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Cât de mult vor crește dobânzile în Canada?
Pe 13 aprilie, Banca centrală
a Canadei a mărit dobânda de
referință la 1%. Decizia se înscrie în noua sa politică monetară mai strictă, fiind a
doua creștere dintr-o serie de
măsuri similare pe care
Banca centrală le preconizează în cursul acestui
an. Dobânda cheie este principalul instrument al băncii
pentru a menține echilibrul
economic al țării și a aduce
inflația la procentul dorit
de 2%.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Trei elemente principale
definesc contextul actual:
economia canadiană care
performează foarte bine,
creșterea inflației și nevoia
de a ridica ratele de interes.

Un succint portret al
economiei canadiene

Economia Canadei s-a redresat complet
după pandemie, surmontând cu brio valul
Omicron. Trimestrul doi în care ne aflăm
arată un puternic dinamism al economiei și
faptul că aceasta intră acum într-o fază de
cerere excedentară, după cum afirmă guvernatorul Băncii centrale, Tiff Macklem.
În opinia sa, piața muncii ilustrează foarte
bine acest lucru: numărul locurilor de
muncă a crescut semnificativ, șomajul se
află la un minim istoric, numărul posturilor
vacante este mare, creșterea salariilor a
atins nivelurile din pre-pandemie iar companiile se pregătesc să mărească și mai mult
salariile pentru a-și păstra angajații.
Din aceste motive, banca estimează că
în 2022 vom avea o creștere importantă a
produsului interior brut (PIB). Canadienii
cheltuie mai mult pe servicii de când restricțiile sanitare au fost ridicate, iar achiziționarea de bunuri rămâne în continuare
solidă. În același timp, banca se aşteaptă ca
investițiile robuste ale companiilor,
creșterea productivității muncii și creșterea
imigrației să susțină capacitatea productivă
a Canadei. Previziunile sale privind
creșterea economică sunt de 4¼% în acest
an, de 3¼% în 2023 și 2¼% în 2024.

Inflația, principala
prioritate a Băncii centrale

Invazia neprovocată a Ucrainei de către

accentmontreal.com

Inflația este mai mare decât a fost estimat anterior și va rămâne ridicată mai mult decât s-a anticipat.

Rusia a condus la creșterea prețurilor la
energie și la alte mărfuri, iar războiul perturbă și mai mult lanțurile globale de
aprovizionare. Incertitudinile au crescut la
fel ca și volatilitatea piețelor financiare.
Toate acestea afectează creșterea la nivel
mondial și în special în Europa de Est.
În Canada impactul războiului asupra
creșterii economice va fi minim, din două
motive. Întâi pentru că legăturile economice ale Canadei cu Ucraina și Rusia sunt
foarte limitate. Apoi, deși războiul a redus
creșterea economică la nivel mondial, a
crescut cererea pentru mărfurile pe care
Canada le produce și exportă - cum ar fi
petrol, grâu, potasă - mărind prețurile
acestora.
În același timp însă, presiunile asupra
prețurilor s-au generalizat și aici. Aproximativ două treimi din componentele indicelui prețurilor de consum (IPC) arată o
creștere de peste 3%: canadienii resimt,
așadar, efectele inflației asupra bugetului
lor, fie că este vorba de benzină, alimente
sau chirie.
Astfel, inflația IPC a atins în februarie
cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani,
de 5,7%, depășind estimările Raportului
de politică monetară din ianuarie. Cel mai
probabil, inflația va ajunge, în medie, la
aproape 6% în prima jumătate a lui 2022
și va rămâne mult peste procentajele de
control de 1-3% pe tot parcursul anului.
Cu cât inflația se generalizează și
rămâne ridicată mai mult timp, cu atât
există riscul ca populația să înceapă să
creadă că o rată mare a inflației se va îm-

pământeni în Canada. Acest lucru trebuie
evitat și de aceea actuala politică monetară vizează o scădere la aproximativ
2½% în a doua jumătate a anului viitor,
înainte de a reveni la ținta de 2% în 2024.

Ratele dobânzilor vor crește
în continuare...

Mărirea dobânzii de referință „este
principalul instrument al Băncii Canadei
pentru a modera cererea, pentru a evita
acumularea persistentă a presiunilor interne asupra prețurilor și pentru a menține
așteptările inflaționiste corelate la ținta de
2%. Avem nevoie de dobânzi mai mari, iar
economia le poate face față”, a declarat
Tiff Macklem într-o conferință de presă.

Mărirea dobânzii cheie are ca efect
creșterea dobânzilor bancare pentru împrumuturi ipotecare, de consum și cele
acordate companiilor. În același timp,
cresc însă și dobânzile la produsele de
economisire. Făcând împrumutul mai
costisitor și economisirea mai rentabilă,
creșterea dobânzii de referință diminuează
cheltuielile, reducând astfel cererea în
cadrul economiei canadiene. Și, din moment ce cererea începe să depășească capacitatea de producție a economiei, acest
lucru este necesar pentru a restabili echilibrul și a reduce inflația.
Canada are așadar nevoie de rate ale
dobânzilor mai mari pentru a răspunde
așteptărilor populației privind revenirea
inflației interne la parametri normali

Într-un Quebec plin de accente

atunci când presiunile inflaționiste globale cauzate de prețurile ridicate ale
petrolului și de blocajele din lanțurile de
aprovizionare se vor atenua.

…Până când vor reveni la
niveluri mai normale

Ce înseamnă „normal” în acest context? Înseamnă o rată a dobânzii neutră,
care să nu stimuleze și nici să încetinească
economia.
Rata neutră nu poate fi măsurată direct, ci doar estimată, iar estimarea Băncii
centrale se situează undeva între 2 și 3%.
În prezent, dobânda de referință este la
1%, mult sub rata neutră și inferioară celei
de dinainte de pandemie, care era de
1,75%.
Foarte important de reținut este însă
faptul că nu există o țintă de atins privind
dobânda, ci una privind inflația. Nivelul
pe care ratele de interes îl vor atinge în
Canada depinde de răspunsul economiei
la politica monetară actuală și de evoluția
perspectivelor inflației.
Așadar, dacă cererea răspunde rapid la
rate mai mari și presiunile inflaționiste se
reduc, banca ar putea decide să stopeze
temporar înăsprirea politicii sale monetare, pe măsură ce ne apropiem de o rată
neutră a dobânzii. Pe de altă parte, ar
putea fi nevoie ca dobânda să crească
puțin peste rata neutră pentru o anumită
perioadă de timp pentru a restabili echilibrul între cerere și ofertă și pentru a readuce inflația la nivelul preconizat.

face diferenţa
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74% dintre tinerii români
sunt optimişti în ceea ce
priveşte viitorul UE

Prognoza oficială de creștere economică a
României din acest an, elaborată de Comisia
Națională de Prognoză și Strategie (CNSP), a
fost revizuită cu 1,4 puncte procentuale din
PIB în jos, la 2,9% din PIB.

armata (63%), ea fiind urmată de
sistemul juridic (52%) şi poliţie
(51%).

PIB-ul ar urma să fie astfel de 1.327,9 miliarde de lei în 2022
(față de 1.314,5 miliarde de lei prognoza anterioară). Creșterea
nominală a survenit ca urmare a revizuirii deflatorului PIB, ajustat la 9,2%, de la 6,1% anterior, arată Cursdeguvernare.ro.
Pentru anul viitor, estimarea a fost redusă de la 5,1% din PIB
conform prognozei de iarnă la 4,4% din PIB.

Impactul războiului și a inflației asupra
principalelor ramuri economice

Noua prognoză prevede un avans de doar 1,5% al industriei, față
de 4,1% anterior. Construcțiile ar urma să înregistreze un avans
de doar 5,7%, față de 9,6% anterior, iar serviciile o creștere cu
0,6 puncte procentuale mai redusă, respectiv de 3,4%. Agricultura ar urma să încheie anul pe minus (-0,4%), după ce în iarnă
se estima o creștere de 3,1%.
Rata medie a inflației a fost revizuită în creștere, la 10,1%, față
de 9,9% în scenariul anterior.
Investițiile au suferit o corecție semnificativă, CNSP anticipând
o creștere de doar 4,8% a formării brute de capital fix, față de
9,1% la începutul anului. Consumul privat a suferit o corecție
relativ modestă, de 0,7 puncte procentuale, creșterea prognozată
acum fiind de 3,1%. Pe de altă parte, creșterea consumului guvernamental a fost înjumătățită la 1,3%.
Totodată, deficitul de cont curent se va apropia, din nou, de
nivelul record de anul trecut, de 7% din PIB, fiind estimat la
6,9% din PIB.

Explicațiile CNSP

În elaborarea actualei variante a Prognozei de primăvară pentru
perioada 2022-2025, CNSP a reevaluat evoluțiile indicatorilor
macroeconomici, în contextul conflictului declanșat între Rusia și
Ucraina și a sancțiunilor internaționale impuse.
Efectele crizei energetice și ale perturbărilor în lanțurile de
aprovizionare, manifestate încă din partea a doua a anului 2021,
au fost amplificate în actualul scenariu, luându-se suplimentar în
calcul și recentele majorări ale cotațiilor internaționale pentru
produsele energetice, cât și a celor agroalimentare, precum și
necesitatea suplimentării deficitului de resurse energetice de
proveniență rusească.
Încetinirea activității economice la nivel european și mondial,
conform estimărilor instituțiilor internaționale, au indus totodată
o decelerare a dinamicii economiei naționale.
Ca factor pozitiv, CNSP menționează atenuarea șocului pandemic. În acest context, este de așteptat continuarea recuperării
de activitate în sectoarele cele mai afectate în perioada crizei sanitare, cum ar fi HORECA sau sectorul de transporturi. Se
menține însă riscul apariției în sezonul rece al unui nou val pandemic sau al unor mutații ale virusului.
Pentru anul acesta, câștigul salarial mediu brut este estimat să
crească cu 9,7%, până la un nivel de 6120 lei.
Rata șomajului BIM va continua să scadă în anul curent,
ajungând la 5,4%. Este estimat ca la orizontul de prognoză rata
șomajului să ajungă la 4,6%.

accentmontreal.com

Trei din patru tineri
români (74%) sunt optimişti în ceea ce
priveşte viitorul Uniunii
Europene şi arată o mai
mare deschidere şi
susţinere pentru politicile europene decât alte
categorii de vârstă.
Aceeaşi proporţie dintre tinerii români sunt
satisfăcuţi cu viaţa pe
care o duc.
Aceste date provind din eurobarometrul standard 96 (iarnă
2021-2022), după cum relatează
Agerpres.
Studiul arată că 61% dintre
tinerii români apreciază că lucrurile se îndreaptă în direcţia
bună în viaţa personală, iar 70%
sunt mulţumiţi de locul de muncă
pe care îl au.
În termeni de principale preocupări, tinerii consideră sistemul
de educaţie una dintre principalele
provocări cu care se confruntă,
alături de situaţia economică,
şomaj, locuinţe şi mediul înconjurător şi schimbările climatice, şi
au o opinie pozitivă asupra comerţului liber, ca politică internaţională.
Aproximativ 40% dintre tineri
declară că nu discută subiecte
legate de politica la nivel european, însă majoritatea lor au o per-

Într-un Quebec plin de accente

cepţie pozitivă asupra modului în
care funcţionează democraţia atât
în Uniunea Europeană (63%), cât
şi în România (50%).
Referitor la Uniunea Europeană, 74% dintre tineri sunt
optimişti în ceea ce priveşte viitorul acesteia, iar aproximativ
55% apreciază că lucrurile se
îndreaptă în direcţia bună în
Uniune. Tinerii de peste 25 de ani
sunt, în mod consecvent, mai deschişi faţă de politicile europene
decât alte categorii de vârstă,
având o părere puternic pozitivă
despre acestea. Tot ei apreciază că
valorile şi so-lidaritatea sunt cele
care contribuie la sentimentul de
comunitate, alături de economie,
educaţie, statul de drept şi cultură.
Studiul mai arată că, în contextul actual, 59% dintre români
sunt satisfăcuţi cu propria viaţă,
o scădere faţă de anul precedent
(66%) şi o mare diferenţă faţă
de media UE (83%). Românii recunosc scăderea nivelului de trai,
doi din trei spunând că viaţa lor
era mai bună în trecut. 46% consideră că lucrurile se îndreaptă în
direcţia corectă în viaţa lor personală, comparativ cu 68% media
europeană.
Per total, 71% dintre români
consideră că ţara se află într-o
situaţie precară, iar 69% că lucrurile se îndreaptă într-o direcţie
greşită. În acelaşi timp, 21% dintre
români au încredere în partidele
politice, 26% în guvern şi 28% în
Camera Deputaţilor.
Instituţia în care românii au
cea mai mare încredere este
face diferenţa

În privinţa Uniunii Europene, 49% dintre români au
încredere în aceasta, iar 41% au
o imagine pozitivă despre ea. Încrederea în instituţiile Uniunii Europene este împărţită, Comisia
Europeană prezentând cea mai
mare încredere - 53%. O proporţie
de 45% dintre români consideră că
lucrurile merg în direcţia corectă
în Uniunea Europeană, faţă de
37% media UE.
O proporţie de 47% dintre
români asociază Uniunea Europeană cu libertatea de a călători,
studia şi lucra oriunde pe teritoriul
Uniunii şi consideră acest lucru
cea mai mare realizare a UE. Alte
elemente asociate cu UE sunt
moneda euro (44%), o voce mai
puternică pe plan mondial (32%),
prosperitatea economică (27%) şi
calitatea vieţii pentru generaţiile
următoare (22%).
Cea mai mare susţinere este
pentru li-bera circulaţie a cetăţenilor UE (73%) şi pentru o politică
de apărare şi securitate comună a
statelor membre ale Uniunii Europene (71%). În ceea ce priveşte
politicile economice, trei din patru
români susţin parteneriate cu ţări
din afara sa pentru a investi în infrastructură durabilă şi a conecta
oamenii şi un salariu minim în
toate statele membre.

Datele prezentate au fost
culese în perioada ianuarie - februarie 2022. România a înregistrat în anul 2021 o rată a inflaţiei
de aproximativ 8%, printre cele
mai ridicate din UE. Finalul anului
2021 şi începutul anului 2022 au
fost marcate de creşterea preţurilor
la energie şi combustibili, peste
creşterile din restul Uniunii.
Eurobarometrul standard este
principalul studiu de opinie publică realizat de Comisia Europeană. El este publicat de două ori
pe an şi se concentrează pe monitorizarea principalelor evoluţii din
întreaga Uniune Europeană, a priorităţilor Comisiei Europene şi a
principalelor evenimente sociopolitice de actualitate. Studiul este
realizat pe baza unor interviuri
faţă în faţă, în toate statele membre şi o serie de ţări terţe.
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România, din nou ținta propagandei ruse:
Ucraina exportă cereale via teritoriul
românesc, iar pe drumul de întoarcere
primește arme

Ministerul rus al Apărării
spune că Ucraina exportă
masiv cereale în România, iar
pe drumul de întoarcere sunt
aduse la schimb arme și muniții străine. Surse oficiale din
Ministerul român al Apărării
au declarat pentru Digi24 că
acuzațiile sunt o denaturare
grosolană a realității.

Aceste acuze au fost publicate într-un
mesaj al Ministerului rus al Apărării publicat pe contul de Telegram. Potrivit
Moscovei, Ucraina a organizat exporturi
masive de cereale, porumb, plante oleaginoase și animale de fermă către România,
pe cale rutieră și feroviară, precum și cu
barje din portul Izmail, de-a lungul
Dunării. Mai mult, rușii au și făcut și calcule: ar fi fost exportate astfel nu mai
puțin de 20 de milioane de tone de marfă.
Iar la întoarcere, în schimbul produselor,
sunt aduse în Ucraina arme și muniții
străine, potrivit Ministerului rus al
Apărării.
Oficialii Ministerului român al
Apărării au reacționat și spun că aceste
afirmații reprezintă o denaturare grosolană
a realității. În ceea ce privește sprijinul
economic acordat Ucrainei, inclusiv prin
deschiderea unor căi care să permită reluarea exporturilor de cereale, România va
continua acțiunile concrete de solidaritate,
inclusiv prin asigurarea continuității lanțului de aprovizionare cu produse agricole,

transmite Bucureștiul.
„Orice speculații privind utilizarea
acestor transporturi comerciale ca
acoperire pentru alte acțiuni de natură militară fac parte din arsenalul de propagandă și manipulare a realității activat în
contextul agresiunii militare ruse din
Ucraina”, au declarat surse oficiale din
MApN.

Nu este însă prima dată când informații de propagandă ale Moscovei sunt
transmise chiar prin purtătorul de cuvânt
al Ministerului rus al Apărării. În 18
aprilie, acesta a declarat că Ucraina ar fi
angajat peste 6.800 de mercenari străini
din 63 de țări, iar România era, alături de

Polonia și SUA, ar fi una din țările care ar
fi trimis cei mai mulți luptători.

De asemenea, la începutul lunii martie, Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt
al ministerului condus de Serghei Șoigu,
amenința pentru prima dată, într-o declarație oficială, țările care ajută Ucraina:
orice ţară care îşi pune la dispoziţia
Ucrainei aerodromurile pentru atacuri
asupra Rusiei poate fi considerată că a intrat în conflict, avertiza Igor Konaşenkov.
„Folosirea reţelelor de aerodromuri ale
acestor ţări pentru a primi avioane militare
ucrainene şi utilizarea lor ulterioară împotriva forţelor armate ruse pot fi considerate o implicare a acestor stare în

conflictul armat”, spunea Konaşenkov. În
acest context, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării a acuzat că unele
avioane de luptă ucrainene ar fi fost dislocate în România și în alte țări vecine
Ucrainei. Konașenkov a avertizat că, dacă
aceste avioane de luptă atacă forțele
rusești de pe teritoriul acestor națiuni,
acest lucru „ar putea fi considerat ca o implicare a acestor țări în conflictul militar”.

De fiecare dată, premierul Nicolae
Ciucă a respins aceste acuzații ale
Moscovei și a subliniat că sunt „fake
news” și propagandă menită să deturneze
atenția de la ceea ce se întâmplă cu adevărat în Ucraina.
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Artiști de renume și tinere speranțe

Pe 14 mai, la Domaine
Roman, CANROCK prezintă
un concert cu trupele Les
Tarabostes și Cargo Tribute
Montreal, cărora li se vor alătura și alți câțiva artiști nordamericani de origine română.

Organizat de Iosif „Iotza” Draghici,
concertul include piese originale, coveruri din repertoriul românesc și internațional, precum și prezentarea DVD-ului
Cargo Tribute Montreal cu spectacolul din
noiembrie 2022 susținut în memoria chitaristului și compozitorului Adi Bărar,
fondatorul și liderul formației Cargo.

Vor urca pe scenă artiști ale căror
nume sunt deja cunoscute publicului
românesc montrealez (și nu numai), precum și tineri aflați la început de drum
muzical. Câteva cuvinte despre fiecare în
rândurile ce urmează.

Începem cu un nume pe care iubitorii
de blues-rock probabil că îl cunosc deja:
Zsolt „Joe” Gaspar, un muzician consacrat atât în România, cât și aici în Canada.
Joe Gaspar și-a început cariera muzicală de la vârsta de 14 ani cu formația de
copii Silvana, cu care cânta verile la
tabăra de la Năvodari. Instrumentele
atunci erau clapele și vocea. Chitara și
basul au venit mai apoi, în anii studenției
de la Timișoara, imediat după Revoluție,
unde, după câteva experienţe muzicale cu
trupe studențești, Joe Gaspar a format alături de Laci Farkas și Borbely Szilard
trupa Quo Vadis. Cu Joe Gaspar ca solist
vocal și basist, Quo Vadis a scos două
albume power-blues-rock, a participat la
festivaluri de renume și a avut numeroase
concerte și turnee. Pe lângă Quo Vadis, cu
care a cântat timp de 13 ani, până la plecarea în Canada, Joe Gaspar a colaborat și
cu trupele timișorene Bega Blues Band,
Cargo și Crossroads.
Stabilit în Canada, la Ottawa, Joe a
format Joe Gaspar Band în 2011, cu care a
scos, ca solist și basist, două albume cu influențe blues-rock. Piesele s-au bucurat de

Zsolt „Joe” Gaspar. FOTO: Bianca Nadeau.

un bun ecou la nivel internațional, iar concertele lor sunt incendiare.
Alături de trupele Rocksnake și Fugly
Dawgz, Joe a revenit la prima sa iubire,
clapele, iar în toamna anului 2021 a fost
invitat la Montreal să participe ca solist
vocal și clăpar la evenimentul-tribut Adi
Bărar, interpretând piese din repertoriul
Cargo.

Un alt nume sonor pe afișul acestui
concert este cel al lui Ramon Radosav
(vioară electrică și bas). Timișorean de
origine, absolvent al Conservatorului din
Timișoara și pasionat de vioară și rock,
Ramon Radosav a colaborat cu mai multe
trupe timișorene, ca Bastion, Cardinal,
Amala, participând între 1988 și 1992 la
numeroase concerte și festivaluri
naţionale și internaţionale, printre care
Tim Rock din Timișoara și Gitarijada din
Serbia.
În 1992, alături de Cristian Șipoș,
fondează grupul Ultimatum, în care activează până în 1996, câștigând numeroase premii la festivalurile rock
naționale și editând două EP-uri (Triumph
of Insanity și Cerebral Perversions în
1993 și respectiv 1995) și un LP (Among
Potential States în 1996). Cu Ultimatum
va urca în 1995 și 1996 pe locul întâi în
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Ramon Radosav. FOTO: Bianca Nadeau.

topul Heavy Metal Magazin la secțiunea
rock românesc.
Timp de cinci ani, între 1993 și 1998,
a colaborat cu trupa Cargo, mai întâi ca violonist, iar apoi, din 1994 și ca basist. Cu
Cargo a avut numeroase concerte, inclusiv în deschiderea unor trupe celebre precum Scorpions, Paradise Lost și Iron
Maiden, și a participat și la realizarea a
două albume: Destin (1995) și Ziua Vrăjitoarelor (1998).
Stabilit la New York, se alătură în
2003 grupului Kevorkian, cu care concertează în New York, Boston și pe întreaga Coastă de Est. Un an mai târziu
trupa lansează albumul Immortality in
Culture care intră în Top 10 albume death
metal ale anului 2004.
În 2011 se află alături de grupul
Demized într-un turneu american ce a inclus orașele New York, Chicago, Milwaukee, Kansas, Denver, Los Angeles,
Albuquerque și Oklahoma. Din 2013 are
multiple colaborări în proiecte de rock,
jazz și muzică tradițională românească,
dintre care amintim Roadrunners (New
York), Vox Maris (Chicago) și Tarabostes
& Cargo Tribute (Montreal).

Trupa Les Tarabostes, care va deschide concertul din 14 mai, va urca pe
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scenă într-o formulă nouă, cu câțiva membri foarte tineri. Les Tarabostes a fost fondată acum opt ani de Cătălin Ghioltan
(voce și chitară), cel care acum mai bine
de un deceniu a înființat și corul Sf. Pantelimon, pe care îl dirijează și azi și cu
care a scos în 2014 un album de colinde.
Trupa a cântat în deschiderea concertului
Phoenix de la Montreal, iar în noiembrie
anul trecut a participat, alături de foști
membri Cargo care trăiesc pe continentul
nord-american, la concertul dedicat lui
Adi Bărar.
Toboșarul trupei este Dan Oniță, originar din Câmpulung Moldovenesc. „Mi-au
plăcut dintotdeauna instrumentele de percuție”, spune el, „însă pe vremea mea cine
avea un set de baterie era mai respectat ca
primarul. De fapt exista un singur kit, la
casa de cultură, așa că eu băteam în cutii,
găleți sau orice putea suna interesant. Eram
înnebunit după Phoenix, Sfinx, Metropol și
tot ce venea de la Europa Liberă, de la Pink
Floyd la Manfred’s Man Earth Band.”

În Canada și-a realizat visul de a deveni
instrumentist, cântând cu Inocents Abroad,
„o trupă a unui român de un mare rafinament muzical, Cristi Tărtărău”, după cum
mărturisește Dan Oniță. S-a alăturat apoi
grupului montrealez Dogs Underground

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

Tel: (514) 376 3371
face diferenţa

Fax: (514) 376 3377
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în concertul CANROCK din 14 mai
și în final, invitat de Petre Cotnăreanu, a devenit membru Tarabostes.

Cristi Șipoș, chitară, este originar din
Oradea și cofondatorul, alături de Ramon
Radosav, a trupei de progressive death
metal, Ultimatum. Așa cum am menționat,
formaţia timişoreană a participat la mai
multe festivaluri în anii '90 și a avut numeroase apariţii la radio şi TV. Cristi
Șipoș s-a alăturat trupei Les Tarabostes în
vara lui 2021.
La clape se află tânărul și talentatul
Gabriel Nanu. „Întotdeauna am fost atras
de muzică, fascinat de alb-negrul
clapelor”, spune el. „Cred că pot să transmit mai multă emoție prin muzică decât
prin cuvinte. Alături de băieții de la Tarabostes am cunoscut fascinanta lume a
rockului românesc. Vă aștept la show!”
Basista formației este o altă tânără
speranță, Andreea Ghioltan, care
evoluează alături de Tarabostes din 2017.
A studiat chitara bas timp de doi ani la
școala de muzică Studio C și s-a numărat
printre participanții la emisiunea muzicală
Crescendo a lui Gregory Charles.

Cel mai nou membru al trupei este chitaristul Sasha Draghici, care a început să
studieze acest instrument acum un an.
Deși foarte tânăr, prestațiile sale au atins
maturitatea care să îi permită să urce pe
scenă alături de colegii lui din Tarabostes
mult mai experimentați.

Pentru concertul din 14 mai, trupei
Tarabostes i se va alătura și chitaristul
Denis Zoran Stoisin. După propriile mărturisiri, Denis a crescut pe muzica de la
Faith No More, Guns N' Roses, Metallica,
Overkill, Sepultura, pe care părinții săi o
ascultau. „Debuturile” sale muzicale au
fost alături de alți câțiva copii „la o baterie
făcută din sită de făină cu scoici și niște
farfurii de metal pe niște bețe de lemn, o
chitară acustică cu trei corzi și una elec-

Stânga: Fondatorul trupei Les Tarabostes, Cătălin Ghioltan. FOTO: Bianca Nadeau. Dreapta: Chitaristul Imre Nogradi.

trică fără amplificator”. Ajuns în Canada
la vârsta de 15 ani, primește cadou o chitară copie Fender de la Future Shop și începe să învețe de unul singur piese de la
Metallica.
Protocol a fost prima trupă cu care a
cântat (chitară ritm), între 2011 și 2012, în
diverse baruri montrealeze, inclusiv la
celebrul Les Foufounes Électriques. A devenit apoi chitarist solo la Powered by
Death cu care a lansat demo-ul Plug It In
în 2012 și un album complet intitulat It's
Only Getting Worse în 2015. După câțiva
ani părăsește Powered by Death și înființează trupa Dizastra cu care a scos un
EP, două single-uri și albumul Elder Sun
(2019). Reîntors la Powered by Death,
Denis se pregătește să înregistreze un nou
album cu această formație.
Contactat anul trecut pentru a participa la concertul tribut pentru Adi Bărar,
Denis spune că „experienţa și organizarea
spectacolului din 20 noiembrie 2021 a fost
și va rămâne cea mai frumoasă amintire.
Din acest motiv - plus faptul că băieții

sunt de nota zece - am decis să mai cânt
cu ei și în viitor.”

Programul concertului CANROCK include și 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. Absolvent al Școlii de
Arte din Satu Mare, secțiile Canto și Chitară, Imre Nogradi - înainte de emigrarea
în Canada, în toamna anului 2004 evoluează pe scena folkului sătmărean, cu
preluări și compoziții proprii, mai ales la
evenimente folk organizate de folkiștii
Octavian Bud și Emilian Onciu.
După stabilirea în Canada, în orașul
Quebec, Imre Nogradi își continuă pasiunea pentru muzică, făcând parte din
diferite formații corale: Corul Armonia
din Quebec, Corul Gospel al Colegiului
Campus Notre-Dame-de-Foy și Chœur
polyphonique de Lévis. Alături de câțiva
prieteni, este unul din membrii fondatori
ai grupului Postliceenii de la Quebec, alături de care participă la diverse eveni-

mente culturale, prilejuite de Zilele Culturii Române și de alte sărbători ale comunității române de la Quebec.
Pasiunea pentru muzică și sunet îl motivează la continuarea studiilor în două
micro programe în cadrul Colegiului
Campus Notre-Dame-de-Foy, unul în
Sonorizare și înregistrare, al doilea în
Compoziție muzicală și audio la imagine,
ca de altfel și la participarea la diverse
evenimente muzicale din diaspora
românească din Canada.
Spectacolul din 14 mai va fi primul
său concert pentru comunitatea română
din Montreal.
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

ACCENT MONTREAL

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

514-683-3003
Curtier Imobiliar

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

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

►La

vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 1.500$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!
accentmontreal.com
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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$.
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Imigrație în Quebec: Pașii de urmat în
Programul pentru lucrători calificați (III)

ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Revenim cu explicații
despre Programul pentru
lucrători calificați - Programme régulier des travailleurs
qualifiés
(PRTQ), subiect pe care
l-am abordat în precedentele două ediții Accent Montreal. Am vorbit despre posibilitatea de a veni în Quebec
prin intermediul acestui program și am
prezentat prima grilă de evaluare, folosită
pentru a verifica dacă un candidat respectă
exigențele acestui program și dacă poate
face o declarație de interes pe platforma
Arrima.
În aceasta grilă, pentru un candidat celibatar, primul barem este de 43 de puncte
(seuil d’employabilité). La acest nivel se
evaluează vârsta, studiile, experienţa de
muncă, vizitele anterioare și existența unor
rude în Quebec, nivelul de franceză și engleză ale unui candidat, precum și dacă
acesta are sau nu o ofertă de lucru.

Pentru a trece de următorul prag, de 50
de puncte, se are în vedere capacitatea de
autonomie financiară și dacă acesta are
copii. Dacă întrunește și acest barem, el se
califică pentru programul destinat lucrători
calificați și își poate crea profilul pe platforma Arrima, completând declarația de interes.
Când un candidat (principal) este acompaniat de soț/soție sau partener/parteneră
(conjoint de fait), în evaluare trebuie incluse și anumite date ale acestuia: vârstă,
studii, cunoştinţe de franceză. În această
situație, punctajele minime pentru cele două
evaluări sunt de 52 și respectiv 59 de
puncte.
După înscrierea declarației de interes,
continuarea procedurilor pentru obținerea
unui Certificat de selecţie pentru Quebec,
care ar deschide calea către rezidența permanentă, se poate face numai în baza unei
invitații primite din partea guvernului
provincial. Primirea acestei invitații depinde de punctajul obținut în cadrul unei a
doua grile de evaluare.

Această grilă comportă două capitole.
Primul se referă la capitalul uman, i.e.
cunoştinţele de franceză sau cele combinate
franceză/engleză, vârsta, durata experienței
profesionale, nivelul de școlarizare. La
acest capitol se alocă 580 de puncte. Iată
cum:
● Cunoştinţele de franceză se testează la
nivel de înțelegere orală, exprimare orală,
citit și scris. Sunt deci evaluate patru competențe lingvistice, după o scară de la 1 la
12 (începător până la utilizator experimentat). Punctajul care se atribuie este între 0 și
70 de puncte pentru candidatul principal și
0 și 20 de puncte pentru soț/soție. Așa cum
am menționat anterior, poate fi evaluată și o
combinație a cunoştinţelor de franceză și
engleză.
● Vârsta. Candidații între 18 și 30 de ani
primesc punctajul maxim; cei între 30 și 45
de ani pierd cu fiecare an în plus câteva
puncte până ajung la zero. Maximul de
puncte ce poate fi obținut este de 130 pentru candidatul principal și de 110 pentru cel
secundar.
● Durata experienței de muncă. Se evaluează experienţa profesională din ultimii
cinci ani ce preced data depunerii declarației de interes. Se ține cont și de stagiile
(plătite sau nu) și de cursurile de pregătire
profesională sau de specializare dacă este
vorba de un program finalizat prin
obţinerea unei diplome. În funcție de aceste
criterii, candidaților li se alocă între 0 și 100
de puncte
● Nivelul de școlarizare. Este vorba de
diplomele obţinute înainte de depunerea declarației de interes. Dacă sunt mai multe, se
ia în considerare diploma care este cea mai
avantajoasă pentru candidat. Din nou, avem
o evaluare pentru candidatul principal (1890 de puncte) și o alta pentru soț/soție (1470 de puncte).
Celălalt capitol al grilei de evaluare are
de-a face cu nevoia de mână de lucru pe

piața de muncă din Quebec. Astfel, vor fi
analizate nevoile actualizate de mână de
lucru în anumite domenii economice,
coroborate cu studiile și experiența de
muncă a unui candidat, dobândită în
străinătate, în Quebec sau în Canada, și
dacă acesta are o ofertă de muncă validată.
720 de puncte se pot aloca la acest capitol.
Ele reflectă următoarele:
● Perspectivele meseriei, în funcție de o
listă (întocmită de ministerul Imigrației) cu
un diagnostic pe termen scurt și mediu pentru 500 de profesii.
● Domeniul de pregătire, pentru care sunt
alocate 1-60 de puncte.
● Diplome obţinute în Quebec - 10-50 de
puncte.
● Durata experienței de muncă în Quebec, pentru care se acordă între 20 și 100 de
puncte.
● Experienţa de muncă dobândită în
restul Canadei - 0 - 30 de puncte.
● Existența unei oferte de lucru validată
pe teritoriul Comunității metropolitane
Montreal (180 de puncte) sau în regiuni
(380 de puncte).
● Studiile soțului/soției - nivelul de școlarizare și dacă are sau nu o diplomă din
Quebec.

În funcție de această grilă putem ști la
ce nivel se va afla o candidatură odată
lansată declarația de interes în bazinul
Arrima și șansele de a putea continua procedurile din Programul pentru lucrători calificați.

Pe site-ul MIFI se pot consulta statistici
privind numărul de invitații trimise și criteriile utilizate în selecția candidaților.
Aceste statistici sunt publicate lunar.
Anca Tismănariu este consultantă în imigrație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

Vreți mai mulți clienți?
Suntem aici să

vă ajutăm!
Print și online

Publicitate care funcționează!
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Montreal, o capitală a stilului Art Deco
Montreal se numără printre
cele reprezentative orașe din
lume pentru arhitectura Art
Deco. Art Deco este un stil
arhitectural urban, popular
între 1920 și 1940, care pune
accent pe forme geometrice
și culori îndrăznețe. În Montreal, multe bijuterii arhitecturale aparținând acestui stil
sunt încă în picioare, monumente ale unei epoci elegante
care captează și-n ziua de azi
imaginația iubitorilor de arhitectură.

Stilul Art Deco a apărut în Franța,
înaintea Primului Război Mondial, și a
luat amploare între anii 1920 - 1930. Numele este o prescurtare a denumirii „arts
décoratifs”, parte din titlul expoziției internaționale de la Paris, din 1925, „Exposition Internationale des Arts Décoratifs
et Industriels Modernes”.
Stilul Art Deco și-a pus amprenta în
special în domeniul arhitecturii și al designului interior, însă a influențat și
designul de mobilă, designul vestimentar,
industria automobilelor, a bijuteriilor sau
chiar a vapoarelor. Cei mai faimoși zgârienori din New York, cum ar fi Chrysler
Building sau Empire State Building, sunt
construiți în acest stil.
În Montreal, moștenirea arhitecturii și
designului Art Deco este foarte proeminentă. „Art Deco în Montreal nu este concentrat într-o zonă anume, așa cum
întâlnim în multe orașe”, spune Sandra
Cohen-Rose, autoarea primei cărți despre
manifestările acestui curent în Canada,
„Northern Deco: Art Deco Architecture in
Montreal”, publicată în 1996. „Întâlnim
Art Deco peste tot în oraș. Și consider că
Art Deco pe care îl avem la Montreal reflectă în mod special spiritul oamenilor din
acea vreme.”

De la stânga la dreapta: Clădirea Aldred, Holt Renfrew, Pavilionul Principal al Universității din Montreal.

Iată câteva bijuterii construite în acest
stil pe care le putem admira la Montreal,
după un articol publicat de Tourisme Montreal (www.mtl.org) cu ocazia Zilei Mondiale Art Deco (28 aprilie).

Clădirea Aldred | Place
d’Armes, Vieux Montréal

Cu cele 23 de etaje ale sale și o formă ce
aduce cu un zigurat, aceasta este una din
clădirile emblematice ale orașului. A fost
construită în 1929 după planurile arhitectului Ernest Isbell Barott pentru Aldred and
Company, o companie financiară internațională cu sediul la New York , și numită
după John Edward Aldred, președintele
Shawinigan Water & Power, care a fuzionat
cu Hydro-Québec în 1963.

Casa Cormier | 1418 Avenue
des Pins Ouest

Casa Cormier, proiectată și construită în
1930-31 de arhitectul Ernest Cormier ca
reședință personală, este asociată și cu fostul prim-ministru Pierre Elliott Trudeau,
care a achiziționat și a locuit în această proprietate din Golden Square Mile până la

SOS INFIRMIÈRE

moartea sa în 2000. Cohen-Rose notează că
Maison Cormier este „una dintre puținele
case Art Deco din lume care și-a păstrat
splendoarea inițială”.

proiecteze clădirea Aldred un an mai târziu.
După aproape un secol, edificiul este
aproape neschimbat, rămânând o sucursală
foarte activă a acestei bănci.

O altă clădire emblematică a metropolei
este cea a magazinului Holt Renfrew. A fost
construită în 1937 iar arhitecții săi de la
Ross & Macdonald - una dintre cele mai
reputate firme canadiene de arhitectură de
la începutul secolului XX - au fost recompensați cu Medalia Institutului Regal de
Arhitectură din Canada. Clădirea prezintă
colțuri rotunjite, o caracteristică adesea întâlnită în stilul Art Deco. În 2020 ea a fost
achiziționată de Brasswater Group Quint,
iar Holt Renfrew s-a mutat în magazinul
Ogilvy.

Astăzi clădirea construită în 1930 pentru magazinul Robert Simpson (cunoscut
mai târziu ca Simpsons) adăpostește un alt
magazin renumit în Quebec, Simons. Arhitectura aparține firmei Chapman & Oxley
și, din fericire, după cum notează CohenRose, „splendida fațadă Art Deco din metal
a clădirii a rămas intactă”.

Holt Renfrew | 1300 Sherbrooke Ouest

Banca de Montreal | 1601
Sherbrooke Ouest

Sucursala Băncii de Montreal de la intersecția străzilor Guy și Sherbrooke a fost
concepută în anul 1928 de arhitecții de la
firma Barott și Blackader, care aveau să

Administratori români

Magazinul Robert Simpson |
977 Sainte-Catherine Ouest

Universitatea din Montreal |
2900 Bulevardul Edouard
Montpetit

Construit între 1924 și 1942, Pavilionul
principal al Universității din Montreal este
ultima mare lucrare finalizată la Montreal
în stilul Art Deco. A fost proiectat de veneratul arhitect Ernest Cormier, care a
proiectat aproximativ 50 de clădiri în timpul ilustrei sale cariere.

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

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

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com
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S c h i m b ă r i l e cl i m at i c e
vor d ete r mi na t r an smiterea a 4.000 de
vi r us ur i în tr e ma mi fer e
până în 2070
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Cât costă anual dezastrele
naturale generate de
schimbările climatice

Potrivit unui nou studiu publicat în revista
Nature, încălzirea globală va determina, până
în 2070, răspândirea a 4.000 de virusuri între
mamifere, inclusiv și între animale și oameni.

Potrivit studiului, încălzirea globală va împinge animalele să se
îndepărteze de climatele mai calde, iar această migrație forțată
va face ca unele specii să intre în contact pentru prima dată.
Pandemia Covid-19 a fost probabil cauzată de transmiterea
virusului SARS-CoV-2 de la un liliac din Asia de sud-est la oameni.
Cele 4.000 de transmisii virale suplimentare între mamifere nu
înseamnă că vor exista alte 4.000 de potențiale pandemii Covid19, a declarat pentru CNBC Greg Albery, cercetător la Wissenschaftskolleg zu Berlin și coautor al studiului, informează
Digi24.ro.
„Dar fiecare dintre ele are potențialul de a influența sănătatea
animalelor și poate să se extindă apoi asupra populațiilor
umane", a mai spus Albery. „Oricum ar fi, este posibil să fie o
veste foarte proastă pentru sănătatea ecosistemelor afectate”, a
completat el.
Liliecii sunt deosebit de predispuși să transmită viruși, deoarece
zboară. Liliecii vor reprezenta aproape 90% din primele întâlniri între specii noi și majoritatea acestor prime întâlniri vor
avea loc în Asia de sud-est, potrivit raportului.
Pentru raport, Albery și Colin J. Carlson, coautor, cercetător la
Universitatea Georgetown, au folosit pentru prima dată modelarea computerizată pentru a prezice unde se vor suprapune
probabil speciile.
Calculele respective arată că punctele fierbinți de transmitere a
noilor virusuri se vor suprapune cu centrele de populație umană
din Sahel, munții Etiopiei și Valea Riftului din Africa, precum și
în estul Chinei, India, Indonezia și Filipine. Unele centre de
populație europene ar putea fi, de asemenea, în zonele fierbinți
de transmitere, potrivit raportului. (Albery a refuzat să precizeze care sunt acestea).
Raportul estimează costuri de un miliard de dolari pentru a
identifica și contracara în mod corespunzător răspândirea
virusurilor zoonotice, iar această cercetare va fi esențială pentru
a preveni pandemiile.

Acţiunea omului asu- bărilor climatice provocate de
acţiunea omului şi a gestionării
pra climei contribuie la defectuoase a riscurilor, inun număr din ce în ce formează Ziare.com citând AFP.
mai mare de dezastre la Secetă, temperaturi
nivel mondial.
extreme și inundaţii
Între 350 şi 500 de dezastre la
scară medie şi mare au avut loc în
fiecare an în cursul ultimelor două
decenii. Costul acestora s-a ridicat, în medie, la aproximativ 170
de miliarde de dolari pe an în decursul ultimului deceniu, potrivit
unui raport al ONU pe tema
schimbărilor climatice, intitulat
„Global Assessment Report on
Disaster Risk Reduction 2022 Our Work at Risk: Transforming
Governance for a Resilient Future”.
În acest raport, Oficiul Naţiunilor Unite pentru Reducerea
Riscului de Dezastre subliniază că
dezastrele se multiplică rapid în
întreaga lume ca urmare a schim-

Numărul dezastrelor este de
aşteptat să crească la 560 pe an sau 1,5 pe zi - până în 2030 (comparativ cu 400 în 2015), punând în
pericol milioane de vieţi.
Raportul deplânge faptul că
lumea are o percepţie greşită cu
privire la riscurile asociate dezastrelor naturale şi o atribuie unei
„subestimări” a riscurilor şi sentimentelor de „optimism” şi „de invincibilitate”.

Numărul victimelor
dezastrelor naturale
crește alarmant

Potrivit raportului, amploarea
şi intensitatea dezastrelor sunt în
creştere, numărul persoanelor care

şi-au pierdut viaţa sau au fost afectate de dezastre în ultimii cinci ani
fiind mai mare decât în cei cinci
ani precedenţi.
Dezastrele au un impact disproporţionat asupra ţărilor în curs
de dezvoltare, care pierd, în
medie, 1% din PIB pe an din
cauza catastrofelor, faţă de 0,1
până la 0,3% în ţările dezvoltate.
Cel mai mare cost este suportat de
regiunea Asia-Pacific.
Din 1980, doar 40% din
pierderile cauzate de dezastre au
fost asigurate, iar ratele de
acoperire în ţările în curs de dezvoltare sunt adesea sub 10% uneori chiar aproape de zero, ceea
ce agravează consecinţele pe termen lung ale acestor catastrofe.
„Ignorând în mod deliberat
riscurile şi neintegrându-le în procesul decizional, lumea îşi finanţează propria distrugere”, a
declarat Mami Mizutori, reprezentantă specială a secretarului general pentru reducerea riscurilor de
dezastre.
AM

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

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita#lor
• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 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
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COVID-19

Danemarca, prima țară din lume care își
suspendă programul de vaccinare împotriva
Covid-19
Vaccinarea anti-Covid va deveni probabil necesară din
nou începând din toamnă,
atunci când este de așteptat
ca noi variante ale coronavirusului să apară.
„A venit primăvara, proporția de vaccinare în rândul populației daneze este mare
și epidemia a fost înfrântă”, a declarat la
sfârșitul lunii aprilie Autoritatea Sănătății și
a Medicamentelor din Danemarca. „Ca
atare, Consiliul Național al Sănătății își va
încheia eforturile de vaccinare la scară largă
împotriva Covid-19 pentru acest sezon”, informează CNBC citat de Digi24.ro.
Populația nu va mai fi invitată la vaccinare începând cu data de 15 mai, însă
toată lumea își va putea încheia schema
completă de vaccinare și va putea în con-

FOTO: Profimedia Images.

tinuare să-și facă vaccinul dacă dorește.
Campania de vaccinare în Danemarca a

demarat la scurt timp după Crăciun în 2020.
De atunci, în jur de 81% din cei 5,8 mi-

aprilie pe lista celor aflate sub monitorizare.

neutralizare de aproximativ cinci ori mai
mare... şi ar trebui să fie mai bine protejat”, se arată într-o variantă pre-publicare
a studiului.

lioane de cetățeni danezi au fost vaccinați,
potrivit autorităților, iar 3,6 milioane dintre
aceștia au primit și doza booster.
În același timp, mulți oameni au fost
deja infectați cu coronavirusul de când
Omicron a devenit tulpina dominantă, ceea
ce înseamnă că o mare parte din populație
este imunizată, spun autoritățile.
Oficialii danezi din domeniul sănătății
au menționat că vaccinarea anti-Covid va
deveni probabil necesară din nou începând
din toamnă, atunci când este de așteptat ca
noi variante ale coronavirusului să apară.
Decizia danezilor de a suspenda programul de vaccinare vine într-un moment
când situația infectărilor rămâne destul
complicată la nivel mondial. Europa și SUA
au renunțat la majoritatea restricțiilor antiCovid, însă China continuă să impună
carantine în timp ce virusul se răspândește
în orașe importante precum Shanghai și
Beijing.

N o i l e s u b - v a r i a n t e O m i c r o n s e p o t s u s t r a g e d e l a i m u n i t at e a
g e n e r ată p r in in fe c ta r e a n te r io a ră

Două noi sub-variante ale variantei
Omicron se pot sustrage anticorpilor generaţi în urma infectării anterioare suficient de bine pentru a declanşa un nou val,
însă sunt mult mai puţin capabile să
reziste în sângele persoanelor vaccinate
împotriva COVID-19, au constatat oamenii de ştiinţă din Africa de Sud, informează Reuters citat de Agerpres.
Cercetători de la mai multe instituţii au
analizat sub-variantele BA.4 şi BA.5 ale
Omicron - pe care Organizaţia Mondială
a Sănătăţii (OMS) le-a adăugat în luna

În cadrul studiului, oamenii de ştiinţă
au prelevat probe de sânge de la 39 de participanţi infectaţi cu Omicron anterior,
când această variantă a apărut pentru
prima dată, la sfârşitul anului trecut.

Cincisprezece participanţi erau vaccinaţi - opt cu vaccinul produs de Pfizer,
şapte cu cel produs de Johnson & Johnson
- în timp ce restul de 24 nu erau vaccinaţi.
„Lotul vaccinat a prezentat o capacitate de

În cazul persoanelor nevaccinate, a
fost constatată o scădere de aproape opt
ori a producţiei de anticorpi în cazul expunerii la BA.4 şi BA.5 comparativ cu
sub-varianta BA.1 a Omicron. Probele de
sânge prelevate de la persoanele vaccinate
au prezentat o scădere de trei ori.
Africa de Sud ar putea intra într-un

ACCENT MONTREAL

nou val de COVID-19 mai devreme decât
se estimase, sunt de părere autorităţile şi
oamenii de ştiinţă, pe fondul unei creşteri
susţinute a numărului de cazuri de infectare ce pare să fie determinată de subvariantele BA.4 şi BA.5 ale Omicron.
Doar aproximativ 30% din populaţia
de circa 60 de milioane a Africii de Sud
este complet vaccinată.
„Pe baza sustragerii de la neutralizare,
BA.4 şi BA.5 au potenţialul de a conduce
la un nou val de infectări”, se arată în
studiu.
ACCENT MONTREAL
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Zece obiceiuri benefice pentru sănătatea
mintală
ce reprezintă o sursă de confort psihologic.

Îngrijiți-vă la nivel fizic

Atunci când psihic lucrurile nu merg
bine, este esențial să ne străduim în a
menține o bună igienă de viață care să ne
ajute la nivel fizic. Fiți foarte atenți la
numărul orelor de somn (nu vă culcați
prea târziu), faceți activități fizice de
câteva ori pe săptămână și, foarte important, mâncați cât mai sănătos posibil.
Toate aceste obiceiuri sunt foarte bune
pentru starea de sănătate în general și ajută
foarte mult la creșterea stimei de sine, căci
ele conferă sentimentul că facem ceva
pozitiv pentru propria persoană, că ne
iubim suficient de mult pentru a avea grijă
de noi înșine.

Ajutați-i pe alții

Ajutorul acordat altor persoane este o
excelentă strategie de a se degaja de propriile gânduri negative. Facem un bine
cuiva și ne simțim utili - o situație în care
toată lumea are de câștigat. Puteți să vă
implicați pe lângă un organism comunitar,
un refugiu pentru persoane în dificultate
sau pentru animale abandonate.

În Quebec, statisticile arată că (ACSM) vă invităm să citiți despre zece rități.
obiceiuri benefice pentru a ne îmbunătăți
o persoană din cinci este sănătatea la acest nivel, inspirate de un ar- Ieșiți din casă și plimbați-vă
atinsă de o problemă de sănă- ticol publicat de revista quebecheză L’AcMergeți într-un parc sau ieșiți în afara Fiți mai indulgenți
tualité. Și nu uitați că nu e nevoie să orașului, la țară sau în pădure. ContemAtât față de propria persoană, cât și față
tate mintală de-a lungul vieții rezolvăm problemele altora, este suficient
plarea naturii alungă ruminațiile, iar com- de ceilalți. Ultimii doi ani au fost dificili
sale. Este însă foarte posibil să-i ascultăm.
pușii organici volatili emiși de copaci se pentru toată lumea - boală, suferință,
să evităm aceste probleme Evitați gândurile nocive sau pare că ajută la scăderea hormonilor de moarte, restricții, izolare, angoasă. Avem
stres, conform unor studii japoneze. poate mai puțină răbdare, suntem mai puțin
adoptând câtva obiceiuri catastrofale
Medicii japonezi prescriu și „băi de pă- performanți și zâmbăreți, în reacție la strebenefice.
De exemplu, că nu vom mai scăpa dure” pentru a combate, printre altele, de- sul prelungit la care suntem supuși. E OK

Niciodată nu s-a vorbit atât de mult de
sănătatea mintală ca în ultimii doi ani,
pandemia exacerbând această problemă
care mocnea de mult timp.
În Quebec, statisticile arată că o persoană din cinci este atinsă de o problemă
de sănătate mintală de-a lungul vieții. Este
însă foarte posibil să evităm aceste probleme adoptând câtva obiceiuri benefice.
În plus, o mai bună educație la acest nivel,
care să permită recunoașterea stresului și
a anxietății, este un element important
pentru a le combate mai eficient. Și, din
fericire, cele mai recente cercetări în
domeniu sugerează noi piste pentru a trata
bolile mintale, în special depresia majoră
care afectează mai multe femei decât bărbați.
Criza sanitară a accelerat dezvoltarea
de noi metode de tratament, precum consultațiile la distanță, însă accesul la îngrijiri privind sănătatea mintală rămâne în
continuare dificil.
Deoarece între 2 și 8 mai se desfășoară
Săptămâna sănătății mintale a Asociației
canadiene pentru sănătate mintală
accentmontreal.com

niciodată de pandemie, că rutina zilnică ne
este bulversată pentru totdeauna, că
războiul din Ucraina se va generaliza.
Crizele actuale se vor rezolva, ca toate
celelalte prin care a trecut omenirea.

Căutați răspunsuri în
propria dvs. experiență de
viață

Cu toții am experimentat eșecuri și
momente dificile în viață. Ce a funcționat
atunci pentru a vă repune pe picioare?
Strategiile folosite în trecut ar putea fi eficiente și acum.

Oferiți-vă timpul necesar
pentru a plonja într-o
activitate pe care o iubiți

Și pe care poate că ați dat-o la o parte
din cauza responsabilităților zilnice care
vă țin mereu în priză. Citiți un roman, pictați, gătiți pentru plăcerea de a găti și de a
experimenta noi rețete etc. Acordați-vă
așadar timp și spațiu pentru hobby-urile
împinse de griji la coada listei de prio-

presia, anxietatea și oboseala.

Dozați-vă consumul de
informații și social media

Când știrile - că sunt despre pandemie,
război, crize economice, schimbări
climatice etc. - vă fac să vă simțiți copleșiți, schimbați canalul, luați o pauză.
Este sănătos câteodată să evitați mass
media și platformele de socializare.

Vorbiți despre experiențele
dvs. din timpul pandemiei

Discutați cu prietenii, scrieți într-un jurnal sau pe rețelele de socializare în
grupuri de suport - există mai multe
asemenea grupuri pe Facebook. Efortul de
a ne exprima emoțiile, de a le pune în cuvinte și de a le numi ajută la o mai bună
înțelegere a problemelor cu care ne confruntăm și reprezintă un prim pas spre mai
bine. Atunci când partajăm cuiva emoțiile
care ne împresoară, ne simțim ascultați,
văzuți, recunoscuți. Și ne ajută să conștientizăm că nu suntem singurii a ne confrunta cu gânduri și emoții similare, lucru

Într-un Quebec plin de accente

să mai reducem din așteptări, acasă și la
serviciu, și să fim mai înțelegători față de
limitările personale și greșelile pe care le
facem. Și desigur, să extindem această
atitudine indulgentă și față de ceilalți.
Compasiune mai degrabă decât conflict!

Căutați ajutor

Situația din ultimii doi ani a fost și este
una foarte stresantă și nu este absolut nicio
rușine în a recunoaște că trăim momente
de stres intens și de deznădejde. A căuta
ajutor în astfel de situații pentru a ne reechilibra este un semn de tărie, nu de
slăbiciune, o modalitate de a ne lua soarta
în propriile mâini. Durata de așteptare
pentru a consulta un psiholog prin intermediul CLSC-urilor poate fi însă lungă,
iar terapia privată costisitoare. Din fericire, există numeroase organisme care
oferă sprijin gratuit în domeniul sănătății
mintale, precum Revivre, Regroupement
des services d’intervention de crise du
Québec, Phobies-Zéro, Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale
du Québec sau centrele de prevenție a suicidului.
ACCENT MONTREAL

face diferenţa
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Mit şi realitate despre
fice, multe dintre corelaţii dispar când este
realizat un alt test sau se dovedeşte că pot fi
explicate în alte moduri.
3. Substanţa cauzează efectul
Aceasta înseamnă că există un mecanism
plauzibil care explică modul în care substanţa ar putea provoca efectul, ceea ce ar
trebui să fie în concordanţă cu ceea ce se
ştie despre acţiunea substanţei şi
funcţionarea organismului şi să fie susţinut
prin dovada unor efecte predictibile.

Oamenii de știință sunt din ce din natură, nu ne spune mai nimic despre
proprietăţile sale. În termeni de siguranţă
în ce mai îngrijoraţi din cauza chimică, „industrial”, „sintetic”, „artificial”
discrepanţei crescânde dintre şi „creat de om” nu înseamnă neapărat periculos, iar „natural” nu înseamnă neapărat
interpretările uzuale şi reali- mai bun.
Mai jos continuăm prezentarea, mai pe
tate în ceea ce priveşte „chilarg, a altor trei mituri.
micalele”. Îngrijorarea nu are
însă la origine faptul că oa- Mitul 3: Chimicalele
menii tind să înţeleagă greşit sintetice provoacă multe
ce sunt chimicalele şi ce fac tipuri de cancer şi alte boli
Realitatea este că multe afirmaţii despre
ele. Această îngrijorare are ca chimicale
responsabile pentru boli pur şi
ţintă consecinţele asupra de- simplu ne spun că o substanţă era prezentă
când efectul a apărut, nu neapărat că
ciziilor legate de stilul de atunci
substanţa a cauzat efectul. În linii mari, e
viaţă, sănătatea familiei şi bine să ne gândim la trei tipuri de „legături”:
politicile sociale.
1. Substanţa era prezentă când a avut loc

În ediția precedentă am prezentat două
mituri. Primul se referea la faptul că putem
elimina complet chimicalele din viața noastră. Realitatea este că nu putem trăi fără
chimicale pentru că totul este făcut din
chimicale. Chimicalele sunt substanţe, iar
chimia este ştiinţa substanţelor, care studiază 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.
Al doilea avea de-a face cu impresia că
dacă sunt create de om, chimicalele sunt
musai periculoase. Realitatea este că provenienţa substanţei, fie că este fabricată artificial, copiată din natură sau extrasă direct

efectul
Există multe exemple pentru acest tip de
„legătură”, şi datorită faptului că patologii
înregistrează prezenţa medicamentelor în
timpul autopsiei. Astfel de „legături” nu au,
în general, nicio însemnătate.
2. Substanţa şi efectul par să fie corelate
Există o corelaţie între doza dintr-o substanţă şi amploarea efectului. Aceasta se
testează ştiinţific prin mărirea şi scăderea
dozei şi/sau prin compararea efectelor în
grupuri diferite de oameni. O corelaţie nu
este același lucru cu o relaţie cauzală. De
exemplu, alcoolicii au şanse mari să aibă
cancer pulmonar, dar asta se întâmplă din
cauză că probabil sunt şi fumători înrăiţi, nu
pentru că alcoolul cauzează cancerul. Raportarea aparentelor corelaţii trebuie făcută
cu grijă: prin natura experimentelor ştiinţi-

Cum putem evalua afirmaţiile despre
chimicale şi riscurile lor?
Pentru evaluarea riscurilor chimicalelor, oamenii de știință încearcă să
răspundă la câteva întrebări.
1. Care este statutul unei afirmaţii despre
o anumită substanţă? De exemplu: Este
empirică? Este bazată pe experimente sau
observaţii ştiinţifice obiective? Efectul
acelei substanțe a fost observat pe scară
largă?
2. Cine este persoana sau organizaţia care
face afirmaţia respectivă? Are experienţă
în acest domeniu? (o întrebare care devine
mult mai importantă dacă afirmaţiile
provin din alte surse decât publicațiile ştiinţifice.) Ce altceva a mai publicat?
Scopul principal al informaţiei este promovarea unui anumit lucru? (nu înseamnă
că este greşit, dar este bine de întrebat.)
3. Expunerea la substanţa este mereu urmată de acel efect?
4. Efectul apare în absenţa substanţei?
Dacă da, s-ar putea ca efectul să aibă altă
explicaţie.
5. Există o relaţie între nivelul de expunere la substanţă şi severitatea
efectelor?
6. Există un mecanism plauzibil care să
explice cum substanţa provoacă acest
rezultat?
7. Dovezile prezentate corespund datelor
cunoscute?
Limbajul emotiv al substanţelor: cum
sunt folosite greşit cuvintele
„Chimicale” este un cuvânt cu multe
asocieri
defavorabile.
Chimicalele
„înșelătoare” şi „industriale” sunt „periculoase”, „dezgustătoare”, „riscante” şi
„nocive”. Ele „contaminează”, „bombardează”, „invadează”, „poluează”, iar
noi şi copiii noştri suntem „ plini” de ele.
„Limbajul este o mare parte a problemei. Ştiinţa face ca totul să sune îngrijorător, aşa că suntem îngrijoraţi. Chiar şi
cuvântul neutru « chimic » a primit o
conotaţie negativă, ca şi cum ar fi opusul
lui « natural ».” Richard Gerling.
Expresia „cocktail de chimicale” este
adesea folosită pentru a se sugera că efectul substanţelor combinate este mai puternic decât suma părților. Chimic vorbind,
asemenea efecte „sinergice” sunt rare şi

bine înţelese din punct de vedere ştiinţific.
Totuşi, ceea ce apare într-un cocktail este
efectul cumulativ dat de prezenţa mai
multor doze din acelaşi ingredient activ,
motiv pentru care suntem atenționați să nu
bem soluţii orale pentru răceală şi să luăm
şi paracetamol pentru că ambele conţin
paracetamol sau să nu bem alcool şi să
luăm şi diazepam pentru că ambele sunt
sedative.
Termenul de „contaminare” este
frecvent folosit pentru insinuarea efectelor
nocive. Totuşi, doar pentru că o substanţă
se află undeva unde în mod normal nu
apare, nu înseamnă neapărat că are un efect
defavorabil.
Distrugătorii endocrini sunt deseori
numiţi chimicale „gender-bending”. Pot
afecta activitatea hormonală şi pot perturba
dezvoltarea sistemului reproducător, dar nu
la concentraţiile la care îi găsim în mediu
de obicei.
Chimicalele industriale sunt considerate, de obicei, periculoase, însă o substanţă e o substanţă, oricare ar fi originea
sa, unele chimicale fiind mai toxice decât
altele.
Cuvântul „natural” este folosit pentru
a se sugera „sănătos” şi „sigur”. Este
înşelător, deoarece multe substanţe naturale nu sunt nici sănătoase, nici sigure (de
exemplu nicotina sau arsenicul). Chimiştii
folosesc adjectivul „natural” pentru a descrie substanţele care provin din natură.
Chimicalele persistente sunt cele care
se dezintegrează într-o perioadă îndelungată. Nu sunt neapărat făcute de om sau
nocive. Dioxinele, spre exemplu, apar în
incendiile de pădure şi se găsesc în mod
natural în sol şi în mormane de frunze
căzute. În aceste concentrații sunt inofensive.
„În mod ironic, uneori trebuie să ne
asigurăm că anumite artefacte nu se vor
descompune. Dacă hârtia şi pergamentul
nu erau persistente, nu am fi găsit pergamentele de la Marea Moartă şi nu am fi
putut să citim un prim manuscris al lui
Shakespeare. În mod similar, dacă
vopseaua şi pigmenţii nu ar fi fost persistente, Mona Lisa nu ar mai exista.” David
Taylor, chimist al mediului.
„Sintetic” este folosit uneori cu sensul
de „neplăcut” sau „periculos”. Sintetic
înseamnă pur şi simplu „creat”. „Artificial” implică, în plus, că o substanţă nu
apare în mod natural, în timp ce „sintetic”
se poate referi la chimicale copiate din
natură.
„Toxic” este un cuvânt folosit într-un
mod în care implică faptul că substanţa respectivă este nocivă. Totuşi, nu ştim dacă o
substanţă este toxică până nu ştim doza.
Termenul de „toxină” este adesea
folosit pentru descrierea oricărei substanţe
toxice, dar într-un limbaj strict, toxinele
sunt produse doar de către organismele vii,
precum bacteriile.
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„chimicale” (II)
Mitul 4: Expunerea noastră
la cocktailuri de chimicale
este o bombă cu ceas

Realitatea este că, deşi cuvintele
„cocktail” şi „bombă cu ceas” sună alarmant, nici prezenţa chimicalelor, nici acumularea lor nu ne pune în pericol. Am fost
mereu expuşi la multe substanţe diferite
pentru că natura este un „cocktail de chimicale”. Tehnologia modernă ne permite
să detectăm cantităţi infime de substanţe,
însă prezenţa unei asemenea cantităţi
dintr-o anumită substanţă nu înseamnă că
are vreun efect vizibil asupra noastră sau
a generaţiilor viitoare.
În momentul de faţă există multe
zvonuri despre prezenţa unei multitudini
de chimicale create de om în corpul nostru. Scoase din context, anunţurile sună îngrijorător, însă din aceste discuţii lipsesc
trei informaţii vitale:
1. Concentraţia substanţei: putem detecta
unele substanţe în corp în părţi per miliard. O parte per miliard este echivalentă
cu o granulă de zahăr într-un bazin
olimpic sau cu un fir de iarbă pe un teren
de fotbal.
2. Faptul că organismul nostru este capabil să proceseze şi să elimine substanţele
dăunătoare.
3. Prezenţa unei substanţe în corpul nostru
nu implică faptul că aceasta ne face rău.
Corpul nostru conţine urmele multor substanţe cu care venim în contact, naturale
şi sintetice, unele benefice şi altele nocive
la anumite niveluri.
Pentru a înţelege dacă prezenţa unei
substanţe reprezintă o problemă, trebuie
să ştim cât de multă este prezentă şi să
vedem dacă are vreun efect şi care este
acesta.

„Oamenii trebuie să realizeze că dacă
vrem ca Terra să devină o planetă durabilă
şi să ne şi bucurăm de materialele minunate pe care le folosim zilnic, atunci
avem nevoie de chimişti care să conceapă
noi modalităţi de producere a fertilizatorilor, plasticului, fibrelor, vopselelor, produselor farmaceutice etc din resurse
regenerabile cum sunt lemnul şi recoltele.
Va fi nevoie de multă cercetare pentru a se
crea o industrie chimică « verde » şi acea
cercetare poate fi făcută doar de către

chimiştii din noua generaţie.” John Emsley, chimist şi autor al The Consumer’s
Good Chemicals Guide.

Mitul cocktailului
Contrar credinţei populare, cocktailurile nu te îmbată mai rău decât alcoolul
echivalent din alte băuturi, cum ar fi
berea. Procesul de amestecare nu are
niciun efect. Percepţia greşită este dată de
faptul că cocktailurile, fiind deseori dulci,
încurajează un consum mai mare de alcool
într-un timp scurt.
Dar ce se întâmplă în cazul interacţiunii dintre chimicale diferite? Mulţi promovează îngrijorarea în legătură cu
„cocktailul de chimicale” din corpul nostru. Descrierea aceasta implică de obicei
faptul că, deşi anumite chimicale, separat,
pot fi considerate sigure la nivelul actual
de expunere, ele ar putea interacţiona,
apărând astfel efecte neprevăzute. Dar,
din punct de vedere chimic, un efect de
„cocktail” - sau un efect sinergetic - apare
doar la un număr relativ mic de substanţe,
iar acestea sunt bine-cunoscute. Ceea ce
apare de fapt într-un „cocktail” este un
efect cumulativ dat de prezenţa mai multor doze din acelaşi ingredient activ.
Exemplele includ consumul de alcool şi
administrarea de diazepam, ambele fiind

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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sedative.
Lumea naturală este un „cocktail de
chimicale”, aşa că organismul nostru este
obişnuit să facă faţă unui amestec de substanţe. Acelaşi proces de stocare, neutralizare, descompunere şi eliminare are
loc când întâlnim substanţe noi.
Acumularea biologică
Mulţi oameni ar fi surprinşi să afle că
acumularea biologică nu este neapărat un
lucru rău în sine. Există unele chimicale
pe care avem nevoie să le acumulăm pentru a supravieţui, cum este vitamina D în
lunile de vară pentru a putea trece de
iarnă. Dacă nu ne expunem suficient la lumina soarelui în timpul verii nu vom avea
suficientă vitamina D pentru perioada de
iarnă. Fără vitamina D în corp nu putem
absorbi calciul eficient. Deficitul de vitamina D poate duce la rahitism la copii şi la
osteomalacie la adulţi.
Vitamina A este altă substanţă care trebuie stocată în corp pentru utilizare treptată.

Mitul 5: Suntem subiectul
unui experiment nereglementat şi necontrolat

Variațiuni pe acestă temă: efectele
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Într-un Quebec plin de accente

chimicalelor sunt necunoscute; chimicalele nu au fost şi nu pot fi testate pe termen lung; folosirea chimicalelor este
nereglementată şi necontrolată; sistemul
de reglementare nu funcţionează.
Realitatea este că există sisteme extinse de reglementare care controlează
strict ce chimicale pot fi introduse: ce experimente pot avea loc, ce poate fi folosit,
în ce scopuri, cum ar trebui substanţele
transportate, folosite şi eliminate şi cum
trebuie controlată şi monitorizată folosirea
lor. Acesta include reglementări specifice
pentru substanţe precum medicamentele
(umane și veterinare), aditivii alimentari,
produse de protecţie a plantelor, biocidele
etc., precum şi reglementări privind aerul
pe care îl respirăm şi apa pe care o bem.
Întotdeauna vom afla mai multe despre
o substanţă care este folosită pentru un
timp îndelungat şi/sau într-o varietate de
condiţii. Acest lucru este adevărat pentru
toate produsele și metodele (de a face
ceva), dar asta nu înseamnă că este corect
să vorbim despre un „experiment”.
Unele teorii par să sugereze că există o
mare conspiraţie în care oamenii sunt
otrăviți pentru profit. Termenul de „experiment necontrolat” implică faptul că
cercetătorii vor să creeze un mediu nociv.
Este realist? Pe lângă rolul lor în îmbunătăţirea sănătăţii şi a condiţiilor de
mediu, aceștia trăiesc, împreună cu familiile lor, în acelaşi mediu!
Chimicalele trebuie manevrate şi
folosite cu grijă. Contrar impresiei create
de unele poveşti, chimiştii s-au aflat în
fruntea identificării pragurilor de siguranţă şi a promovării unei manipulări mai
bune a chimicalelor la locul de muncă,
acasă şi în mediu.
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.
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Noi progrese în descifrarea misterului
fantomaticilor neutrini
Proiectul de cercetare colaborativ MicroBooNE a reușit să
obțină un rezultat foarte important în studiul neutrinilor:
caracterizarea modului în
care aceștia interacționează
în argon în funcție de energie.
Este un rezultat important ce
va fi folosit în viitorul proiect,
DUNE, care își propune descifrarea misterului acestor
fantomatice particule.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Neutrinii

tare.

Neutrinii sunt particule care fac parte din
familia leptonilor din
cadrul teoriei Modelului Standard al fizicii
particulelor elemen-

Există trei tipuri de neutrini: electronici, miuonici și tauonici. Neutrinii sunt
implicați doar la interacțiunea nucleară
slabă, ceea ce face ca interacțiunea lor cu
materia să fie la fel, extrem de slabă.
Neutrinii pot traversa întreaga planetă fără să interacționeze cu niciunul dintre atomii care formează Terra, iar din
acest motiv studiul lor este extrem de dificil. Avem nevoie de fluxuri mari de neutrini, dar și de detectoare cu masă și volum
cât mai mari.

Oscilația neutrinilor

Multă vreme s-a crezut că neutrinii
nu au masă, fiind oarecum energie pură la fel ca și fotonii.
Un fenomen observat cu ceva vreme
în urmă ne-a făcut însă să ne schimbăm
opinia. Este vorba despre oscilația neutrinilor. Adică neutrini care pornesc de la
o sursă ca neutrini de un anumit tip (de
exemplu de la Soare, care emite foarte
mulți neutrini ce sunt produși în interacțiunile nucleare care au loc în inima astrului) ajung la detector ca neutrini de alt tip.
Altfel spus, dacă de la Soare pleacă neutrini electronici, o parte dintre aceștia se
transformă în neutrini miuonici (sau
tauonici).
Probabilitatea de a oscila depinde de
energia neutrinilor și de distanță. În plus,
este un fenomen cuantic care are loc doar
dacă neutrinii au masă. Nu știm însă cât
este această masă, întrucât fiind extrem de
mică, ea este foarte dificil de măsurat.
accentmontreal.com

FOTO: Fred Ullrich / Fermilab.

Totuși, precizia măsurării neutrinilor este
din ce în ce mai mare, și de aceea se speră
că în final vom reuși măsurarea ei, precum
și determinarea altor proprietăți ale neutrinilor.

MicroBooNE și neutrinii

În acest context, un rezultat recent
obținut de experimentul MicroBooNE de
la Fermi Național Accelerator Laboratory
în Statele Unite și publicat în Phys. Rev.
Letters este extrem de interesant și important. Cercetătorii de la MicroBooNE au
reușit să descrie modul în care neutrinii
miuonici interacționează în argon lichid
(din care era făcut detectorul) în funcție de
energia acestora. Este vorba despre neutrini miuonici care sunt măsurați în urma
interacțiunii în argon, din care rezultă un
miuon (și alte particule). Practic, a fost
măsurată secțiunea eficace de interacțiune
a neutrinilor în argon în funcție de energie.
Precizia acestor calcule este cea mai mare
până în prezent.

DUNE

Acest rezultat este important întrucât
va sta la baza unui nou experiment ce va
studia neutrinii și oscilația acestora cu o
precizie extremă. Este vorba de DUNE
(Deep Underground Neutrino Experiment), care va măsura atât neutrinii cât și

antineutrinii muonici - oscilația acestora.
Unul dintre obiective este de a observa
eventuale diferențe între comportamentul
neutrinilor și cel al antineutrinilor - ceea
ce ne-ar ajuta să înțelegem mai bine misterul dispariției antimateriei din Univers.
DUNE va folosi tot detectoare de
argon lichid, și, în plus, va trimite neutrinii
de la Fermilab circa 1300 km pe sub
pământ în Sud Dakota unde detectoare instalate într-un laborator subteran îi vor
măsura și observa câți oscilează.

Ce rezervă viitorul?

În primul rând în viitor ne așteptăm
să reușim să aflăm care este masa neutrinilor, deci o măsurătoare și nu doar limite în care s-ar încadra această masă.
Apoi am dori să știm dacă neutrinii
și antineutrinii sunt una și aceeași particulă sau, dimpotrivă, particule diferite.
Aceste două răspunsuri sunt foarte
importante atât pentru fizica particulelor,
cât și pentru cosmologie, ținând cont că
Universul este plin de neutrini!
Articol scris de Cătălina Oana Curceanu,
prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare și al fizicii nucleare,
Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto
Nazionale di Fisică Nucleare (Roma,
Italia) și colaborator al Scientia.ro.

Într-un Quebec plin de accente

Cum sunt produși
neutrinii?

Neutrinii sunt printre cele mai
abundente particule în Univers,
fiecărui proton corespunzându-i câte
700 de milioane de neutrini. Aceste
particule sunt produse de fiecare dată
când nucleele atomice fuzionează
(cum e cazul în reacţiile nucleare din
interiorul Soarelui) sau fisionează
(ca în cazul dezintegrărilor nucleare
care se petrec în reactoarele nucleare).
Chiar şi o banană emite neutrini
în urma dezintegrării pe cale
naturală a potasiului din fruct. Fără
neutrini, Soarele nostru nu ar
străluci şi nu ar exista elemente
chimice mai grele decât hidrogenul.
Odată produse, aceste particule „fantomă” nu interacţionează cu alte tipuri
de materie aproape niciodată. Milioane
de miliarde de neutrini provenind de la
Soare trec prin corpurile noastre în
fiecare secundă, zi şi noapte, deşi noi
nu îi putem simţi.
Sursa: „Ce sunt neutrinii?”, articol publicat de www.scientia.ro.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Caut educatoare/ ajutor de educatoare
pentru o grădință în mediu familial situată
în Dorval, cu șase copii. Plata se face prin
cec. Postul este la timp plin, cu salariu
competitiv, fără asigurare colectivă, pentru
persoane de 18 ani și plus. Experiența anterioară în domeniu nu este necesară, dar
este binevenită. Obținerea cazierului judiciar și efectuarea unui curs de prim ajutor
pentru grădinițe sunt condiții obligatorii,
ale căror costuri le pot asigura. Lăsați un
mesaj la garderiedorval@yahoo.com sau
514-636-4406.

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.

1886), Editura Librăriei Socec, ediție antebelică; Duiliu Zamfirescu și Titu
Maiorescu în scrisori (1884-1913), ediție
din 1937, precum și alte volume. Telefon:
514-502-7315.

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

SERVICII

Tehniciană în stimulare educativă pentru
copii între 2 și 12 ani, cu peste 20 de ani
de experiență, ofer ședințe de stimulare
pentru copiii cu dificultăți de comunicare/
învățare și consultanță parentală. Ședințele
se pot efectua la domiciliul copilului sau la
biroul meu din Dorval, în franceză/
română. Pentru mai multe informații lăsați
un mesaj la 514-636-4406 sau scrieți la
atelierstimulationeducative@yahoo.com.

IMOBILIARE

Ofer spre închiriere cameră în casă particulară, situată într-un cartier liniștit,

Caut ajutor în construcții, în special pentru dulapuri de bucătărie. Experiența un
atu. Detalii la: 514-743-8509.

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
Maiorescu, Însemnări zilnice (1881-
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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.
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. Tel: 450-4659360.

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: 514683-3003.

MATRIMONIALE

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

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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FOTBAL | QUEBEC SOCCER LEAGUE

Echipa România +50
Vârsta nu este o barieră. Este o limită pe care ți-o pui în mintea ta
Bătrânețea începe atunci când începi
să te temi de ea, afirma renumitul lingvist
George Pruteanu.
Membrii echipei de fotbal în șapte
România +50, câștigătoare în sezonul de
iarnă la categoria de vârstă peste 50 de ani
a campionatul organizat de Quebec Soccer League, nu au acestă teamă, poate și
pentru că practică sport - „rugăciunea
trupului”, cum spunea Salvador Dali.
Vârsta nu a reprezentat o barieră pentru ei, însă succesul nu s-a întâmplat peste
noapte. România +50, care se afla cu opt
puncte în spatele echipei rivale Dacia, a
revenit în stil de mare campioană,
câștigând și confirmând vorba din popor
care spune că că succesul vine de obicei
la cei care sunt ocupați să-l caute.
De cel putin cinci ani, această echipă
domină fotbalul în șapte la nivel montrealez la categoria ei de vârstă, grație
celor câțiva foști jucători de performanță
în ligile inferioare ale campionatelor de
dinainte de ’89, cărora li s-au alăturat și
alți băieți inimoși și pasionați de sportul
rege.
Iată care sunt membrii acestei echipe
(foto). Rândul de sus, de la stânga la

dreapta: Doru Năstase, Dragoș Iliescu,
George Vasile, Marin Butnaru, Tudor
Cantoneru, Titus Lupei, Cătălin Alex

Ghiță, Laurențiu Badea. Rândul de jos, de
la stânga la dreapta: Jozo Curkovic, Issa
Haijar, Lajos Zold, Nicu Moise, Aurel

Preda și Leonard Cernica.
Sperăm să-i vedem în această postură
și la categoria de vârstă +60!

Echipa FC Moldova +35
Fără disciplină, succesul este imposibil
Acest citat motivațional despre sport se
potrivește foarte bine echipei de fotbal în
șapte FC Moldova +35, formată din jucători originari din Republica Moldova.

Prin pasiunea și motivația membrilor, sa creat în jurul a trei foşti jucători de performanță - Andrei Chirjul și Sergiu Darie
de la Zimbrul Chișinău și Corneliu Popov
de la Dacia Chișinău - o echipă ce face cinste comunității moldovenești în special și
celei românești în general.

Subliniez acest lucru, deoarece în recent
încheiatul sezon de iarnă, echipa FC
Moldova +35, cu o medie de vârstă de peste
40 de ani, a câștigat play off-ul și implicit a
fost declarată campioana diviziei I a campionatului de fotbal în șapte organizat la
Soccerplexe Catalogna de Quebec Super
League, la categoria de vârstă de +35.

Iată componența acestei echipe, la finala play-off-ului (foto). Rândul de sus, de
la stânga la dreapta: Andrei Chirjul, Iurii
Tarasenko, Anatol Demian, Corneliu
Popov, Dorin Vasilică, Evghenii Frolov.
Rândul de jos, de la stânga la dreapta: Oleg
Obada, Sergiu Darie, Marian Luca, Mihai
Sili, Lilian Stah.
accentmontreal.com

Demn de menționat este și faptul că fotbalul din comunitatea moldovenească din
regiunea Montrealului s-a organizat prin
membrii săi, încă din 2010, în asociația

sportivă FC Moldova, ce are ca scop să stabilească relații de prietenie, colaborare și
consolidare între membrii comunității și
familiilor lor.

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

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

19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
aprilie)
Sănătate: Deși dinamismul
te ajută să depășești cu
ușurință dificultățile, nu te suprasolicita.
Dragoste: Faptul că nu ai pe cineva
aproape nu pare să te deranjeze prea tare,
cel puțin așa lași impresia de câte ori discuți despre iubire. Financiar: Simți
nevoia de a mai pune un ban deoparte.
TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Nicioproblemă legată de sănătate, ţi se citeşte buna
dispoziţie pe chip, ceea ce se traduce şi
printr-o stare fizică foarte bună. Dragoste:
Chiar dacă nu-ţi convine modul partenerului de a relaţiona cu tine, poţi găsi cuvinte
mult mai diplomate pentru a-i atrage
atenţia. Financiar: Există probabilitatea
unor negocieri reuşite şi a încheierii unui
contract.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Dacă e
să fie, problemele pot să
aibă legătură cu dinţii,
oasele, articulaţiile ori cu
reactivarea unei afecţiuni mai vechi.
Dragoste: Nu de vorbe dulci ai nevoie, ci
de dovezi concrete că celălalt își dorește
ceva serios şi de durată. Financiar: Sunt
şanse la venituri colaterale şi ai noroc în
investiţii imobiliare.
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RAC (22 iunie - 22
iulie)
Sănătate: Sănătatea e o
combinație optimă de vitalitate, energie şi frumusețe care se vede de
departe. Dragoste: Dacă te afli într-o relaţie care nu mai merge, dar în care stai
din rutină, din inerție, acum găseşti puterea să te desprinzi. Financiar: Norocul
planează peste muncă şi bani. Dar atenţie
la investiţii pe termen lung!
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi
alini stresul mâncând mai
mult decât trebuie şi evită
alimentele prea grase ori prea dulci.
Dragoste: Noul ţi se pare foarte incitant,
eşti dornic de aventură, de schimbare, de
a cuceri o nouă redută. Financiar: Climat
avantajos privind investiţiile imobiliare,
redecorările, reamenajările şi achiziţia
obiectelor de folosinţă îndelungată.

FECIOARĂ (23 august 22 septembrie)
Sănătate: Sănătatea nu-ţi dă
motive de îngrijorare, singurul lucru care îţi lipseşte este odihna
Dragoste: Posesivitatea, dorinţa de a fi
lângă tine permanent, de a răspunde
numai la ordinele tale nu fac bine vieţii de
cuplu. Financiar: Dacă nu ţi-ai fixat încă
un obiectiv important, ar cam fi cazul să
o faci.

HO RO SCO P

BALANŢĂ (23 septembrie - 22 octombrie)
Sănătate: Extenuarea fizică
din cauza unui program de
muncă excesiv îți poate strica tot cheful.
Dragoste: Ţi se aprind călcâiele din
nou, este o perioadă în care Cupidon
se cam distrează cu inima ta. Financiar:
Banii sunt motiv de îngrijorare, de aceea
ar trebui să fii extrem de prudent când
vine vorba de cumpărături.

SCORPION
(23
octombrie - 21 noiembrie)
Sănătate: Starea ta generală depinde mult de
strictețea cu care respecți un stil de
viață cumpătat. Dragoste: Ești mai
degrabă atras de flirt, de aventuri
trecătoare, din plăcerea de a seduce... şi a
abandona. Financiar: Perioada aceasta
este una mai fragilă financiar.

SĂGETĂTOR (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sănătate: Sănătatea este
fluctuantă tocmai datorită
atitudinii tale nepăsătoare. Trebuie să te îngrijești mai mult de propria persoană.
Dragoste: Ai o fantezie debordantă, în
care freamătă cele mai nemărturisite vise
şi dorinţe. Dar nu se ştie dacă le poţi pune
şi în practică. Financiar: Această perioadă se anunţă a fi una dintre cele mai
mănoase din 2022.

BROSSARD

BALKANI
www.ba lka ni.c a

Coliva
la comanda

Colaci
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Malai
Boromir

Cremvursti
vienezi

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

S T- H U B E R T

450.676 .66 54

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

Ciorba
de burta

Ciolan
afumat

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

Halva
in vrac

Snitele
si chiftele

Ceafa
proaspata

CAPRICORN (22 decembrie - 19 ianuarie)
Sănătate: Vremea mai
bună
și
exuberanța
primăverii te cam îndeamnă la excese,
care ar putea să nu-ţi pice bine dacă ai
vreo sensibilitate anume. Dragoste: Fă un
efort şi demonstrează-i partenerului că ții
cu adevărat la relația voastră. Financiar:
Perioadă favorabilă carierei, cu precădere
proiectelor colective şi relaţiilor cu firme
mari.
VĂRSĂTOR (20 ianuarie
- 18 februarie)
Sănătate: Eşti în formă
bună, te simţi optimist și
faci planuri mărețe privind dieta și stilul
tău de viață. Dragoste: Este un interval
favorabil mai ales cuplurilor mature sau
celor cu mari diferenţe de vârstă între
parteneri. Financiar: Se întrevăd veşti
bune pentru finanțele tale.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Fii atent
la ceea ce visezi, căci visele
pot oglindi starea de sănătate. Dragoste: Uneori imaginația înlocuiește realitatea care nu e prea
excitantă, însă nu poți trăi la nesfârșit din
vise. Financiar: Bazează-te numai pe
ceea ce ai realmente la dispoziție, ca să nu
te împovărezi cu o serie interminabilă de
datorii.

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 ru l la :
ba lka ni. ca

