46%, iar cel al religioșilor
practicanți (Religiously Committed) s-a
redus de la 22% la 16%.
Totuși, a fi crescut într-o tradiție religioasă reprezintă norma în Canada, șapte
din zece canadieni (72%) afirmând acest
lucru, inclusiv puțin peste jumătate (54%)
dintre cei care în prezent se declară neafiliați.

Imigrația și religia

Proporția canadienilor care se declară
non-religioși este în creștere. La recensământul din 2001, 17% s-au declarat ca
atare. În 2019 numărul lor a crescut la
26% și mulți sunt de părere că această
tendință va continua.
În sondajul Angus Reid, 13% dintre
respondenți au spus că au crescut într-o
tradiție religioasă pe care ulterior au
părăsit-o. Pe de altă parte, 18% afirmă că
nu au fost crescuți în spirit religios dar că
au descoperit religia mai târziu.
Imigrația se conturează ca unul din cei
mai importanți factori privind religiozitatea în Canada, căci, așa cum arată acest
sondaj, canadienii de primă generație sunt
mult mai predispuși să fie religioși, în
vreme ce cei născuți aici afișează din ce
în ce mai mult identități non-religioase.
Imigranții care se stabilesc aici vin, în
general, din țări mult mai religioase decât
Canada. Iar canadienii născuți în altă parte
sunt mult mai puțin susceptibili să se declare ca neafiliați religios decât cei născuți
aici - 18% față de 27%.
De notat și faptul că cel puțin jumătate
din cei care identifică ca musulmani,
hindu sau sikh s-au născut în afara
Canadei.

Cei mai mulți practicanți
activi sunt în rândul
musulmanilor și al
creștinilor evanghelici

Pentru canadienii creștin evanghelici și
musulmani religiozitatea e definită de o
practică religioasă mai formală. Astfel, trei
sferturi dintre evanghelici (74%) și 46%
dintre musulmani intră, potrivit sondajului,
în categoria practicanților activi (Religiously Committed), caracterizată de o profundă credință în Dumnezeu, participarea la
slujbe și ceremonii religioase și rugăciuni.
Cei crescuți în religiile sikh și hindusă
atașează credința sferei private (Privately
Faithful) - credincioși care se roagă regulat
și care au o legătură profundă și personală
cu religia lor, dar care o practică în sfera
privată, fără întruniri formale și frecvente,
precum cei din categoria anterioară.

Comunitățile religioase și
societatea: Percepții

Evanghelicii și musulmanii sunt mult
mai inclinați să considere că grupurile religioase au un impact pozitiv asupra societății canadiene, cu cel puțin 55% din fiecare
grup spunând că influența comunităţilor religioase este „mai mult bună decât rea”.
Spre comparație, doar 29% dintre catolici,
33% dintre hinduși și 12% dintre non-religioși susțin acest punct de vedere.
Comunitățile religioase precum și cei
neafiliați afișează o multitudine de percepții cu privire la comunități bazate pe alte
sisteme de credință. De exemplu, ateii sunt
critici în ceea ce privește influența
evanghelicilor asupra societății, dar au o
părere bună despre impactul pe care îl percep ca venind de la hinduși și sikhi. Ro-

Într-un Quebec plin de accente

mano-catolicii, grupul religios cel mai numeros din Canada, sunt mai inclinați să
considere că evanghelicii, musulmanii și
sikhi au un impact mai degrabă negativ
asupra țesutului social, însă au o opinie
pozitivă vizavi de alte comunități religioase.
În același timp, doi din cinci romanocatolici (39%), sikhi (39%) și musulmani
(38%) consideră că societatea le acomodează credința. Totuși, un număr semnificativ de musulmani - 26%, al doilea ca
importanță - afirmă că se simt excluși de
către societate. Evanghelicii sunt însă cei
mai numeroși a declara că se simt excluși 56%.

Quebechezii, cei mai puțin
religioși

În interiorul Canadei, Quebecul este
provincia care înregistrează cei mai puțini
practicanți religioși (Religiously Committed) - 9%, în vreme ce cei care își profesează religia în privat (Privately Faithful)
constituie 15% din populație.
Polul religios al Canadei îl reprezintă
Preeriile. În Alberta (24%), Saskatchewan
(25%) și Manitoba (25%), un sfert dintre
rezidenți sunt clasificați ca fiind dedicați
religiei pe spectrul spiritualității, iar 18%
se încadrează în categoria Privately Faithful.
Sondajul Angus Reid s-a desfășurat
online, în două etape: între 21 ianuarie și
3 februarie 2022 pe un eșantion de 1.290
de canadieni din cele mai mari patru
grupuri religioase necreștine - musulmani,
sikh, hinduși și evrei; și între 5 - 7 aprilie
2022 pe un eșantion de 1.708 de canadieni care a inclus un supraeșantion de 100
de protestanți evanghelici suplimentari.
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SRI și SIE, implicate masiv în aprobarea sau
respingerea investițiilor străine din afara UE
privire la întreprinderea din domeniul
mass media.

Guvernul Ciucă a adoptat o
ordonanța de urgență privind
regimul investițiilor străine directe din țări din afara Uniunii
Europene, în virtutea căreia
SRI și SIE vor aviza cererile
de autorizare.

Pe 14 aprilie, guvernul României a
adoptat o ordonanță de urgență care reglementează investițiile străine în România venite din state care nu sunt membre
UE: Rusia, China, SUA, Marea Britanie
etc. Ordonanța prevede un proces de verificare pentru investițiile în sectoare sensibile și care sunt de peste 2 milioane de
euro, iar SRI și SIE au un cuvânt de spus

accentmontreal.com

în procedură. Motivul? „Protejarea intereselor esențiale de securitate și ordine publică”,
după
cum
informează
Economedia.ro.
Mai exact, orice investitor străin din
afara UE care vrea să investească peste 2
milioane de euro în domenii precum
energie, transporturi, telecomunicații, în
sectorul bancar, agricol sau mass-media e
obligat să depună o cerere de autorizare.
Cererea este evaluată de o comisie
pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), care poate da aviz pozitiv
sau negativ, preluat ulterior într-o hotărâre
de guvern, care poate fi atacată în instanță.
Comisia este formată din reprezentanți
ai guvernului, ministerelor și Consiliului
Concurenței. Avizul privind cererea de
aprobare a investiției se dă prin votul majorității membrilor. Reprezentanții SRI și

SIE au calitatea de invitați permanenți în
CEISD și nu au drept de vot. Totuși,
avizul lor va atârna greu asupra votului,
căci la cererea Comisiei, SRI și SIE transmit propriile avize în termen de cel mult
20 de zile de la solicitare.
Emiterea avizului de către CEISD se
realizează în termen de cel mult 60 de zile
de la data la care notificarea este declarată
completă.

De notat că în ordonanța de urgență un
capitol separat este dedicat investițiilor
străine non-UE în presă. Pe lângă verificarea cerută pentru restul afacerilor, un
eventual investitor în presă venit din afara
UE trebuie să facă publice toate datele
privind tranzacția, iar Comisia specială
supune consultării publice, pentru o perioadă de 30 de zile, informațiile cu

Într-un Quebec plin de accente

Guvernul susține că a adoptat prin
această ordonanță de urgență regulamentul european 452/2019, care urmărește stabilirea unui cadru pentru examinarea
investițiilor străine directe în Uniunea Europeană. Regulamentul nu prevede însă
implicarea serviciilor secrete în procesul
de verificare a investițiilor străine, lăsând
la latitudinea fiecărei țări modul în care
organizează această procedură.
Mai mult, notează G4Media.ro, în preambulul său (echivalent unei norme de
aplicare), Regulamentul UE le cere
statelor membre să ia în calcul informații
venite din socitatea civilă, companii și
sindicate.
„Statele membre ar putea lua în considerare informațiile relevante primite de
la operatorii economici, organizațiile societății civile sau partenerii sociali, precum sindicatele, în legătură cu o investiție
străină directă de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică”. (Art. 14 din
Preambulul Regulamentului 2019/452)
Guvernul Ciucă a hotărât însă să
adăuge prevederi la Regulamentul UE introducând SRI și SIE în procesul de
avizare a investițiilor străine directe, fără
nicio dezbatere publică.
Potrivit G4Media.ro, proiectul de Ordonanță de Urgență nu a stat în dezbatere
publică și nu a fost comunicat public decât
în după-amiaza zilei de 13 aprilie, când
biroul de presă al guvernului a anunțat că
va fi pus pe agenda ședinței executivului
de a doua zi. În dimineața zilei de 14
aprilie, guvernul Ciucă a adoptat proiectul de OUG, dând astfel un cuvânt greu de
spus principalelor servicii secrete, SRI și
SIE, în evaluarea investițiilor străine directe din țări non-UE.
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Profilul românului care ține cu Rusia:
Educație primară, până în 44 de ani, votant
cu AUR
Mai multe sondaje de opinie
realizate de INSCOP Research arată că încrederea
acordată rușilor s-a prăbușit
la jumătate după invadarea
Ucrainei de către Putin.
Războiul declanșat de Rusia împotriva
Ucrainei a prăbușit încrederea românilor în
Rusia, care oricum nu era spectaculoasă, de
la 16-18% cât a fluctuat în cursul anului
2021, la doar 7.5% în aprilie 2022, informează Newsweek România, în baza mai
multor sondaje de opinie realizate de
INSCOP Research.
În ceea ce priveşte profilul celor care
mai au încredere multă și foarte multă în
Rusia, se remarcă procente ceva mai mari
de încredere în rândul votanților AUR și la
nivelul populaţiei tinere (în special în categoria de vârstă 18-29 de ani) care și înainte
de război era ceva mai expusă la propaganda rusă.
Însă, chiar și în rândul acestor categorii,
comparativ cu anul trecut, se observă o
prăbușire masivă a încrederii în Rusia. De

exemplu, înainte de războiul declanșat de
Rusia în Ucraina, peste 20% dintre votanții
AUR aveau încredere multă și foarte multă

în Rusia; după război au rămas aproximativ 14%. De asemenea, peste 30% dintre
tinerii de 18-29 de ani aveau încredere mare

și foarte mare în Rusia; după începerea
războiului au rămas aproximativ 12%.

este puternic politizat și că politicile editoriale sunt influențate, de multe ori, de interese politice.
Raportul notează cazuri precum bătaia
aplicată unor ziariști și militanți pentru
mediu care documentau tăierile ilegale de
păduri din județul Suceava (jurnalistul și
cineastul Mihai Dragolea, regizorul Radu
Constantin Mocanu și activistul de mediu
Tiberiu Bosutar) sau procesele deschise de
primarul sectorului 4 al Bucureștiului,
Daniel Băluță, ziarului Libertatea, informează G4Media.ro.
Documentul amintește și de cazul jurnalistei Emilia Șercan, care în 2019 a fost
amenințată cu moartea de fostul rector al
Academiei de Poliție, Adrian Iacob, alături de prorectorul Adrian Marcoci. Cei
doi au fost găsiți vinovați și condamnați
anul trecut.

meroase rapoarte privind corupția guvernamentală, uneori în condiții de impunitate. Corupția și utilizarea abuzivă a
fondurilor publice au fost larg răspândite.”
Este menționat cazul lui Robert Negoiță, primarul sectorului 3, făcut public
de Organized Crime and Corruption Reporting Project, care a relatat că edilul ar
fi redirecționat o sumă de 83 de milioane
de euro din fonduri publice către o rețea
de companii off-shore, legată de familia
sa.
Este notată și condamnarea la patru ani
de închisoare a fostului ministru al Transporturilor, Dan Șova, pentru trafic de influență. Acesta a primit 100.000 de euro
de la o firmă de avocatură, în schimbul
folosirii influenței sale asupra directorului
unei companii publice, pentru a încheia
mai multe contracte de consiliere juridică
cu respectiva firmă.
Documentul amintește și de oferirea
de mită în sectorul public, mai ales în
sănătate.

dibile cu privire la cazuri de tratamente
sau pedepse crude, inumane sau
degradante din partea guvernului; corupție
oficială gravă și generalizată; lipsa de investigare și de responsabilitate pentru violența bazată pe gen, inclusiv, dar fără a
se limita la violența domestică și a
partenerului intim și la violența sexuală;
și abuzuri care vizează persoanele cu
handicap instituționalizate.

R a p o r t u l D e p a r t a m e n t u l u i d e S t a t a l S UA p r i v i n d d r e p t u r i l e
o m u l u i î n Ro m â n i a î n 2 0 2 1

Corupție generalizată, mecanisme corupte de finanțare a
presei, politicieni care controlează mare parte a presei,
atacuri și intimidări la adresa
ziariștilor, antisemitism în
Parlament - iată principalele
aspecte ale raportului Departamentului de Stat al SUA
privind drepturile omului în
România în 2021.

Libertatea de exprimare și independența presei din România ocupă un loc
central în Raportul pe 2021 al Departamentului de Stat al SUA privind drepturile
omului în România.
În document se menționează că
aceasta este respectată doar parțial de guvern, dar și că organizațiile independente
au constatat că peisajul mediatic românesc
accentmontreal.com

Raportul Departamentului de Stat al
SUA arată că în România „practicile de
corupție au rămas larg răspândite, în
ciuda mai multor urmăriri penale de profil
înalt. În cursul anului au existat nu-

Problemele semnificative privind
drepturile omului au inclus rapoarte cre-

Într-un Quebec plin de accente

ACCENT MONTREAL

În ceea ce privește antisemitismul,
Raportul arată că în cursul anului trecut
doi parlamentari, senatorul AUR Sorin
Lavric și deputatul PNL Daniel Gheorghe,
au susținut în Parlament discursuri în cu
tentă antisemită. Lavric s-a referit la teoria
conspirației conform căreia evreii au inițiat și promovat comunismul, iar Gheorghe l-a glorificat pe Mircea Vulcănescu,
criminal de război condamnat care,
potrivit Institutului Wiesel, a susținut
politici antisemite în calitate de membru
al cabinetului în guvernul liderului celui
de-al Doilea Război Mondial, Ion Antonescu.
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Măsuri dure pentru
stoparea propagandei
Kremlinului în Republica
Moldova

Frână de la Chișinău
pentru propaganda rusă
prin adoptarea unei noi
legi.

Propaganda rusă a primit o lovitură grea din Republica Moldova,
după ce Parlamentul de la Chișinău
a adoptat o lege ce prevedere ca
media care difuzează conținuturi
calificate drept dezinformare sau
informație ce afectează securitatea
spațiului informațional audiovizual
riscă amenzi de până la 100.000 de
lei moldovenești, circa 5.000 de
euro. În cazul în care această încălcare a legii va fi repetată, mediei în
cauză îi va fi suspendată licența de
emisie pentru o anumită perioadă
de timp, arată G4media.ro.
Legea a fost votată în primă lectură și cel mai probabil va fi adoptată și în a doua, în condițiile în care
formațiunea pro-europeană, Partidul Acțiune și Solidaritate, deține
63 din cele 101 mandate în Legislativul de la Chișinău.
Noile modificări la Codul serviciilor media audiovizuale mai
prevăd că furnizorii de servicii

media audiovizuale nu vor difuza,
iar distribuitorii de servicii media
audiovizuale nu vor retransmite
programe audiovizuale care au fost
inițial produse în state care nu au
ratificat Convenția Europeană
privind televiziunea transfrontalieră.
Rusia nu a semnat această convenție, astfel nu vor mai putea fi retransmise programe din Rusia.
„Excepții vor fi filmele artistice,
de scurt metraj și emisiunile de divertisment, care nu au un conținut
militar, precum și programele audiovizuale produse în statele membre ale Uniunii Europene, în Statele
Unite ale Americii și Canada, precum și în statele care au ratificat
Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră”, se arată
în proiectul de lege.

Noi reglementări și pe
online

Legea nu face referire numai la
media clasice - TV și radio - ci reglementează în premieră și spațiul
online. Astfel, furnizorii de conținut
online de pe teritoriul Republicii
Moldova vor fi obligați să întrerupă

4882 boul. Des Sources, DDO

imediat, cu informarea publicului,
transmiterea într-o rețea de comunicații electronice, dacă prin conținutul respectiv se promovează
dezinformare sau informații false.
Cu alte cuvinte, dezinformările
media de propagandă a Kremlinului nu-și vor mai putea colporta
conținutul toxic și pe rețelele de socializare.
O nouă reglementare vizează
responsabilitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia
Informației, privind controlul executării, de către furnizorii de rețea
și/sau servicii de comunicații electronice, a obligației de blocare imediată a accesului utilizatorilor din
Republica Moldova la sursele cu
conținut online calificate drept informații ce afectează securitatea
spațiului informațional public.

Așa cum era de așteptat, opoziția pro-rusă și care deține media
afiliată de partid nu au fost de acord
cu noile măsuri, fostul președinte
prorus, Igor Dodon, îndemnând la
nesupunere civică.

Similitudini cu
restricțiile din 2018

Interdicții privind retransmisiunile din Rusia cu scopul apărării
spațiului informațional din RM au
fost adoptate prin lege și în 2018 de
către guvernarea în frunte cu Partidul Democrat. Au fost însă anulate
doi ani mai târziu de majoritatea
condusă de socialiști pe motiv că ar
îngrădi libertatea de exprimare.
Unii experți independenți au
criticat interdicțiile vechi de pe alte
poziții, spunând că nu prevedeau un
mecanism real de oprire a dezinformării rusești și că puteau fi ocolite
cu ușurință, arată Radio Europa
AM
Liberă Moldova.
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C r i z a d e C ov i d - 1 9
din China riscă să
a fec te ze din n ou
lanțurile de
a p r ov i z i o n a r e

Lanțurile de aprovizionare ar putea fi perturbate mai mult decât în primii doi ani ai
pandemiei, din cauza apariției unor focare
de Covid în China, care au dus la carantinarea unor orașe întregi.

O cantitate mare de mărfuri este blocată în China în acest moment ca urmare a carantinei impuse din cauza coronavirusului, iar acest lucru ar putea deveni o problemă pentru
economia globală, potrivit CNBC, citat de Digi24.ro.
Multe dintre lucrurile pe care le folosim au componente din
China și suntem pe cale să vedem blocaje logistice care le-ar
putea eclipsa pe cele din 2020 și 2021, spune directorul unei
asociații ce reunește directori executivi din toată Asia.
Încă din primele luni ale pandemiei, economia globală s-a
confruntat cu probleme în lanțurile de aprovizionare din
cauza mai multor factori, care nu au dispărut încă. Este ceea
ce s-a numit „criza containerelor”. Serviciile de logistică au
reușit cu greu să țină pasul cu volumul comerțului și cu
creșterea cazurilor de coronavius în unele părți ale Asiei, care
au amenințat să întrerupă fluxul de bunuri.
Perspectivele pentru economia globală sunt destul de sumbre
acum. Europa se confruntă cu un război la porțile sale, SUA
va avea creșteri mari ale ratelor de dobândă care ar putea lovi
consumatorii, iar în China economia încetinește.

Livrările din China se vor reduce drastic

În ultimele săptămâni, China se confruntă cu cel mai mare val
de coronavirus de la debutul pandemiei. Potrivit economistului-șef pentru Asia al băncii japoneze Nomura, China este
foarte vulnerabilă în acest moment, deoarece provinciile în
care există carantină totală sau parțială sunt responsabile pentru circa 40% din PIB-ul celei de-a doua economii a lumii.
Shanghai, centrul economic și financiar al Chinei, este printre
cele mai afectate orașe, din cauza unei carantine stricte care
ține blocați în case cei peste 26 de milioane de locuitori ai săi.
De asemenea, provincia nordică Jilin, care găzduiește multe
fabrici de automobile, dar și provincia sudică Guangdong,
care este un mare centru industrial, au fost puternic afectate,
în condițiile în care oficialii locali au închis orașe întregi,
deoarece se tem de pedepsele Beijingului în cazul apariției
unui focar în jurisdicția lor.
Ca urmare, întreruperile în aprovizionare au devenit din ce în
ce mai severe în ultima perioadă, spune economistul băncii
Nomura. Vânzările cu amănuntul ale Chinei vor afișa o
scădere, probabil, în martie, iar livrările către clienții din
străinătate se vor reduce drastic, avertizează acesta.
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Imigrație în Quebec: Pașii de urmat în
Programul pentru lucrători calificați (II)
Diferența dintre
selecția de către
Quebec și
admiterea de către
Canada

Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) este pentru cei care doresc să se stabilească în Quebec.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Revenim în acest articol
asupra Programului pentru lucrători calificați,
luând ca exemplu cazul
unei familii din România
care dorește să se stabilească în Quebec. Este
vorba de un cuplu soț-soție cu un copil. Cei
doi soți au 45 de ani, iar copilul 18. El este
grafician, ea este profesoară de limba
franceză, ambii având o vechime în muncă
de 23 de ani.

În articolul precedent, apărut în ediția
din 8 aprilie, am amintit de posibilitatea
venirii cu statutul de lucrător temporar care
poate fi apoi transformat în statut de rezident permanent. M-am oprit însă asupra
variantei, mai fezabile, care presupune
calea Programului pentru lucrători calificați (Programme régulier des travailleurs
qualifiés - PRTQ). Am menționat primii
pași ce trebuie făcuți în cadrul acestui program: completarea unei declarații de interes pentru a imigra în Quebec pe portalul
Arrima și apoi continuarea demersurilor în baza unei invitații primite din partea
ministerului provincial al Imigrației.

Am amintit, de asemenea, că pentru a
ajuta persoanele interesate să vadă dacă au
șanse să-și depună candidatura prin intermediul declarației de interes, ministerul
Imigrației pune la dispoziție o primă grilă
de evaluare, disponibilă la www.quebec.ca
- Immigration - Programmes d'immigration pour les travailleurs qualifiés.
accentmontreal.com

Evaluarea folosind această grilă trebuie făcută alternativ, cu fiecare dintre soți
pe post de candidat principal, pentru a determina care dintre cei doi are cele mai
mari șanse de calificare. Grila este relativ
simplu de înțeles, însă două observații se
impun. Prima are de-a face cu importanța
domeniului de pregătire (punctul despre
educație) și cu faptul că trebuie folosită
lista ministerului Imigrației privind evaluarea domeniilor de educație, în funcție
de locul obținerii diplomelor - în Quebec
sau în străinătate - și de câmpul de expertiză. Ultima listă a fost publicată în 2019
de minister, în virtutea articolului 28 al
Legii imigrației în Quebec (2016, capitolul
3). Ea reflectă dorința de a selecta candidații care au capacitatea de a contribui prin
stabilirea lor aici la prosperitatea (economică) a provinciei.

A doua observație are de-a face cu
evaluarea posibilităților de a îmbunătăți o
candidatură. De exemplu, putem recomanda candidaților să studieze intensiv
franceza și/sau engleza și să dea noi teste
pentru a-și mări punctajul alocat nivelului
de cunoaștere a acestor două limbi, însă,
în același timp, trebuie verificat dacă în intervalul de timp necesar ameliorării
cunoștințelor lingvistice candidații vor depăși vârsta de 35 de ani - peste această
vârstă, fiecare an în plus atrage pierderea
a două puncte. Prin urmare, dacă se
câștigă două puncte pentru nivelul de
franceză dar se pierd tot atâtea din cauza
vârstei, această cale nu este cea mai bună
de urmat.
Rămân desigur altele, ca de exemplu

studii în Canada, însă trebuie analizat
fiecare detaliu: domeniul, capacitatea de a
fi admis într-o instituție de învățământ
acreditată de imigratie și, nu în ultimul
rând, capacitatea de a asuma cheltuielile
aferente. Alte detalii hotărâtoare sunt corelarea domeniului de educaţie și experienţa
de muncă din ultimii ani, diplomele
obţinute, sau cum procedam în situaţia
când o persoană are diplome în domenii
diferite sau complementare.

Din experienţă, am constat că de obicei
este greşit înțeleasă această procedură și
că cei care vor să vină aici nu au răbdarea
și obiectivitatea de a-și evalua corect propria situație. Din această cauză considerăm că pentru a evita pierderea de timp
și de bani, recurgerea la serviciile unui
specialist în imigrație este utilă.
Subliniem că trebuie verificat profesionalismul și credibilitatea acestor specialiști în imigrație. Ei trebuie să fie
membri ai Colegiului canadian de consultanți în imigrație și cetățenie (CCIC) sau
ai baroului din Quebec (avocați sau notari)
Aceste asociații profesionale au ca obiectiv asigurarea protecției publicului și cer
din partea membrilor lor o pregătire continuă obligatorie pentru a putea asuma o
răspundere profesională, în timp ce persoanele care dau „sfaturi” pot cere bani
fără nicio răspundere.
Revenind la exemplul familiei din
România care dorește să vină în Quebec,
informațiile exacte despre nivelul studiilor, tipul de diplome obținute, nivelul
cunoștințelor de franceză/engleză, dacă au

Într-un Quebec plin de accente

În Quebec, imigrația ține atât de nivelul
federal de guvernământ, cât și de cel
provincial. Pentru a se stabili în Quebec
ca rezident permanent, o persoană trebuie să răspundă exigențelor ambelor
guverne.
Guvernul Quebecului este cel care selectează persoanele care doresc să se
stabilească pe teritoriul său, după propriile sale criterii. Atunci când o persoană este selecționată, ea și familia
care o însoțește primește ceea ce se
cheamă un Certificat de sélection du
Québec (CSQ).
Guvernul federal este responsabil pentru admiterea celor doresc să imigreze
în Canada si face verificări care să asigure protecția intereselor naționale,
adică verificări de sănătate și de securitate.
Așadar, candidații pentru Quebec, după
ce obțin CSQ, trebuie să facă o cerere
de rezidență permanentă pe lângă ministerul federal al Imigrației și să treacă
examenul medical și controalele de
securitate și criminalitate (cazier judiciar).

rude în Quebec și dacă au mai venit aici și
pentru cât timp, sunt esențiale. Considerând vârsta - 45 de ani, deci 0 puncte la
acest capitol - trebuie văzut unde altundeva se poate ameliora punctajul ca să
treacă de examenul preliminar și să poată
depună declarația de interes pentru PRTQ.

Menționăm că în cadrul acestui program, la nivel de capital uman sunt evaluate cunoștințele de franceză sau ce
combinate franceză/engleză, vârsta, durata
experienței profesionale, nivelul de școlarizare. La capitolul legat de nevoia de
mână de lucru pe piața de muncă din Quebec vor fi analizate nevoile actualizate în
anumite domenii economice, coroborate
cu educația și experiența de muncă în
străinătate, în Quebec sau în Canada a candidatului, dacă acesta are o ofertă de
muncă validată etc. Revenim cu detalii în
numărul viitor al ziarului.

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

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

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

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

SOS INFIRMIÈRE

Administratori români

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

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

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

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
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C ons ultati ora rul la :
b a l ka n i . c a

10 MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Su pr a fa ța d e pă du r e
a mazo ni an ă de fr iș ată
în primele trei luni din
2022, mai mare ca
n ici od at ă

Suprafața de pădure tropicală amazoniană
afectată de defrișări în primele trei luni ale
acestui an a fost cea mai mare înregistrată
vreodată, potrivit unui nou raport al Institutului Național de Cercetări Spațiale din Brazilia
(INPE).

Potrivit raportului INPE, 941,34 kilometri pătrați de pădure au
fost defrișați în perioada ianuarie-martie a.c. Aceasta este cea
mai mare cifră înregistrată de când institutul a început să monitorizeze ratele de despădurire în 2016, arată CNN, citat de
Digi24.ro.
Cercetătorii au observat o creștere cu 64% față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost defrișați 573,29 kilometri
pătrați.
Activitățile de distrugere a celei mai mari păduri tropicale din
lume s-au intensificat de la preluarea mandatului, în 2019, de
către președintele Jair Bolsonaro, care a luat măsuri ce au slăbit
acțiunile de protecție a mediului pe motiv că împiedică dezvoltarea economică a țării.
Un raport al grupului ONU pentru climă a avertizat recent că
guvernele nu fac suficient pentru a reduce emisiile de gaze cu
efect de seră pentru a preveni cele mai grave efecte ale încălzirii
glo-bale. Defrișările sunt cauză a aproximativ 10% din emisiile
globale, potrivit raportului.
Unii oameni de știință prezic că defrișările se vor intensifica
înainte de alegerile prezidențiale din Brazilia din octombrie, așa
cum s-a întâmplat și în trecut.
De obicei, aplicarea legislației de mediu slăbește în anii electorali, iar infractorii s-ar putea grăbi să defrișeze înainte de preluarea mandatului de către un nou guvern.
Luna aceasta, compania Meta a anunțat că a eliminat 14 conturi
de Facebook, nouă pagini de Facebook și 39 de conturi de Instagram, pentru postarea de informații legate de defrișări. Compania a anunțat că în spatele acestor conturi activa o rețea cu
originea în Brazilia, care ar fi avut legături armata braziliană, și
care promova mesaje conform cărora nu toate defrișările sunt
dăunătoare și care criticau ONG-urile de mediu.
ACCENT MONTREAL
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99% din populația lumii
respiră un aer poluat

Aproape toată populaţia lumii (99%) respiră
aer poluat şi nesănătos, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
(OMS), care a făcut un
apel la reducerea utilizării combustibililor
fosili, informează luni
agenţiile AFP şi DPA citate de Digi24.ro.

Aceste concluzii sunt rezultatul unei combinaţii de imagini
satelitare din întreaga lume şi date
colectate în mii de oraşe, incluse
într-un raport OMS. Potrivit raportului, un număr record de peste
6.000 de zone urbane din 117 ţări
monitorizează în prezent calitatea
aerului. Aceasta reprezintă aproximativ 80% din populaţia urbană
mondială de astăzi.
Cu toate acestea, aceşti
locuitori încă respiră niveluri periculoase de particule fine şi dioxid
de azot, populaţiile care trăiesc în

ţările cu venituri reduse şi medii
fiind cele mai expuse.
Majoritatea
măsurătorilor
menţionate în raport au fost efectuate între anii 2010 şi 2019, adică
înainte de pandemia de COVID19 care a avut impact asupra transporturilor şi a numeroase sectoare
economice şi industriale poluante.
Pentru OMS, constatările raportului evidenţiază importanţa
reducerii utilizării combustibililor
fosili şi a adoptării altor măsuri
concrete
pentru
reducerea
nivelurilor de poluare a aerului.

Particule fine şi dioxid
de azot

Informaţiile actualizate din
baza de date a OMS privind calitatea aerului introduc pentru prima
dată măsurători la nivelul solului
ale concentraţiilor medii anuale de
dioxid de azot (NO2), un poluant
urban comun şi un precursor al
particulelor şi al ozonului.
Aproximativ 4.000 de localităţi din 74 de ţări colectează date
despre dioxidul de azot de la
nivelul solului. Doar aproximativ
un sfert dintre locuitorii acestor
zone respiră concentraţii medii

anuale de dioxid de azot conforme
cu liniile directoare ale OMS.
Dioxidul de azot este asociat
cu afecţiuni respiratorii, în special
cu astmul bronşic, şi conduce la
simptome precum tuse, respiraţie
şuierătoare sau dificultăţi de respiraţie, spitalizări şi urgenţe medicale.
Actualizarea include şi măsurători ale particulelor din aer cu
un diametru egal sau mai mic de
10 microni (PM10) sau 2,5 microni (PM2,5). Aceste două grupe
de poluanţi provin în principal din
activităţile umane asociate arderii
combustibililor fosili.
În 17% dintre oraşele ţărilor cu
venituri mari, OMS a constatat o
calitate a aerului sub liniile directoare pe care le-a stabilit privind
PM2,5 sau PM10. În ţările cu venituri mici şi medii, calitatea aerului în mai puţin de 1% din oraşe
este conformă cu pragurile recomandate de OMS.
Particulele în suspensie sunt
capabile să pătrundă adânc în
plămâni şi în fluxul sanguin,
provocând mai ales probleme cardiovasculare, cerebrovasculare şi
respiratorii.
ACCENT MONTREAL
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LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

Servicii
24/7

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

● Colete, plicuri, scrisori la domiciliu in

Romania, in 3 zile lucratoare

● Colectare la domiciliu pentru 15$ în zona

Laval si Montreal

● Trimitem oriunde in Romania si in

Republica Moldova

● Transfer de bani spre si din Romania
● Cadouri, flori, torturi, sampanie livrate in

Bucuresti pentru ocazii speciale

SPECIALITATI
ROMANESTI

► Mititei si carnati
► Carne marinata

► Mezeluri preparate in

laboratorul propriu

Charcuterie
Fairmount
RETETELE LUI IONCI
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Proiectul MIICOVAC, pentru un dialog
deschis, fără prejudecăți, despre vaccinarea
anti-Covid-19
Un nou proiect pancanadian,
numit MIICOVAC, oferă celor
care au ezitări privind vaccinarea anti-Covid-19 posibilitatea de a pune întrebări și
de a discuta pe această temă.
Scopul este de a vorbi deschis, fără prejudecăți, cu empatie și răbdare despre
subiectul vaccinării împotriva
Covid-19, care a devenit atât
de polarizant și politizat.

Ezitările privind vaccinarea nu au
apărut odată cu pandemia de Covid-19.
Proiectul MIICOVAC, finanțat de Agenția
canadiană de sănătate publică și disponibil
pentru populație începând din data de 15
aprilie, se bazează studiul PromoVac al
doctorului Arnaud Gagneur, neonatolog,
profesor la Facultatea de medicină a Universității Sherbrooke, care a întâlnit de-a
lungul anilor numeroși părinți ce ezitau
să-și vaccineze copiii. Conversațiile acestora cu un consilier care le-a putut
răspunde la întrebări onest, cu respect și
empatie, s-au dovedit eficace. Testat pentru prima dată la Sherbrooke, programul
PromoVac al doctorului Gagneur a redus
reticența față de vaccinare cu 40% în Quebec și a încurajat mai mulți părinți să-și
vaccineze copiii.
Astfel, rata acoperirii vaccinale a crescut cu 3,3% în rândul bebelușilor de 3
luni, cu 5% la cei de 5 luni și cu 7,4% la
cei de 7 luni. Proiectul a relevat și o probabilitate mai mare cu 9% ca până la
vârsta de 2 ani copiii să fie complet vaccinați dacă părinții lor au beneficiat de
acest tip de intervenție la maternitate.

de luni până vineri între orele 8:00 și
20:00 și sâmbăta între 10:00 și 16:00.
Acești consilieri au fost pregătiți de
grupul CoVaRR-Net, format din aproape
o sută de cercetători interdisciplinari canadieni. Ei au acces la o rețea ce conține cele
mai recente studii științifice și date despre
Covid și despre vaccinare.

În Canada, ratele de vaccinare pentru doza de rapel sunt scăzute. În Quebec, aproape jumătate dintre adulți nu și-au făcut rapelul.

În 2018, acest serviciu a fost extins la
toate unitățile de maternitate din Quebec
sub denumirea de Programme d’entretien
motivationnel en maternité pour l’immunisation des enfants (EMMIE).

O campanie de vaccinare ce
trebuie relansată

Ca toți experții în domeniu, dr. Gagneur
este de părere că vaccinarea reprezintă
unul dintre cele mai importante instrumente pentru a face față următoarelor luni
de pandemie.

În ultima vreme însă campania de vaccinare a stagnat, după ce inițial a stârnit
entuziasm în rândul majorității canadienilor. Aproape 82% din populație este vaccinată cu două doze, însă în patru din
provinciile și teritoriile canadiene -

Alberta,
Saskatchewan,
Manitoba,
Nunavut și Teritoriile de Nord-Vest - rata
vaccinării complete este sub 80%. În ceea
ce privește doza de rapel, esențială pentru
a face față variantei Omicron, doar 47%
dintre canadieni și-au făcut-o. În Alberta
și Nunavut rata este de 36%.

Prezentarea beneficiilor vaccinării nu
este întotdeauna suficientă și se poate
dovedi chiar contraproductivă, așa cum
experiența recentă a arătat-o. De aceea,
metoda dr. Gagneur este acum aplicată în
cazul vaccinării împotriva Covid-19.
Concret, MIICOVAC oferă posibilitatea unei discuții virtuale de 30 de
minute, în franceză sau engleză (la
alegere) cu un consilier de vaccinare. Serviciul este gratuit. Persoanele interesate se
pot programa pe site-ul www.canvax.ca,

Scopul MIICOVAC este de a oferi informații fără a stigmatiza. Dr. Arnaud
Gagneur și consilierii MIICOVAC folosesc metoda numită interviu motivațional,
un stil de comunicare empatic și non-confruntațional, dezvoltat de psihologi pentru
a produce schimbări de comportament, ca
de exemplu tratarea alcoolismului, lăsarea
de fumat, adoptarea de obiceiuri alimentare sănătoase etc. Nu se urmărește
bombardarea cu tot felul de date a celor
care fac apel la acest serviciu pentru a-i
convinge să se vaccineze. Consilierii de
vaccinare au menirea să asculte îngrijorările oamenilor fără a judeca, să le
valideze temerile și să le ofere răspunsuri
la întrebări.
„Este o abordare umanistă, respectuoasă, care își propune să înțeleagă
temerile, să ofere informații pe înțelesul
tuturor, într-o atmosferă binevoitoare”,
afirmă dr. Gagneur potrivit RadioCanada. El este de părere că populația se
confruntă cu o „infodemie” în ceea ce
privește Covid-19 și că proiectul său îi
poate ajuta pe cei care se simt pierduți în
noianul acesta de informații, contribuind
la creșterea ratei de vaccinare.

Totuși, dr. Gagneur atrage atenția
asupra faptului că trebuie respectată autonomia unei persoane care refuză să se
vaccineze după conversația avută cu un
consilier, căci aceste persoane au primit
informațiile necesare pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză.
ACCENT MONTREAL

Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte
produse
traditionale
romanesti

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.
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Cele mai nocive obiceiuri pentru creier
mai mult timp pentru a adormi. Putem, de
exemplu, să ne băgăm în pat cu o oră mai
devreme. Evitați televizorul, tabletele, laptopul, celularul înainte de culcare. Luați pur
și simplu o carte sau o revistă și citiți.
La capitolul „de evitat” înainte de culcare intră și alcoolul (contrar zicerilor populare), cafeina și nicotina. Dacă luați
medicamente, nu neglijați să evaluați în
mod regulat cu doctorul sau farmacistul
dvs. efectele acestora asupra cantității și
calității somnului.

Stresul cronic

Patru factori, prezentați mai
jos, au cel mai mare efect
asupra funcției cognitive.
Multe obiceiuri au o influență negativă
asupra creierului, însă statul prea mult
așezat, lipsa de socializare, somnul inadecvat și stresul sunt cele mai nefaste. Din fericire, ele pot fi relativ ușor schimbate, așa
cum se arată într-un articol publicat de Harvard Health.

Statul jos timp îndelungat

Un adult obișnuit stă pe scaun șase ore
și jumătate pe zi, iar acest lucru afectează
creierul. Un studiu din 2018 publicat în
PLOS One a arătat că statul jos timp îndelungat este legat de schimbări petrecute
într-o zonă a creierului esențială memoriei.
Cercetătorii au folosit scanări RMN pentru
a analiza lobul temporal medial (LTM), o
regiune a creierului care creează noi amintiri, la persoane cu vârste cuprinse între 45
și 75 de ani. Au comparat apoi scanările cu
numărul mediu de ore pe zi în care participanții la studiu au stat jos. Ce au observat
este că cei care au petrecut cel mai mult

timp așezați aveau și cele mai subțiri
regiuni LTM. Potrivit cercetătorilor, subțierea LTM poate fi un precursor al declinului cognitiv și al demenței.
Pentru a combate efectele nocive ale
statului jos timp îndelungat, medicii recomandă să facem mișcare la fiecare 30 de
minute - telefonul poate fi de un real ajutor
în acest sens, dacă îl setăm să ne aducă
aminte din jumătate în jumătate de oră să
ne ridicăm și să fim activi câteva minute.
Mergeți prin casă, faceți câteva flotări, genuflexiuni sau fandări, faceți câțiva pași
prin curte sau o plimbare în pas rapid prin
cartier.

Lipsa de socializare

Singurătatea este corelată cu un risc
mai mare de depresie și de a dezvolta boala
Alzheimer și poate accelera declinul cognitiv. Un studiu din iulie 2021 publicat în
Journals of Gerontology: Series B a relevat
că persoanele mai puțin active social pierd
mai mult din materia cenușie a creierului,
stratul exterior care procesează informații.
În timpul pandemiei de Covid socializarea a fost foarte dificilă. Din fericire,
potrivit specialiștilor, nu e nevoie să interacționăm cu o mulțime de oameni pen-

tru a beneficia de efectele pozitive ale socializării. Două sau trei persoane cu care
putem să partajăm gânduri și emoții, fără
bariere și în mod regulat, sunt suficiente. Și
nu e necesară socializarea în persoană convorbirile telefonice, mesajele text sau
întâlnirile pe zoom sunt la fel de benefice
pentru creier.

Somnul inadecvat

Recomandările actuale ale Public
Health Agency of Canada sunt de 7-9 ore
de somn pe noapte pentru adulții cu vârste
cuprinse între 18 și 64 de ani și de 7-8 ore
pe noapte pentru cei peste 65 de ani. Din
păcate, 1 din 4 adulți canadieni din grupa
de vârstă 18-34 de ani, 1 din 3 cu vârsta de
35-64 de ani și 1 din 4 adulți între 65 și 79
de ani nu dorm suficient.
În SUA, potrivit CDC, o treime dintre
adulți nu dorm cele 7-8 ore recomandate.
O cercetare publicată în numărul din decembrie 2018 al revistei Sleep a arătat că
abilitățile cognitive cum ar fi memoria, capacitatea de a raționaliza și rezolvarea problemelor, scad atunci când dormim mai
puțin de șapte ore pe noapte.
Sfatul experților este de a ne concentra
nu pe a dormi mai mult, ci pe a ne acorda

Stresul cronic poate ucide celulele
creierului și poate micșora cortexul prefrontal, zona responsabilă pentru memorie
și învățare.
Stresul cronic poate fi declanșat de factori multipli și vine sub diferite forme. El
poate fi de ordin financiar, asociat cu locul
de muncă, cauzat de discriminare și marginalizare în plan profesional sau în societate în general, de probleme de sănătate.
Traumele, precaritatea materială, climatul
politic incert, relațiile disfuncționale sunt
de asemenea cauze ale stresului cronic.
Egoul și atitudinea „ori ca mine ori
deloc” sunt și ele un declanșator major de
stres, este de părere dr. Rudolph Tanzi, director la Genetics and Aging Research Unit
și la McCance Center for Brain Health de
la Massachusetts General Hospital, afiliat
Universității Harvard. „Această mentalitate
în care așteptările sunt foarte mari poate
declanșa reacții negative care cresc nivelul
de stres de fiecare dată când lucrurile nu
merg așa cum ne dorim”. O mai mare flexibilitate în reacții și acceptarea că alte
metode sau abordări pot fi mai bune ne-ar
putea scuti de un stres suplimentar.
Desigur, combaterea stresului cronic
trebuie să țină cont de elementele ce îl
cauzează. În unele situații o schimbare de
optică și de atitudine poate ajuta; în alte
este nevoie de psihoterapie pentru rezolvarea problemelor și eliminarea factorilor de stres.
ACCENT MONTREAL

Vreți mai mulți clienți?
Suntem aici să

vă ajutăm!
Print și online
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Mit şi realitate despre
Acest articol atrage atenţia asupra unor
neînţelegeri serioase legate de chimicale şi
sugerează metode directe pentru redactorii
şi prezentatorii din mass-media prin care să
le evalueze. Este destinat să deschidă o discuţie care promovează o conexiune mai
puternică între interpretarea obişnuită şi
realitatea chimică.
Conţinutul acestui articol are la bază
discuţii şi consultări cu cercetători din
domeniul chimiei. Articolul acoperă:
câteva din cele mai importante mituri; cum
să evaluăm afirmaţiile despre chimicale, în
special în relaţie cu riscuri şi remedii;
câteva informaţii ce ar putea surprinde pe
mulți şi care contestă afirmaţiile recente
despre chimicalele din corpul nostru; limbajul folosit pentru descrierea chimicalelor.

Mitul 1: Poţi elimina complet
chimicalele din viaţa ta

Oamenii de știință sunt din ce
în ce mai îngrijoraţi din cauza
discrepanţei crescânde dintre
interpretările uzuale şi realitate în ceea ce priveşte „chimicalele”. Îngrijorarea nu are
însă la origine faptul că oamenii tind să înţeleagă greşit
ce sunt chimicalele şi ce fac
ele. Această îngrijorare are ca
ţintă consecinţele asupra deciziilor legate de stilul de
viaţă, sănătatea familiei şi
politicile sociale.

În interpretările comune privind stilul
de viaţă, chimicalele sunt prezentate ca
ceva ce poate fi evitat sau eliminat prin
folosirea unor produse speciale, ceea ce
poate să afecteze sănătatea şi mediul oamenilor. Realitatea, prin contrast, este că
totul este făcut din chimicale, că substanţele sintetice sunt adesea mult mai sigure pentru sănătatea umană decât cele
numite „naturale” şi că teama nefondată de
chimicale îi încurajează pe oameni să
creadă orbeşte în idei şi „remedii” care au
foarte puţin în comun cu ştiinţa sau medicina.
Teama de chimicale este o parte importantă din discuţia despre stilul de viaţă
modern. Discuţiile privind stilul de viaţă sănătate, alimentaţie, familie şi mediu

s-au înmulţit enorm în ultimele decenii, datorită mediatizării TV, dezvoltării internetului şi diverselor publicaţii care dezbat în
mod curent subiectul. La fel şi în ziare, articolele despre stilul de viaţă, suplimente
alimentare şi diverse sfaturi ocupă tot mai
mult spaţiu.
Odată cu această înmulţire a interpretărilor cotidiene, concepţiile greşite despre ce sunt chimicalele şi ce fac ele s-au
extins atât de mult încât adevărul despre
chimicale pare surprinzător şi absurd.

Ştiu oamenii că nimic nu poate fi „fără
chimicale”? Câţi ştiu că „E-urile” au aprobare pentru utilizarea în producţia alimentară şi că includ unele vitamine esenţiale?
Ştiţi că organismul dvs. funcţionează exact
la fel, fie că urmați un regim de detoxificare, fie o dietă normală? Sau că ideea de
„efect de cocktail” referitoare la consumul
de alcool este o legendă urbană? Când vine
vorba de chimicale, există atâtea concepţii
greşite, încât oamenii sunt deseori speriaţi
când nu este cazul şi calmi când nu ar trebui.

De ce există o asemenea diferenţa între
percepţie şi realitate? Pare să fie, în parte,
rezultatul comercializării intensive a produselor „alternative”, al ideilor despre stilul
de viaţă şi al campaniilor care profită de
concepţiile greşite despre chimicale şi despre funcţionarea organismului. Este remarcabil şi faptul că cei care lansează
interpretările privind stilul de viaţă nu sunt
implicaţi în niciun fel în producerea de informaţii ştiinţifice, validate şi că au foarte
puţine ocazii de a crea legături cu lumea
ştiinţei.

Realitatea este că nu putem trăi fără
chimicale pentru că totul este făcut din
chimicale. Chimicalele sunt substanţe, iar
chimia este ştiinţa substanţelor - structura
lor, proprietăţile lor şi reacţiile care le
transformă în alte substanţe. Afirmaţiile
conform cărora anumite produse nu conţin
chimicale sunt false. Nu există alternative
pentru chimicale, doar alegeri legate de ce
chimicale să fie folosite şi cum să fie acestea produse.
„Ştiai că o persoană obişnuită are mai
mult de un trilion (1012) de atomi de uraniu în corp şi că sute din aceşti atomi se
dezintegrează în fiecare zi? (Pare mult, dar
în termeni de masă înseamnă foarte puţin).
Totul provine dintr-o sursă cât se poate de
naturală: alimentele pe care le consumăm.
Uraniul provine din sol, unde se găseşte în
mod natural.” John Emsley, chimist şi autor
al Nature’s Building Blocks.

Chimicalele ne afectează mai
puţin decât i-au afectat pe
bunicii noştri

Comisia Sanitară Regală din 1871, din
Marea Britanie, a observat că apa din
Canalul Bradford era atât de murdară, încât
un felinar scăpat acolo i-ar fi dat foc. În
mod clar, s-au făcut progrese mari de
atunci, în termeni de înţelegere şi control
al poluării. Chimiştii au fost în fruntea
identificării problemelor şi creării de
soluţii.

Ni se spune adesea că ne confruntăm cu
o ameninţare fără precedent din partea
chimicalelor din mediu. De fapt, spre deosebire de prezent, în trecut populaţia era
înconjurată de chimicale otrăvitoare, necunoscute şi nereglementate. Romanii, de
exemplu, foloseau diferiţi compuşi cu
plumb în vasele de băut, conductele de apă,
cosmetice, monede şi ca îndulcitori şi conservanți pentru vin. Aceasta a condus la
gută, sterilitate şi intoxicație cronică cu

plumb. În secolul al XXIX-lea, compușii
cu arsen erau folosiţi în vopsele: „verdele
de Paris” era un verde-smarald viu preferat
de pictori precum Cezanne şi Van Gogh,
dar era şi un pesticid puternic folosit pentru
omorârea şobolanilor în canalele pariziene.
„Verdele lui Scheele” era folosit pentru
tapete, cu dezavantajul că se degrada din
cauza umidităţii, devenind gaz letal, arsina,
provocând otrăvire în locuinţe. Chimicalele
folosite pentru confecţionarea pălăriilor
emiteau vapori de mercur, provocând
tremur muscular, vedere distorsionată şi
tulburări de vorbire - primele semne ale
otrăvirii cu mercur. Toate aceste chimicale
şi multe altele sunt acum monitorizate cu
grijă, astfel încât expunerea la ele să fie
minimă sau inexistentă.
Totul este făcut din chimicale, dar de
obicei ne referim la ele folosind nume mai
familiare. Când substanţele sunt descrise ca
fiind chimicale, poate suna alarmant:
„Dacă ar veni cineva la tine acasă, ţi-ar face
un cocktail de chimicale necunoscute şi ţi lar oferi să guşti, ai accepta? Bineînţeles că
nu. Nu vrei să ai chimicale netestate în
casă, în băutură sau în corp. Nu le vrei, dar
în mod şocant sunt deja acolo”. Secțiunea
„Chemicals out of Control”, site-ul internațional al Greenpeace.
Dar„dacă cineva ar veni şi ţi-ar oferi un
cocktail de butanol, alcool izoamilic, hexanol, fenil etanol, tanin, alcool benzilic,
cafeină, geraniol, quercetină, 3-galoil epicatechină, 3-galoil epigalocatechină şi
săruri anorganice, ai gusta? Sună destul de
înspăimântător. În schimb, dacă ţi s-ar oferi
o cană de ceai, probabil că ai accepta-o.
Ceaiul este un amestec complex al substanţelor enumerate mai sus, în concentrații
care depind de locul din care a fost cules.”
- Derek Lohmann, chimist cercetător.

Renunţă la detoxificare - bea
un pahar cu apă şi culcă-te
devreme!

La fiecare început de an părem să
ajungem din ce în ce mai departe cu inovarea privind produsele şi practicile menite
să ne purifice, detoxifice şi să ne refacă.
Oamenii de știință spun însă că ar fi mai
bine să ne păstrăm banii, să bem un pahar
de apă și să ne odihnim mai mult.
Corpul nostru are propriul mecanism de detoxificare. Intestinele nu permit
bacteriilor şi toxinelor să pătrundă în organism, ficatul acţionează ca o uzină
chimică extraordinară. De obicei combină
toxinele cu propriile chimicale, producând
compuşi solubili în apă care pot fi eliminaţi
de către rinichi. Prin urmare, corpul se
detoxifică singur.
Acest proces nu devine mai eficient
dacă luăm tablete de detoxificare, purtăm
şosete de detoxificare, facem împachetări,
consumăm extract de rădăcină de urzică,
bem infuzii de plante, urmăm o dietă
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„chimicale” (I)
de detoxificare sau folosim orice alte produse sau ritualuri promovate.
„Una dintre cele mai otrăvitoare substanţe este alcoolul. Totuşi, chiar dacă
bem o doză aproape letală de alcool (ceea
ce nu este recomandat), ficatul îl elimină
în 36 de ore, fără niciun ajutor de la
tabletele de detoxificare. Ca patolog, mă
deranjează afirmaţiile conform cărora o
dietă de detoxificare va îmbunătăţi
funcţionarea ficatului. Cel mai bun lucru
pe care îl poţi face pentru a-ţi ajuta ficatul
este să opreşti consumul de alcool şi să bei
apă pentru a te rehidrata.” - Sir Colin
Berry, patolog.
„Corpul nostru se pricepe foarte bine
să elimine substanţele nocive pe care le ingerăm de Sărbători. Există o concepţie
populară conform căreia putem accelera
procesul de eliminare consumând apă special îmbuteliată sau ceai de plante, dar
astea sunt doar absurdităţi. De fapt, multe
dintre dietele şi suplimentele de detoxificare chiar nu fac bine şi nici nu au fost testate suficient. Aceste remedii alternative
sunt analizate de chimişti din perspectiva
compușilor toxici naturali pe care le
conţin, iar în viitor s-ar putea să vedem
cum multe dintre poveştile despre chimicale şi sănătate apar ca simple legende urbane” - John Emsley, chimist şi scriitor
științific.
„«Dieta de detoxificare» este un termen fără sens folosit tot timpul. Şi din
cauză că nu a fost definit este imposibil să
spunem dacă funcţionează sau nu.” Ursula Arend, nutriţionist.
„Romanii au avut dreptate în legătură
cu detoxificarea: mundus vult decipi lumea vrea să fie amăgită, tradus mai
corect ca «în fiecare minut se naşte un
credul». Singurul lucru care pierde în
greutate ca efect al unei diete de detoxificare este portofelul tău.” - John Hoskins,
toxicolog.
„Dietele şi produsele de detoxificare
nu aduc prejudicii, decât portofelului tău,
dar nu îţi fac nici bine, decât, poate, psihologic! Funcţiile organismului tău elimină eficient substanţele dăunătoare şi nu
poţi face prea mult pentru a le îmbunătăţi.
Răbdarea şi o dietă adecvată sunt mai valoroase decât suplimentele de detoxificare.” - Paul Illing, toxicolog.
„Sistemul de detoxificare propriu al

corpului este remarcabil de sofisticat şi
flexibil. Trebuie să fie, din moment ce
mediul natural în care am evoluat este
ostil.” - Alan Boobis, toxicolog.
„Detoxificarea este un concept ridicol
promovat de către persoane care au
cunoştinţe foarte sumare despre nutriţie şi
nu oferă beneficii pentru sănătate pe perioada scurtă pe care este folosită. Miturile
persistente asociate cu acest concept
caraghios fac ca oamenii să devină nesiguri de dieta lor normală. Conceptul de
detoxificare vinde un mit mai degrabă
decât o entitate fiziologică.” - Catherine
Collins, nutriţionist.

Mitul 2: Chimicalele create
de om sunt periculoase

Realitatea este că provenienţa substanţei, fie că este fabricată de oameni,
copiată din natură sau extrasă direct
din natură, nu ne spune mai nimic
despre proprietăţile sale. În termeni de
siguranţă chimică, „industrial”, „sintetic”,
„artificial” şi „creat de om” nu înseamnă
neapărat periculos, iar „natural” nu
înseamnă neapărat mai bun. Tatuajele cu
henna pot provoca reacţii alergice, apa netratată poate ucide, iar fructele alterate
conţin toxine care pot îmbolnăvi. Toţi

Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462

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

accentmontreal.com
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cartofii - nu doar cei verzi - conţin o anumită otravă (alcaloidul solanină) care se
poate acumula.
Natura poate fi dură pentru organismul
uman. Chiar şi corpul nostru produce
chimicale care ne pot otrăvi, precum histamina, care poate conduce la şoc anafilactic. De fapt, chimicalele făcute de om
ne-au permis să reducem efectele dăunătoare ale chimicalelor naturale, precum
opiatele şi dioxinele. Chimicalele precum
ignifugele, dezinfectanţii, fungicidele şi
antibacterienele sunt folosite în casele
noastre pentru a ne proteja de chimicalele
şi organismele care apar în mod natural.
Folosirea chimicalelor în acest mod a
mărit speranţele de viaţă.
Datorită chimicalelor făcute de om
avem de ales dintr-o gamă mult mai mare
de substanţe decât în trecut. Producând
chimicale în laborator, putem să controlăm exact ce se foloseşte şi cât de mult
şi să eliminăm unele dintre impurităţile şi
efectele toxice prezente în unele surse naturale. Putem să aflăm de ce o substanţă
are un anumit efect, să izolăm ingredientul activ şi să îl folosim eficient, ceea ce
ne ajută să micşorăm consumul de substanţă activă. Degeţelul este o floare foarte
otrăvitoare, dar chimia modernă ne-a dat
posibilitatea de a identifica şi extrage
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Într-un Quebec plin de accente

digitalina şi a o folosi pentru tratarea
afecţiunilor cardiace.
Un alt avantaj al produselor sintetice îl
reprezintă proprietăţile dezirabile care le
pot fi date: pastile uşor de digerat, creme
care se întind şi şampoane care fac spumă,
astfel încât se consumă mai puţin.
Până în Evul Mediu, compuşii cu
plumb erau folosiţi pentru vopsirea în
negru a părului, iar în China pentru un
fond de ten galben. În secolul al XVI-lea,
în Europa, masca albă de pe feţele elisabetane era creată prin aplicarea unui
amestec de plumb alb şi oţet. Plumbul
agrava afecţiunile pielii pe care trebuia să
o acopere şi provoca şi căderea părului.
Dacă era înghiţit sau absorbit din greşeală
puteau apărea intoxicaţii cu plumb şi mai
grave (anemie, probleme renale).
În ziua de astăzi, compuşii cu plumb
sunt interzişi în industria produselor cosmetice, însă se mai găsesc în vopselele de
păr tradiţionale şi în fardul de ochi
tradiţional (dar nu şi în dermatograful
modern).
Produsele naturale sunt în mod inerent
schimbătoare. O plantă cu o anumită acţiune în martie s-ar putea să aibă un alt efect
în septembrie când compoziţia chimică
este diferită (din acest motiv o varietate de
fruct este uneori dulce şi alteori acră). În
mod deloc surprinzător, oamenii preferă
să recurgă la versiunile sintetice ale chimicalelor atunci când au nevoie de siguranţă,
de exemplu pentru contracepţie sau dezinfectare.
„Este de remarcat faptul că, deşi este
popular să te plângi de «toate aceste chimicale sintetice», aspectul este în contrast
cu cererea crescută a acestora, ca de
exemplu pilule contraceptive, apă de gură
sau cremă cu hidrocortizon.” - Andrew
Cockburn, toxicolog.
www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, intitulat „Making Sense of Chemical Stories”, a
fost publicată de Sense About Science. Scientia.ro este un site de popularizare a științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic
articole, are o secțiune de bloguri și una
destinată întrebărilor din partea cititorilor.
Cei care doresc să sprijine acest demers de
transmitere a informației științifice pot
dona la: www.scientia.ro.

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

Tel: (514) 376 3371
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Noi progrese în studiul atomilor exotici: Cea
mai precisă măsurătoare a heliului kaonic
Heliul kaonic este un atom
exotic, în care kaonii înlocuiesc electronii. Studiul acestui atom este important,
întrucât ajută la înțelegerea
interacțiunii nucleare tari. În
cadrul unui experiment efectuat în Japonia s-a reușit cea
mai precisă măsurătoare din
lume a heliului kaonic.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Atomii exotici

Cu toții știm că
atomii sunt alcătuiți
dintr-un nucleu care
conține protoni și
neutroni, în jurul
căruia orbitează electroni. Numărul protonilor (egal cu cel al
electronilor) ne spune despre ce element
chimic este vorba. Se pot însă genera și
studia așa-numiții atomi exotici, în care
electronii sunt înlocuiți cu alte particule
cu sarcina electrică negativă care sunt cuplate la nucleu prin interacțiunea electromagnetică.
Pot fi generați atomi exotici, de
exemplu, la acceleratoarele de particule,
cei de tip miuonic, în care un miuon (masa
de circa 200 de ori mai mare ca a electronului) înlocuiește electronul.
Pot exista și sunt studiați atomi exotici în care antiprotonii (antimateria protonului) înlocuiesc electronii - atomi
kaonici.

Atomii kaonici

Atomii kaonici sunt o categorie specială a atomilor exotici, întrucât particula
care înlocuiește electronul conține quarcul straniu.
Kaonii sunt particule din categoria
mezonilor și sunt compuși dintr-un quarc
și un antiquarc. Quarcul este de tip „straniu” și anti-quarcul de tip „anti-up”.
Studiul acestor atomi este important,
întrucât ne oferă informații despre interacțiunea nucleară tare, dintre quarcurile din
kaoni (printre care cel straniu) și cei din
nucleu.
Cum obținem această informație?
Măsurând radiația emisă atunci când
atomii kaonici care se formează într-o stare
excitată atunci când kaonii înlocuiesc electronii fac tranziții atomice pe nivele joase
(1s sau 2p), emițând fotoni (sub formă de
raze X).
Prin măsurătoarea acestor raze X
accentmontreal.com

Atomii kaonici sunt o categorie specială a atomilor exotici, întrucât particula care înlocuiește electronul conține quarcul straniu. Autoarea
acestui articol face parte din două experimente, unicele din lume, care măsoară atomii kaonici.

obținem informații despre energia
nivelurilor atomilor exotici care depinde
pentru nivelurile joase atât de interacțiunea
electromagnetică (care este foarte binecunoscută), cât și de cea nucleară tare, care
nu este atât de bine cunoscută și pe care o
măsurăm scăzând din energia măsurată pe
cea asociată interacțiunii electromagnetice.

Unde măsurăm atomii
kaonici?

Autoarea acestui articol face parte din
două experimente, unicele din lume, care
măsoară atomii kaonici. Aceste măsurători
sunt efectuate la acceleratoare de particule
care emit kaoni: DAFNE în Italia (Frascati) și J-PARC în Japonia. Kaonii din
Japonia au fost folosiți în experimentul
E62 la J-PARC care a realizat cea mai precisă măsurătoare din lume a heliului
kaonic.

E62 și heliul kaonic

Într-un articol publicat recent în Phys.
Rev Letters prezentăm rezultatul pe care
l-am obținut în Japonia la J-PARC în
cadrul experimentului E62, în care am măsurat raze X emise de atomii kaonici de
heliu3 și heliu4 (doi izotopi ai heliului).
Pentru această măsurătoare am folosit
detectoare de raze X de mare precizie, așanumite detectoare TES (Transition Edge
Sensors), care funcționează având la bază o
tranziție dintre o stare superconductoare

într-una normală când trece o particula prin
detector, procesul permițând măsurarea
energiei particulei cu precizie foarte mare.
Folosind fasciculul de kaoni de la acceleratorul J-PARC Hadron Hall și ținte de
heliu lichid am generat și măsurat razele X
emise de atomii kaonici în tranziții pe
nivelul 2p. Măsurătoarea a fost făcută cu o
precizie extremă: mai puțin de 1 eV (pentru energii de circa 6000 eV). Este cea mai
precisă măsurătoare din lume, foarte importantă pentru studiul interacțiunii nucleare tari.

Care este importanța
studiului?

Rezultatul experimentului E62 este
notabil atât pentru înțelegerea modului în
care interacționează quarcurile între ele, cât
și pentru studiul stelelor de neutroni, care
ar putea să aibă quarcuri strange în interior.
Studiile de atomi kaonici vor continua atât
în Italia, în cadrul proiectului de cercetare
SIDDHARTA-2, cât și în Japonia în cadrul
unor noi proiecte.
Suntem un pas mai aproape de
înțelegerea acestei interacțiuni nucleare tari,
care este extrem de complexă.
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.

Într-un Quebec plin de accente

Teoria modelului
standard

Teoria modelului standard al particulelor
elementare combină electrodinamica
cuantică, cromodinamica cuantică şi
teoriile despre forţa slabă în cadrul celei
mai cuprinzătoare concepţii despre particulele elementare. Gravitaţia nu îşi
găseşte locul încă în cadrul acestei teorii.
Pe măsură ce analizăm materia până la
cele mai mici componente subatomice,
trebuie să depăşim anumite niveluri
structurale care pot exista doar graţie
forțelor care menţin aceste structuri laolaltă. Protonul şi electronul, de pildă, se
atrag reciproc, iar acea forţă de atracţie
este cea care îi ţine laolaltă în interiorul
atomului.
Dar cine generează de fapt această
atracţie? De unde ştie electronul că protonul este acolo şi ce îl atrage către
acesta? Cum ştie electronul să nu fie
atras de neutron? Răspunsul este că electronul şi protonul, fiecare în parte, „populează” spaţiul din jurul lor cu
nenumărate particule minuscule, virtuale, cu o existenţă efemeră.
Citiți mai multe în articolul „Teoria
modelului standard al particulelor elementare” publicat de www.scientia.ro.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Familie compusă din patru persoane,
locuind în cartierul Côte-des-Neiges din
Montreal, caută o menajeră pentru curățenie, spălat rufe, gătit, pentru patru zile pe
săptămână. Postul este disponibil imediat.
Persoanele interesate sunt rugate să ia legătura cu Mary la 514-731-2176.

Charcuterie Balkani St-Hubert caută bucătar/bucătăreasă și/sau patisier/patisieră. Postul este la timp plin. Contactați
Éloïse, mtlbalkani@gmail.com sau 450676-6654.
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, cu program flexibil. 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. Suntem situați la 7532 Chemin Côte-deLiesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru
detalii sunați la 514-449-5127.
Caut ajutor în construcții, în special pentru dulapuri de bucătărie. Experiența un
atu. Detalii la: 514-743-8509.

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.

Maiorescu, Însemnări zilnice (18811886), 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.

DE VÂNZARE

Comerț esential la Montreal,
amplasament ideal, produse unice,
business matur, foarte rentabil și cu
un bun potențial de dezvoltare în continuare. Cauza vânzarii: pensionare.
Doriți să vă schimbați activitatea pentru a investi într-un loc stabil, solid și
cu viitor strălucitor, la adăpost de
crize?
Posibilitate de partenariat, ajutor la
finanțare.
Mai multe detalii la:

comertmontreal2021@gmail.com

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.
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.

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, 514-288-8046.

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
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Tel: 514-550-2774.

Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratuită.
Informații suplimentare: 514-575-9377.

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.

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

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.

18 SPORT
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Noua siglă a
Clubului Dinamo
B ucur eș ti va fi
r e a l i z at ă d e
supor te ri

FOTBAL

FOTBAL

Clubul de fotbal Dinamo
Bucureşti va avea o nouă
siglă, după ce fostul
acţionar Nicolae Badea,
care deţine marca şi palmaresul prin societatea
AFC Dinamo, a notificat
clubul să nu mai folosească
denumirea „FC Dinamo” şi
să nu mai comercializeze
produse sub acest nume.
Totuşi, echipa din Liga I
poate să păstreze în continuare denumirea Dinamo
pe însemnele sale.
Noul logo va fi ales „prin
implicarea în acest proiect
a fanilor dinamovişti din
ţară şi din străinătate, a
fostelor glorii şi, bineînţeles, a suporterilor înscrişi
în Programul Doar Dinamo
Bucureşti (DDB)”, se precizează într-un comunicat.

Noul logo trebuie să
conţină culorile lui Dinamo
(roşu-alb), identitatea
vizuală a clubului (D, Dinamo, Dinamo 1948) şi
elemente de legătură cu istoria din 1948 până astăzi.
„Propunerile pot fi făcute
în creion sau în programe
specifice (Phostoshop,
Illustrator, Corel etc). Ele
vor fi preluate brut şi vor fi
prelucrate de agenţiile
partenere într-o versiune finală sau pot veni direct

Răzvan Burleanu, reales în
funcția de președinte FRF

stilizate”, se arată în același comunicat.

Vor merge în faza a doua
cele mai interesante cinci
modele propuse. Acestea
vor fi alese de trei comisii,
formate din fostele glorii
ale clubului, reprezentanţii
DDB şi echipa de marketing a clubului.
În faza a doua vor exista
cinci comisii de vot, formate prima din suporteri,
a doua din reprezentanți
din cadrul DDB, a treia din
legendele clubului, a patra
din cei mai importanţi
jucători din lotul actual şi
din o parte din antrenorii
de la grupele de juniori ale
clubului, iar a cincea din
reprezentanţii de marketing
ai clubului. Cel mai votat
logo va fi ales câştigător.
Noul logo va deveni oficial
începând cu sezonul 20222023 și va fi prezent pe
toate echipamentele de joc
ale echipei, dar şi pe produsele oficiale în magazinul online şi în
magazinul de prezentare al
clubului.
Propunerile pot fi trimise
în perioada 20 aprilie - 5
mai 2022 pe adresa email:
marketing@dinamo1948.ro

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

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Se pare că data de
12 aprilie este o dată
importantă în istoria
României ce prevesteşte, indirect, probleme pentru
sportivii români. Pe 12 aprilie 2022,
Răzvan Burleanu a fost reales
președinte al Federației Române de
Fotbal. Acum 33 de ani, la aceeași
dată, Tovarășul anunța în fața Marii
Adunări Naționale, că perioada cea
mai grea a anilor '80 lua sfârșit,
odată cu achitarea datoriilor externe.
Din punct de vedere sportiv, atunci
ne aflam la apogeu. Câștigasem Liga
Campionilor Europeni la fotbal și
nenumărate campionate mondiale și
medalii olimpice la handbal, gimnastică, box etc. Aveam din acest
punct de vedere prezențe foarte bune
la nivel internațional.
Din
sacrificiul
populației,
sportivii beneficiau de condiții pe
care majoritatea românilor nici nu le
visau. Antrenorii veneau prin școli
ca să facă selecții la sporturile pe
care le reprezentau și era o onoare să

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges
C.P. 45680
Montréal, QC H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com
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Specialiști: Anca TISMĂNARIU (imigrație), Șerban TISMĂNARIU (juridic); Sport: Matei
MAXIM; Redactor şef: Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
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pentru
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ajungi în lotul lărgit al oricărui club
sportiv. Foarte mulți copii talentați
practicau sportul sub dictonul „mens
sana in corpore sano”.
Era greu în acea epocă să prinzi
lotul oricărei echipe de sport din
primele 3-4 ligi, fie că era vorba de
fotbal, handbal, rugby, box, gimnastică, hochei etc. Cei născuți în anii
'60-'70 o știu cel mai bine. Trebuia să
fii bun (sau să ai o pilă mare de tot!)
ca să prinzi echipa sau lotul lărgit.

Între timp zarurile au fost aruncate, lucrurile s-au schimbat, dar nu
neapărat evoluat. Fabricile și uzinele
româneşti care susțineau sportul au
dat faliment, iar marea majoritate a
sportivilor care erau hrăniți și plătiţi
din acea producție a emigrat spre alte
zări și o viață mai bună.
Astăzi, sportul românesc, la fel ca
și societatea, suferă la multe capitole.
De vină este lipsa de fonduri și de
capital uman. Nu se mai reușește
nimic la nivel internațional, iar infrastructura de pe plan intern, cu câteva
excepții, este la pământ, încremenită
în vremurile de mult apuse.
Nu mă refer la cele câteva stadioane noi, construite în ultimii zece

ani în marile orașe pentru a da celor
rămaşi un aer european. Mă refer la
chestiile de bază: la școlile generale
care nu au săli polivalente acoperite
și complete, cu scene adecvate și
locuri pentru spectatori, la liceele
care nu au dezvoltate baze sportive
cu vestiare, piscine, săli de forță,
saună, terenuri de handbal sau
baschet cu locuri pentru câteva mii
de spectatori (ca să nu mai vorbim de
faptul că liceele și facultățile
românești nu sunt în stare să ofere
condiții normale de securitate,
cazare și masă propriilor studenți
care provin din medii defavorizate!)
Dacă după atâția ani încă lipseşte
voința de a dezvolta infrastructura de
bază pe care să se formeze viitorii
sportivi români, cine este preşedintele nu ştiu cărui club de fotbal sau
cine a fost reales la FRF pe 12 aprilie
2022 devine irelevant.
Ce mai contează dacă s-au construit opt sau nouă stadioane, dacă
acum, după 33 de ani, marea majoritate a terenurilor de fotbal din diviziile B, C sau D sunt într-o stare
deplorabilă? Nu tu vestiare adecvate,
nu tu toalete, doar poate vreo cișmea
și și aia nefuncțională, ca într-o fotografie de acum 30 de ani.
Ce mai contează dacă FCSB,
Craiova sau CFR câştigă campionatul dacă celelalte trei echipe din
play-off parcă se numesc, rând pe
rând, Flacăra Moreni?
Cu ce avantajează fotbalul românesc faptul că nușce echipă câştigă
campionatul jucând 50% din meciuri
cu Flacăra Moreni, pentru ca apoi să
piardă calificarea în grupele Europa
League, luând bătaie de ospătarii aia
din Luxemburg sau din Gibraltar?
Pe cine păcălim?
Matei Maxim este un pasionat al
sportului, în special fotbal, tenis,
handbal, rugby și șah.
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Agitaţia, graba, excesul
şi imprudenţa îţi pot cauza neplăceri ls nivel emoțional, care se vor reflecta și
în plan fizic. Dragoste: Pot apărea conflicte cu
partenerul de viaţă. Ar fi bine să fii calm şi să
eviţi provocările. Financiar: Succesul depinde
mult de imaginea pe care o laşi lumii, deci fii
sigur pe tine şi arată ce poţi.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Acordă-ți mai mult
timp de odihnă şi nu lucra peste
program, altfel vei da semne de extenuare.
Dragoste: Fii curajos, îndrăzneţ, tupeist, dacă e
nevoie, numai așa poți obține ce vrei! Financiar:
Vei fi mândru de investiția făcută, ea reprezintă
împlinirea unui vis.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu trece cu vederea
eventualele dureri care se mai
simt prin corp, pentru că ele avertizează asupra unor puncte nevralgice care cer
atenţie. Dragoste: Pasiunea întunecă rațiunea.
Dragostea are o latură mai „dark” acum. Financiar: Fii prudent şi încearcă să reduci cheltuielile.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Sfaturile de acum banale, pe care le auzi peste tot, sunt
de fapt esența. Nu le da la o parte. Dragoste: Te
frământă întrebările, acel „și dacă, totuși?”. Te
simți nesigur, imobilizat în inacțiune. Dar nu e mai
bine să regreți ce ai făcut decât ce NU ai făcut?
Financiar: Se profilează un câștig, un avantaj material.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Sănătatea e mai mult
decât absența bolii. Exersează și ai
grijă și de starea de spirit. Dragoste: Dacă
greșești, recunoaște-ți greșeala și cere-ți scuze. Și
acordă grație celui care îți greșește ție. Financiar:
Dacă te bate gândul să faci un credit, îl poți obține,
dar trebuie să calculezi foarte bine resursele. Planuri pe termen lung sunt necesare.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă faci mișcare și îți
ții sub control alimentația, starea
sănătății tale se poate îmbunătăți
vizibil. Dragoste: Schimbul de angajamente mature şi planurile de viitor pe care le faceți împreună sunt o dovadă clară că ai ales bine. Financiar:
Banii vin, dar cheltuiești cam mult.

AR TA CULINAR A
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: O călătorie sau o ieșire
unde întâlnești mai multe persoane
îți poate crea probleme. Dragoste:
Te refugiezi în amintiri, poate încă așteptând un
semn de la o fostă iubire sau sperând că relația ta
de acum să fie din nou ca altădată. Financiar: Ai
idei noi, profitabile, care îţi pot mări bugetul.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Dacă psihic sau mental
nu ești în cea mai bună formă, nici
latura fizică nu va sta mai bine.
Dragoste: Dragostea te pândește, te înconjoară,
te face să-ți pierzi capul, să fii spontan și exuberant. Financiar: Dacă dai iama prin banii pe care
i-ai acumulat cu efort, greu îi vei pune la loc. Nu
pierde din vedere pentru ce i-ai pus deoparte.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Auzi mereu că trebuie
să ai mai multă grijă de tine. Acum
este foarte important să o faci.
Dragoste: Ţii mult la libertatea ta, nu-ți place să
fii sufocat, însă asta poate crea nesiguranță și stres
partenerului. Financiar: Ai şansa să faci o afacere
bună.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Stresul, neglijarea unei
igiene adecvate de viață sau pur şi
simplu ghinionul îți pot aduce
unele neplăceri de sănătate. Dragoste: Este o perioadă bună, caldă, fericită în plan sentimental sau
familial, deci profită din plin de auspiciile norocoase. Financiar: Se întrevede o oarecare relaxare.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ferește-te de accidente
şi infecții și nu neglija suplimente
cu minerale. Dragoste: Dacă ești convins de autenticitatea sentimentelor, orice problemă se poate
rezolva. Financiar: Verifică și de zece ori dacă e
cazul să nu fie promisiuni deșarte sau situații prea
riscate.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai grijă la alegerile pe
care le faci în momentul de față,
căci ele pot avea consecințe pe termen lung. Dragoste: Viața de cuplu nu poate înflori într-un război de orgolii. De unde această
încăpățânare? Ce te reține? Financiar: Te gândești că banii sunt făcuți pentru plăcerile vieții, așa
că nu prea te uiți pe ce se duc.

BANCURI

☺ Doi avocați intră într-o cafenea, își comandă câte un suc și își
scot sanvișurile proprii. Chelnerul
îi vede și le spune:
- Scuzați, la noi este interzis să
veniți cu mâncarea proprie.
Avocații s-au privit reciproc timp
de două secunde și și-au schimbat
sanvișurile între ei.

☺La negocieri:
Rusia: Catedrala din Kiev se va
numi Sf. Putin.
Ucraina: Doar dacă primim
moaștele imediat.

☺Azi am decis să mă apuc de
puțină muncă bărbătească. M-am
așezat pe canapea și mă uit la televizor. E greu, dar e necesar!

☺- Ce elegantă ești! De unde ai
mereu bani de haine așa frumoase?
- De la bărbată-miu. Zilnic îl
ameninț că plec la mama și-mi dă
bani de tren.

☺Mi-am schimbat starea civilă:
sunt în stare de orice!

☺- Să se revolve ecuațiile...
- Păi să se rezolve, să n-aștepte să
le rezolvăm noi!

☺ Doar românii îți răspund la întrebarea „ce faci?” cu „nimic, sunt
la muncă”.

☺Nu mai pune la suflet toate
prostiile, viața e frumoasă! Nu a
ta... așa, în general.

☺Vând adidași Puma. Nu sunt
originali, dar dacă mergi repede
nu se vede.

☺ O tipă intră într-un salon auto.
- Aș vrea să cumpăr o mașină.
- Model?
-Nu, contabilă. Dar vă mulțumesc
pentru compliment.

SUDOKU

8

7
2
5

6
2
3

9
1

1

măsline în această rețetă, grăsimea
atenuează efectul carbohidraților, astfel că
năutul va avea un impact minim asupra
glucozei din sânge.

INGREDIENTE
Cantitățile pot varia, funcție de preferințe
O cutie de roșii cherry
O conservă mare de năut
100 g de brânză feta
Ulei de măsline, circa 3 linguri
Sare, piper negru, praf de usturoi
Arpagic (ciboulette/chives)
Se poate adăuga și oregano, rozmarin,
pătrunjel
MOD DE PREPARARE

☺- Un whisky cu gheață, vă rog!
- Domnule, dar sunteți la spital!
- Bine, atunci bagă-l în perfuzie!

1
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Roșii cherry cu brânză feta și năut la cuptor

O rețetă extrem de simplă, cu puține ingrediente, care nu necesită aptitudini
culinare deosebite, dar care este absolut
delicioasă!
Rețeta este potrivită unei diete mediteraneene, vegetariene și low carb. Niciunul
din ingrediente nu conține gluten.
Năutul (pois chiche/chickpeas/garbanzo
beans) face parte din categoria leguminoaselor și deși are un conținut relativ
ridicat de carbohidrați pentru un regim
keto, el nu afectează glicemia precum alte
leguminoase ca lintea sau fasolea roșie.
Chiar și cei care au diabet pot mânca năut
fără ca zahărul din zânge să le fie afectat.
În plus, atunci când năutul este combinat
cu o grăsime sănătoasă, precum uleiul de

☺ Discuție între două blonde:
- I-am cumpărat soacră-mii un
șampon din ăla cu „volume
control”.
- Și, cum e?
- Nu e bun de nimic, încă o aud…
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1. Încălziți cuptorul la 205 C/400 F.
2. Tăiați pe jumătate roșiile cherry și
puneți-le într-un vas de iena (sau orice alt
vas termorezistent).
3. Adăugați brânza feta fărâmițată, uleiul
de măsline, sare, piper și praf de usturoi,
după gust. Amestecați bine și băgați vasul
la cuptor circa 10-15 minute.
4. Scurgeți și clătiți bine năutul și punețil în vas alături de celelalte ingrediente.
Adăugați arpagicul (uscat). Dacă folosiți
oregano sau rozmarin puneți-le tot acum.
Amestecați și lăsați totul la cuptor pentru
încă 15 minute.
5. După ce scoateți vasul din cuptor mai
adăugați niște arpagic și pătrunjel proaspăt
tocat.

