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ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Doina Falcon, artistă plastică cu o bogată
activitate expozițională la Montreal
Ultimele luni au fost foarte
pline pentru pictorița de origine română Doina Falcon.

După expoziția colectivă „Resilience”
găzduită de Laoun Opticien (4012 rue StDenis, Montreal) și dedicată Lunii Istoriei
Negre, urmată de expoziția „The Joy of
Colour” împreună cu Marlene Smyth la
Biblioteca Kirkland, Doina Falcon a participat și la Salonul de Primăvară al Asociației Artiștilor din Beaconsfield la
Beaconsfield Centennial Hall, la care s-a
prezentat cu o serie de patru tablouri intitulată „Troubled Times”. A urmat apoi, în
această lună, în zilele de 13-15 mai, participarea la Salonul de Artă ArtTram (asociația
artiștilor din Mont-Royal), unde Doina Falcon a expus zece lucrări - patru tablouri
mari și șase în vitrină.
Începând din 20 mai și până pe 19 iunie,
lucrările Doinei Falcon se vor afla la restaurantul Dupond et Dupont din Mont-Royal
(1297 Chemin Canora, H3P 2J4). În cadrul
acestei expoziții solo intitulată „Encounter
with the Abstract” artista prezintă zece
tablouri de mari dimensiuni, executate în
acrilic sau ulei în stilul expresionist abstract
care îi este caracteristic. Tablourile sale por-

„Spring Comes Anyway”, acrilic pe pânză, 12"x16". Artista în fața tabloului „Unfolding”, acrilic pe pânză, 36"x36".

nesc în general de la o idee sau o imagine
reală care este abstractizată într-o manieră
personală, cu o cromatică vie, prin straturi
succesive de culoare.
Expoziția poate fi vizitată zilnic între
orele 6:30 și 19:00, iar în data de 8 iunie,
între orele 16:00 și 19:00, artista va fi
prezentă pentru o întâlnire cu publicul.
O altă ocazie de a o întâlni pe Doina

Falcon va fi în data de 11 iunie, la evenimentul Art in the Park ce se va avea loc în
Centennial Hall Park din Beaconsfield,
între orele 13:00 și 17:00.
Amintim cititorilor ca Doina Falcon șia început activitatea artistică în 2007, după
ce a urmat cursuri de pictură în ulei timp de
doi ani. Face parte din multiple grupări
artistice, cu care expune adesea: Asociația

Artiștilor din West Island, Asociația
Artiștilor din Beaconsfield, ArtTram, The
Golden Artists Association (Pointe-Claire)
și Artists in Montreal. A participat la 90 de
expoziții personale sau de grup, iar lucrările
sale se găsesc răspândite în Canada, SUA,
Europa, Israel și India. Mai multe detalii la
www.doina.ca sau Facebook@doinafalconartist.
ACCENT MONTREAL
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Accent Montreal, printre publicațiile românești
din Canada la dispoziția cercetătorilor și

publicului din România
Ultimul deceniu de activitate
al ziarelor Accent Montreal,
Pagini Românești, Unirea,
Observatorul, Luceafărul Românesc și ZigZag RomânCanadian se află, grație unei
generoase donații, la Biblioteca Universității din Oradea.
Această colecție a presei comunitare de aici este acum la
îndemâna celor interesați de
viața și istoria recentă a
românilor canadieni.

Aceasta este cea mai completă colecție
de periodice românești, apărute în Canada,
în Quebec și Ontario, care poate fi consultată într-o bibliotecă din România. Dintre ziarele ce compun această colecție,
Accent Montreal și ZigZag Român-Canadian continuă să publice ediții tipărite.

Ziarele au putut ajunge în România datorită în primul rând eforturilor d-lui Marian Costache din Montreal care este
foarte implicat în activitățile comunității
noastre și care, timp de ani de zile, a
adunat și păstrat fiecare număr din aceste
publicații.
Lui i s-a alăturat dl. Daniel Florin
Predoiu, istoric, care a stabilit contactul
cu Biblioteca Universității din Oradea. Dl.
Predoiu este autorul unor importante
studii despre istoria comunității române
din Montreal, ca de exemplu „Les premières présences roumaines à Montréal”
(Arhivele Naționale ale României) sau
„Un moment-clé dans l’évolution de la
communauté roumaine de Montréal: la reconnaissance juridique de son existence
par le Parlement du Québec (février

se va desfășura la Novi Sad (Serbia) în
septembrie a.c.

Anarela Chiș, bibliotecară la Biblioteca Universității din Oradea, alături de colecția de publicații românești din Canada, donată de Marian Costache.

1914)” (Archiva Moldaviae).
Transportul în România a fost asigurat
de firma de coletărie World Line Cargo,
iar la Biblioteca Universității din Oradea
donația a fost intermediată de bibliotecara
dr. Anarela Chiș.
„Colecțiile acestor ziare ale diasporei
și exilului românesc canadian îmbogățesc
fondul de periodice al bibliotecii noastre
mai ales în ceea ce privește subiectul istoriei presei, exilului și diasporei ceea ce le
face foarte utile. Eu cred că prin intermediul presei diasporei românești din
Canada cercetătorii și studenții noștri iau
contact cu viața românilor stabiliți peste
ocean și pot observa cum se vede Româ-

4882 boul. Des Sources, DDO
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nia după 1989 de românii care locuiesc în
Canada, care este viața diasporei
românești de acolo. Sper ca periodicele
primite din Canada să fie utilizate de studenți, masteranzi, cercetători pentru eventuale lucrări de licență, master și de ce nu
chiar doctorat.”, ne-a declarat dr. Chiș,
care este foarte aproape de subiectul
„diaspora și exilul românesc” și care a
făcut tot posibilul ca la nivel de Universitate să fie primită această donație.
Anarela Chiș pregătește de altfel o lucrare despre ziarele românești din Canada
pe care o va prezenta în cadrul Congresului Internațional de Istorie a Presei ce va
avea ca temă Presa din diaspora și exil și
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Într-un Quebec plin de accente

Dr. Chiș este autoarea volumului „Exilul românesc din perioada comunistă, reflectat în fondul bibliotecii de la Paris a
familiei Monica Lovinescu - Virgil
Ierunca” (teza sa de doctorat), care a fost
publicat în anul 2015.
„În teza mea de doctorat am făcut o
descriere analitică a volumelor adunate de
Monica Lovinescu și Virgil Ierunca
aplecându-mă mai ales asupra scrierilor
exilului cultural combatant. Am identificat și am analizat exilul militant prin intermediul a ceea ce s-a publicat în țările
lumii libere, subliniind activitatea Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca
aflați în vizorul Securității, precum și operele editate în exil de către alți români,
prezente în biblioteca personală a acestora, spre a servi ca memorie și document.
Am abordat transdisciplinar tema, descriind cadrul istoric în care s-au petrecut
faptele, am prezentat unele din cele mai
sugestive opere și am făcut cercetări în
arhivele Securității pentru a vedea cum au
fost percepuți Monica Lovinescu și Virgil
Ierunca, dar și alți membrii ai exilului intelectual cu care aceștia erau în legătură și
a căror opere se regăsesc în fondul lor de
carte de la Paris”, spune Anarela Chiș.
Menționăm că Biblioteca Universității
din Oradea găzduiește cea mai mare parte
a bibliotecii personale de la Paris a familiei Monica Lovinescu-Virgil Ierunca,
mari personalități ale exilului românesc,
cunoscute românilor ca „vocile” de la Europa Liberă: aproximativ 8,000 de volume, 5,300 de periodice și 1,250 de
discuri (alte aproximativ 1,250 de cărți,
majoritatea cu dedicații, se află la sediul
Uniunii Scriitorilor din București și circa
1,500 de volume sunt la Biblioteca Facultății de Științe Politice din București).
ACCENT MONTREAL
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Ce mai mare parte a populației este de părere că
spălarea banilor murdari este
o problemă în Canada, iar
jumătate crede că, la nivel intern, acest fenomen nu poate
fi stopat. Corupția, atât cea internă, cât și cea la nivel internațional, este considerată de
canadieni ca fiind o problemă
din ce în mai mare și de aceea
majoritatea susțin înființarea
unei Curți Internaționale Anticorupție în încercarea de a
atenua activitățile ilicite.

Răspunsul la întrebarea din titlu este că
da, canadienii sunt de părere că țara se confruntă cu o problemă de corupție, așa cum
arată un sondaj de opinie Angus Reid,
realizat în parteneriat cu World Refugee
and Migration Council și Canadian Task
Force Against Global Corruption.

Corupția în context
canadian

Corupția este o problemă mondială, ce
afectează țări, businessuri, indivizi. Mituirea oficialilor guvernamentali, deturnarea fondurilor publice și spălarea banilor
sunt printre cele mai comune forme de
corupție ce se manifestă la cele mai înalte
niveluri de putere într-o societate. Cleptocrații precum Rusia sunt adesea citate ca
exemple de țări unde domnește corupția,
însă, din păcate, nici Canada nu este imună
la acest fenomen. Nu puțini sunt cei care
au atras atenția asupra faptului că domeniul imobiliar canadian este un paradis
pentru spălarea banilor - numeroși indivizi
certați cu legea cumpără proprietăți ca săși legitimeze veniturile ilicite, crescând în
același timp prețurile la case atât de mult
încât ele au devenit prohibitive pentru
foarte mulți canadieni.
Cumpărătorii străini, inclusiv oligarhi
ruși, se folosesc de proprietăți imobiliare
canadiene pentru a-și stoca averi în afara
țării lor de origine. Există desigur o
mulțime de investiții străine perfect în ordine și legitime. Regulile canadiene de înregistrare a unei proprietăți constituie însă
o problemă, căci ele fac foarte dificil procesul de a trasa cui aparține o proprietate în
caz că este vorba de bani câștigați din activități criminale.

Corupția la nivel internațional și cum este perceput
rolul Canadei în a o combate
Întrebați asupra corupției la nivel in-
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Are Canada o problemă

ternațional, o vastă majoritate a canadienilor - peste 80% - consideră că cele trei
forme majore de corupție - mita, delapidarea de fonduri publice și spălarea de
bani - reprezintă o problemă în întreaga
lume. Mai mult, cel puțin jumătate dintre
canadieni sunt de părere că aceste probleme devin pe zi ce trece din ce în ce mai
grave (o treime consideră că rămân la fel).
Trei sferturi dintre respondenți și-au
exprima opinia că lupta împotriva
corupției la nivel internațional ar trebui să
fie o prioritate pentru Canada, iar unul din
cinci declară că aceasta ar trebui să fie o
prioritate de top. Foarte puțini - 1% dintre votanții liberali, 2% dintre cei ai NPD
și 4% dintre conservatori - spun că aceasta
n-ar trebui să constituie o prioritate.
În ceea ce privește eforturile guvernului canadian, 27% dintre respondenți consideră ca acestea sunt inferioare celor din
majoritatea altor țări pentru a combate
corupția internațională în interiorul
Canadei, iar 25% susțin același lucru
privind corupția internațională la nivel
mondial. În ambele cazuri însă majoritatea
este de părere că lupta Canadei împotriva
corupției internaționale, atât în plan intern
cât și în cel extern, este similară celei din
majoritatea țărilor lumii, în vreme ce 16 și
respectiv 17% văd Canada ca un lider în
această privință.
Sondajul distinge între două căi de
urmat atunci când vine vorba de corupția
internațională: prioritizarea eliminării
acesteia în interiorul granițelor Canadei
sau concentrarea eforturilor în străinătate,
în tandem cu alte țări. Canadienii sunt mai
înclinați să creadă că accentul ar trebui să
fie internațional. Totuși, bărbații și tinerii
în general sunt mai predispuși să dorească
ca eforturile să se concentreze mai mult în
interiorul granițelor Canadei.

Cine este de vină?

Cine sunt cei care trebuie blamați pentru corupția internațională ce devine din
ce în ce mai gravă? Cel puțin jumătate
dintre canadieni consideră că indivizii de
rang înalt (84%), businessurile și corporațiile (68%), guvernele (67%) și organizațiile internaționale (51%) reprezintă o
parte semnificativă a problemei pe care
corupția internațională o constituie.
Majoritatea populației dorește ca
Ottawa să facă mai mult pentru a lupta împotriva corupției. Trei din cinci canadieni
(57%) spun că guvernul nu face suficient,
unul din șase (16%) că face atât cât trebuie, iar 2% consideră că guvernul ar trebui să-și reducă eforturile de combatere a
corupției.

Influența internațională a
Canadei

58% dintre locuitorii Canadei sunt de
părere că aceasta are o bună reputație la
nivel internațional, mai mult decât dublul
celor care susțin contrariul (24%). Femeile sunt mai înclinate decât bărbații - în
special cei peste 35 de ani - să creadă că
suntem priviți pozitiv la nivel internațional. Considerând toate categoriile demografice însă, canadienii cred că țara se
bucură de o imagine pozitivă în lume.
Cu toate acestea, jumătate (49%)
afirmă că reputația Canadei s-a deteriorat
în ultimul deceniu, o proporție similară cu
a celor care susțin că aceasta a rămas la fel
sau s-a ameliorat. Cei între 18 și 54 de ani
sunt mai critici în această privință, precum
și majoritatea bărbaților, de toate vârstele,
care cred că imaginea internațională a
Canadei s-a deteriorat în ultimii zece ani.
Cât despre puterea Canadei de a afecta
corupția internațională, 49% dintre

Într-un Quebec plin de accente

respondenți consideră că aceasta nu are influența sau puterea de a combate efectiv
problema, în vreme ce 25% spun contrariul. Bărbații și canadienii mai în vârstă
sunt cei mai inclinați să se îndoiască de
capacitatea Canadei de a lupta împotriva
corupției în lume.

Sprijin pentru o Curte
Internațională Anticorupție

O soluție propusă pentru combaterea
corupției internaționale este înființarea
unei Curți Internaționale Anticorupție (International Anti-Corruption Court, IACC)
ca organism separat de Curtea Penală
Internațională. IACC ar întări și aplica
legile împotriva liderilor corupți. Ar avea,
de asemenea, autoritatea de a recupera,
repatria și reutiliza bunurile furate.
Această idee a fost propusă pentru prima
dată în 2012, de către un judecător american, Mark L. Wolf (United States District
Court for the District of Massachusetts).
O majoritate semnificativă a canadienilor susține o astfel de propunere. Șapte
din zece fie susțin, fie susțin ferm înființarea IACC, în timp ce unul din 20 se
opun. Cel puțin trei din cinci locuitori din
fiecare regiune a țării sunt de acord cu
crearea unui astfel de organism.
Ideea se bucură de cel mai mare sprijin în rândul celor care la ultimele alegeri
federale au votat cu liberalii - 82%, și de
cel mai mic în rândul votanților conservatori (60%). Cei care au ales NPD-ul o
susțin în proporție de 73%.
Dintre suporterii înființării unei Curți
Internaționale Anticorupție, 17% sunt de
părere că Ottawa ar trebui să asume un rol
de lider privind această inițiativă, însă
vasta majoritate, 80%, preferă ca IACC să
fie creată în parteneriat cu țările aliate.

face diferenţa
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de corupție?
Corupția la nivel intern:
mită, furt din fonduri
publice, spălare de bani

Aproape toți canadienii consideră că
mita, furtul din fonduri publice și spălarea
de bani sunt probleme cu care Canada se
confruntă. Mulți dintre ei - cel puțin trei din
zece pentru fiecare din aceste forme pe care
corupția le îmbracă - sunt de părere că acestea reprezintă probleme majore în Canada.
Recent, în Quebec, au făcut vâlvă două
cazuri de luare de mită: Michel Fournier,
fostul șef al Federal Bridge Corporation, și
Pierre Duhaime, fostul CEO al SNC
Lavalin, ambii condamnați într-un dosar de
luare de mită legat de renovarea Podului
Jacques Cartier din Montreal.
Nu e deci de mirare faptul că în această
provincie patru din cinci locuitori (83%)
consideră mita ca fiind o problemă semnificativă. La nivel național, cel puțin trei din
cinci canadieni au o poziție similară, indiferent de provincia unde rezidă.
În timpul pandemiei de Covid-19, guvernul federal a alocat miliarde de dolari
pentru a veni în sprijinul canadienilor afectați de restricțiile ce au încetinit economia.
Canada Emergency Response Benefit
(CERB) și Canada Emergency Business
Account (CEBA) au ajutat milioane de
canadieni, dar, potrivit unui raport FINTRAC (Financial Transactions and Reports
Analysis Centre of Canada), aceste programe au fost exploatate și de către crima
organizată.
Patru din cinci (78%) votanți conservatori la ultimele alegeri federale consideră că
furtul din fondurile publice constituie la ora
actuală o problemă semnificativă în
Canada. 65% dintre suporterii NPD și 58%
dintre cei ai liberalilor împărtășesc aceeași
opinie.
Pe grupe de vârstă, cei peste 35 de ani
sunt cei mai înclinați (peste 70%) să afirme
că furtul din fondurile publice reprezintă o
problemă considerabilă în Canada. Dar indiferent de vârstă, o majoritate a canadienilor afirmă același lucru.

accentmontreal.com

În ceea ce privește spălarea de bani,
fenomenul este considerat atât de răspândit
în Canada, încât a căpătat o denumire specifică: snow-washing. Termenul a fost creat
de publicația Toronto Star pentru a descrie
fluxul de bani murdari care intră în economia canadiană în scopuri de evaziune fiscală sau finanțare de activități teroriste. La
ora actuală, termenul s-a împământenit și la
nivel internațional.
Piața imobiliară din British Columbia
este una din țintele operațiunilor de spălare
de bani, cu achiziții în valoare de până la
5,3 miliarde de dolari în 2018, potrivit unui
raport. De asemenea, cazinourile din
această provincie, precum și cele din Quebec sunt și ele vizate de operațiuni criminale de spălare a banilor. Pentru a le reduce,
anul trecut, Quebec a anunțat că interzice
jucătorii implicați în activități criminale.
În aceste două provincii, respondenții
sunt, într-o proporție covârșitoare, de acord
cu afirmația că spălarea banilor este o problemă în Canada - 84% în BC, 88% în Quebec.
În ciuda unor măsuri luate de guverne
pentru a combate astfel de practici de
corupție, puțini canadieni cred că mita, însușirea unor fonduri publice și spălarea

banilor se diminuează la nivel național. Din
contră, mai mult de o treime în cazul luării
de mită (35%) și furtului de fonduri publice
(36%) și doi din cinci canadieni (43%) în
cazul spălării banilor, consideră că problema se înrăutățește.

Percepții la nivel provincial

Provinciile cele mai populate - Ontario,
Quebec și British Columbia - sunt și cele
unde cea mai mare parte a populației vede
spălarea de bani ca pe o problemă semnificativă la nivel provincial: trei sferturi în
Ontario și Quebec și mai mult de patru din
cinci locuitori din BC. În restul Canadei,
doar în Alberta majoritatea cetățenilor spun
că spălarea banilor constituie ceva major.

Guvernul din British Columbia a demarat o amplă investigație privind spălarea
banilor în această provincie prin intermediul cazinourilor, investițiilor imobiliare
și băncilor. Ancheta a început în 2019 și
este condusă de judecătorul de la Curtea
Supremă din BC Austin Cullen. Comisia sa aplecat asupra lipsei de acțiune a înalților
oficiali guvernamentali pentru a determina
dacă aceasta a favorizat amplificarea problemei. Raportul comisiei de anchetă este
așteptat în data de 3 iunie a.c.

Într-un Quebec plin de accente

În Quebec, spălarea banilor nu este singurul tip de corupție pe care populația îl
consideră răspândit în provincie. Mai mult
de trei sferturi dintre quebechezi (77%) văd
luarea de mită de către oficiali ca fiind o
altă problemă semnificativă aici; o proporție similară (75%) afirmă același lucru
despre furtul din banii publici.
Corupția din Quebec s-a aflat în centrul
atenției de mai multe ori - în 2010, atunci
când revista Maclean’s a declarat această
provincie drept cea mai coruptă din
Canada, și pe parcursul investigației
Comisiei Charbonneau (2011-2015) care a
investigat atribuirea și gestionarea contractelor publice în industria construcțiilor,
pentru a nu da decât două exemple.
Sondajul Angus Reid a fost condus online în perioada 4-6 aprilie 2022 pe un eșantion reprezentativ randomizat compus din
1,507 de adulți canadieni, membri ai Angus
Reid Forum. Un al doilea eșantion
reprezentativ randomizat format din 1,505
de adulți canadieni a participat la sondaj în
perioada 20-22 aprilie 2022. Spre comparație, eșantioane probabile de aceste dimensiuni ar fi avut o eroare de +/- 2.5%, de
19 ori din 20.
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R o m â n i a e s t e î n To p 1 0
g lob al la c ele mai mici
p rețuri pe ntr u inter n et

România a avansat două locuri în trei ani, până
pe locul 8 în clasamentul țărilor cu cele mai mici
prețuri la serviciile de internet cu bandă largă, cu o
medie de 9 dolari (40 de lei) pentru 9 pachete măsurate, dar este pe locul 29 la viteză, cu 67,4 Mbps,
scrie Cursdeguvernare.ro, citând cable.co.uk.
În 2019 România coborâse 6 poziții, până pe
locul 10, cu un preț mediu lunar de 10,59 dolari pe
pachet (42,50 lei), în creștere cu aproape 30% (în termeni USD).
România a fost depășită și pentru că monedele
țărilor de pe locurile superioare (Siria, Sudan, Belarus, Ucraina, Rusia) au suferit deprecieri substanțiale. Siria oferă cel mai ieftin internet fix, cu un
cost mediu al abonamentului lunar de 2,15 dolari,
tocmai din cauza monedei sale depreciate. Doar 50%
din populație are acces la internet, iar problemele
geopolitice actuale au generat dificultăți pe piață. La
fel și în Ucraina, unde serviciile de internet din
Ucraina sunt ieftine, dar și foarte rapide grație unei
infrastructurii de fibră optică bine dezvoltate atât cât
va fi rezistat războiului.
La finalul anului trecut, în România existau
aproximatriv 6,1 milioane de conexiuni la internet
fix, în creştere cu 7%, iar dintre acestea, 3,9 milioane
erau în mediul urban, potrivit datelor preliminare ale
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
România are cel mai ieftin internet și din UE în
funcție de costurile medii lunare pentru serviciile
fixe, urmată de Bulgaria, Lituania și Ungaria.
La nivel mondial, tarifele au continuat să urce și
au ajuns, în medie, la 57,07 dolari, de la 48,85 de
dolari în decembrie 2020.
Au fost analizate peste 3.350 de pachete de servicii în 220 de țări, între 19 ianuarie-30 martie 2022.
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Românii se gândesc să emigreze din
cauza războiului din Ucraina

Un român din doi se gândește să emigreze din cauza războiului din Ucraina.

Un român din doi s-a gândit în ultima vreme să plece
din țară din cauza războiului din Ucraina. Germania,
Franța și Marea Britanie
sunt primele destinații
unde și-ar căuta un job,
arată datele unui studiu recent făcut de o platformă
de recrutare.

Războiul din Ucraina i-a făcut pe tot
mai mulți români să ia în calcul posibilitatea de a părăsi țara. Mai exact, mai
bine de jumătate s-au gândit la această
variantă, în timp ce douăsprezece procente așteaptă să vadă cum evoluează
situația, informează Digi24.ro.
La polul opus, 11% sunt de părere
că războiul nu ne va afecta, iar 26%
spun că nu vor face acest pas indiferent
de modul în care se va desfășura con-

flictul de la graniță.
Dorința de schimbare ar putea cântări decisiv pentru aproape patru din 10
români. Apropierea de rude sau cunoştinţe şi distanţa faţă de zona războiului
se adaugă pe lista motivelor, la pachet
cu siguranța personală și a familiei, dar
și joburi mai bine plătite.
Germania, Franța și Marea Britanie
sunt principalele destinații către care sar orienta, urmate de Italia, Statele
Unite ale Americii sau chiar Australia.
Dar intenția de a părăsi România nu
a apărut doar ca urmare a invaziei ruse
în Ucraina. Pentru 6 din 10 români
chestionați dorința exista și înainte. Ba
mai mult, 14% au spus că au făcut deja
primii paşi în această direcție. Cam tot
atâția au început deja să înveţe limba
ţării unde intenţionează să se mute, iar
10% au început să pună bani deoparte
pentru mutare.
Cei mai mulți ar vrea să lucreze în
același domeniu, dar sunt și persoane
dispuse să facă reconversie profesională, în timp ce în jur de 14 procente ar
încerca să îşi păstreze jobul actual şi să

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

lucreze din ţara respectivă, pentru că își
pot desfășura activitatea și de la distanță.

Sondajul a fost efectuat în perioada
21 aprilie - 9 mai pe un eşantion de
1.054 utilizatori de internet din România.

Efectele războiului din
Ucraina

● 51% dintre români au luat în calcul să
emigreze
● 26% nu vor face acest pas
● 12% așteaptă să vadă cum evoluează
situația
● 11% cred că războiul nu ne va afecta

De ce ar vrea românii să
emigreze

● 38% ca să schimbe mediul
● 24% pentru siguranța familiei
● 24% ca să fie departe de zona
războiului
● 21% pentru venituri mai mari

514-683-3003
Curtier Imobiliar

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!

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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Războiul din Ucraina frânează fragila
recuperare economică pe care lumea a
început-o după criza de COVID-19
Războiul din Ucraina frânează
fragila recuperare economică
pe care lumea a început-o
după criza provocată de
Covid-19, a anunţat ONU, care
a coborât de la 4% la 3,1% estimările de creştere globală
pentru acest an şi a avertizat
că deteriorarea poate fi chiar
mai acută, relatează agenţia
EFE, citată de G4media.ro.

Naţiunile Unite se aşteaptă ca principalele economii să crească în 2022, dar întrun ritm clar inferior celui pe care îl
calculase în ianuarie, când şi-a prezentat ultimele proiecţii.
Conflictul din Ucraina şi impactul său
asupra preţurilor la energie şi alimente,
creşterea generalizată a inflaţiei şi
înăsprirea politicilor monetare pentru a
răspunde la această situaţie sunt principalii
factori ai acestei revizuiri.
„Războiul din Ucraina, în toate dimensiunile sale, a declanşat o criză care este
devastatoare pentru pieţele globale de energie, afectează sistemele financiare şi exacerbează vulnerabilităţile extreme pentru
lumea în curs de dezvoltare”, subliniază,
într-un comunicat, secretarul general al
ONU, Antonio Guterres.
Uniunea Europeană, prin legăturile

sale cu Rusia, apare drept cea mai afectată
dintre marile economii ale lumii şi, potrivit
ONU, va creşte cu 2,7 % în 2022, mult sub
estimarea de 3,9% pe care organizaţia a
făcut-o la începutul anului.
În cazul Statelor Unite, previziunile de
creştere au fost modificate de la 3,5% la
2,6%, în timp ce pentru China au fost reduse cu şapte zecimi, la 4,5%.
Evident, lovitura cea mai grea la nivel
mondial o primeşte Ucraina, a cărei
economie se va prăbuşi, cu o scădere între
30% şi 50%, ca rezultat al războiului, în
timp ce Rusia va resimţi clar efectul sancţiunilor internaţionale şi va suferi o contracţie
de 10,6%.

America Latină, la rândul său, va
creşte anul acesta cu 2,1%, potrivit ONU,
care a redus cu o zecime estimarea din ianuarie, după ce a avut deja în vedere o recuperare lentă, din cauza preţurilor ridicate
la materiile prime şi a unei cereri mai mici
din partea Chinei şi a Statelor Unite.
Actuala conjunctură complică şi mai
mult situaţia, din cauza inflaţiei, a scumpirii
finanţării statului de pe pieţe şi a impactului care se aşteaptă în ceea ce priveşte producţia agricolă în ţări precum Argentina,
Brazilia şi Uruguay, drept consecinţă a
problemelor din lanţul de aprovizionare şi a
scumpirii îngrăşămintelor, din cauza
războiului din Ucraina.

două țări nordice. Toți cei 30 de membri
NATO trebuie să dea undă verde în unanimitate pentru ca Finlanda și Suedia să se
alăture alianței.
Aparenta intransigență a Ankarei ar
putea fi însă doar o faţadă, potrivit Foreign
Policy. Revista americană, notează HotNews.ro, a vorbit cu „mai mulți oficiali europeni” care văd gesturile lui Erdogan ca pe
o „manevră grosolană” și care „se aşteaptă
ca Turcia să ajungă să susțină aderarea Finlandei și a Suediei la NATO, după negocieri
diplomatice”.

asemenea, să folosească candidatura
Suediei și Finlandei ca pârghie pentru a rezolva problemele presante pe care le are cu
Statele Unite, un susținător ferm al candidaturilor.

La nivel global, ONU avertizează că
majorarea inflaţiei se va face simţită în special în gospodăriile mai defavorizate, care
alocă o parte foarte importantă din venituri
pentru alimente şi energie, două produse
care care s-au scumpit semnificativ.
Naţiunile Unite estimează că, pe plan
mondial, inflaţia va creşte anul acesta cu
6,7%, mai mult decât dublu faţă de
media din perioada 2010-2020.
Impactul va fi grav în special pentru
ţările în curs de dezvoltare, unde există deja
un nivel ridicat de sărăcie şi unde „scumpirea banilor”, prin majorarea dobânzii de
referinţă în SUA, poate îngreuna finanţarea
politicilor de sprijin pentru cei vulnerabili.
Pentru aceasta, Guterres a cerut măsuri
„rapide şi decisive” pentru a asigura o
aprovizionare constantă cu alimente şi
energie pe piaţă, printr-o ridicare a restricţiilor la export, direcţionând excedentul
şi rezervele către cei care au nevoie şi dând
un răspuns la scumpirea mâncării, pentru a
frâna volatilitatea pieţei.
În plus, ONU consideră că războiul din
Ucraina poate să dăuneze răspunsului la
schimbările climatice, deoarece este previzibil ca preţurile ridicate la petrol şi gaze
să ducă la o creştere a producţiei acestor
combustibili fosili pe termen scurt, într-un
moment în care emisiile de dioxid de carbon sunt la maxime istorice.
Astfel, Naţiunile Unite recomandă ca
răspunsul să constea în accelerarea tranziţiei la energii regenerabile şi îmbunătăţirea eficienţei energetice, două
componente cheie în politicile sale de combatere a încălzirii globale.

T u r c i a a b l o c a t d e c i z i a i n i ț i a l ă a N AT O d e a p r o c e s a c e r e r i l e
Finlandei și Suediei de a se alătura alianței militar e

Ziua de 18 mai a fost caracterizată drept una istorică de
către președintele NATO, care
a făcut referire la faptul că în
acea zi Finlanda și Suedia au
trimis dosarele de solicitare a
admiterii în Alianța NordAtlantică. Turcia a blocat însă
discuțiile de aderare a celor
două țări.
Poziția Turciei pune sub semnul întrebării speranțele unei aderări rapide a celor
accentmontreal.com

Aceeași sursă citată notează că Mensur
Akgun, profesor de relații internaționale la
Universitatea Kultur din Istanbul, a declarat
pentru Al Jazeera că Ankara a încercat, de

Pentru postul suedez de televiziune
SVT, declarațiile lui Erdogan vor „crește
inevitabil presiunea asupra Suediei și Finlandei pentru a face concesii”.

El Mundo împărtășește această analiză,
în timp ce pune la îndoială cerințele
Ankarei. Turcii „vor să fie ascultați. Sau,
mai degrabă, vor să profite de situație pentru a întocmi o listă de nemulțumiri istorice”, scrie cotidianul spaniol, preluat de
HotNews.ro.
„Pentru că, deşi au folosit mai multe

Într-un Quebec plin de accente

formule pentru a-și exprima ostilitatea față
de Suedia și Finlanda, fără a rosti un « nu »
definitiv […], nu au explicat exact ce
doresc în schimbul votului favorabil. De
sâmbătă au evocat mai multe cereri, fără să
se concentreze pe niciuna”.
De notat că în Alianţa Nord-Atlantică,
cel mai important instrument al politicii externe americane, niciodată Turcia nu a beneficiat efectiv de dreptul de veto.

NATO a refuzat să comenteze altceva
decât ceea ce a transmis șeful NATO, Jens
Stoltenberg: „securitatea aliaților trebuie să
fie luată în considerare, iar noi suntem determinați să trecem peste toate obstacolele
pentru a ajunge rapid la o concluzie”.

face diferenţa
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Ex por t u rile Ga zp r o m
sp re Eur opa au s căzut
cu pes te 25%

Exporturile Gazprom în ţările din afara Comunităţii Statelor Independente (CIS) au scăzut cu
26,5% în perioada 1 ianuarie - 15 mai, la 55,9 miliarde metri cubi de gaze (bcm), a anunţat luni gigantul energetic rus, transmite Reuters, preluat de
Digi24.ro.
De asemenea, compania a informat că a produs
193,8 bcm de gaze naturale în perioada 1 ianuarie
- 15 mai, un declin anual de 3,7%.
Recent, Gazprom a anunţat că profitul său net a
urcat până la 2.093 miliarde de ruble (29 de miliarde de dolari) în 2021, de la 135,34 miliarde
ruble în anul financiar 2020, afectat de pandemie,
graţie creşterii preţurilor la petrol şi gaze naturale.
Compania controlată de statul rus a mai informat că vânzările sale au crescut cu 62%, până la
10.241 miliarde de ruble, cel mai mare rezultat
anual înregistrat vreodată, în timp ce profitul operaţional a crescut de patru ori până la 2.411 miliarde
ruble.

Î n p at r u l u n i M o l d ov a g a z
a t r a n s fe r at c ă t r e
Gazpor m 3 50 milioa ne de
do lari

Moldovagaz a transferat Gazprom-ului în primele
patru luni ale anului curent pentru gazele naturale
consumate o sumă mai mare de trei ori față de aceeași
perioadă a anului trecut, deși volumul fizic al gazului importat s-a redus cu 19 la sută, scrie Gazeta de
Chișinău.
Potrivit serviciului de relații cu publicul al
Moldova Gaz, în lunile ianuarie-aprilie, în Republica
Moldova a fost importat un volum de 519 milioane
de metri cubi de gaze față de 639 de milioane de
metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut, fiind
înregistrată o reducere a consumului fizic cu 120 de
milioane de metri cubi.
În schimb volumul plăților, efectuate aproape în
întregime de consumatori, a crescut de trei ori, de la
2,235 miliarde la 6,573 miliarde de lei, ceea ce
reprezintă aproape 350 de milioane de dolari.

Războiul din Ucraina, cel mai
mare șoc al materiilor prime
din ultima jumătate de secol

Invazia Rusiei în Ucraina a
contribuit la un șoc istoric
pe piețele de mărfuri care
va menține prețurile globale ridicate până la sfârșitul anului 2024, potrivit
Băncii Mondiale, citată de
CNN.

Creșterea bruscă a prețurilor la
energie din ultimii doi ani este cea mai
mare de la criza petrolului din 1973, în
timp ce saltul prețurilor la alimente este
cel mai mare din 2008 încoace, a declarat Banca Mondială în raportul său
privind perspectivele piețelor de mărfuri.
„În general, acest lucru se ridică la
cel mai mare șoc al materiilor prime pe

care l-am experimentat din anii '70 încoace”, a declarat Indermit Gill, vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru
creștere echitabilă, finanțe și instituții,
după cum notează Digi24.ro.

Rusia este unul dintre principalii
exportatori de petrol, gaze naturale și
cărbune, în timp ce Ucraina este o sursă
importantă de grâu și porumb. Situația
a fost exacerbată de creșterea costurilor
îngrășămintelor și de creșterile de preț
pentru metale cheie.
După ce aproape s-au dublat anul
trecut, se așteaptă ca prețurile la energie să urce cu peste 50% în acest an,
înainte de a se relaxa în 2023 și 2024,
a precizat Banca Mondială. Prețurile
alimentelor vor urca cu 22,9% în acest
an, evidențiate de o creștere de 40% a
prețurilor la grâu, potrivit raportului.
„Aceste evoluții au început să

trezească spectrul stagflației”, a avertizat Banca Mondială. „Factorii de decizie politică ar trebui să profite de
orice oportunitate pentru a spori
creșterea economică la nivel național și
să evite acțiunile care vor aduce prejudicii economiei globale”.

Se așteaptă ca prețurile să rămână
la „niveluri istorice ridicate” până la
sfârșitul anului 2024, a precizat Banca
Mondială.
Teama este că prețurile ridicate
pentru produsele de primă necesitate
vor afecta cel mai mult familiile cu
venituri mici, mai scrie sursa citată.
„Creșterea rezultată a prețurilor la
alimente și energie are un impact uman
și economic semnificativ - și probabil
că va bloca progresul în reducerea sărăciei”, a declarat Ayhan Kose, director
al Grupului de Perspective al Băncii
Mondiale, în raport.

Vreți mai mulți clienți?
Suntem aici să

vă ajutăm!
Print și online

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

www.accentmontreal.com
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 28 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT
MATRIMONIAL

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de
divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.
Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea
Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.
Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate
Birourile noastre sunt situate la

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

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

BROSSARD

BALKANI
ww w .b alk ani.c a

Coliva
la comanda

Colaci
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Malai
Boromir

Cremvursti
vienezi

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

S T- H U B E R T

450.676 .66 54

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

Ciorba
de burta

Ciolan
afumat

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

Halva
in vrac

Snitele
si chiftele

Ceafa
proaspata

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

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

MO NT REA L

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 1 6 2 6

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

10 MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Vineri 20 mai 2022 ■ PAG. 10

Toate valurile de caniculă sunt intensificate
de schimbările climatice provocate de om
carea şi cuantificarea responsabilităţii
avute de încălzirea climatică în apariţia
unui eveniment meteorologic, uneori în
doar câteva zile.
De exemplu, Friederike Otto şi colegii
ei de la World Weather Attribution au estimat că episodul de caniculă extremă
care a lovit America de Nord în iunie
2021, cu un record de temperatură de
49,6 grade Celsius în Canada, ar fi fost
„aproape imposibil” să se producă în
absenţa încălzirii globale a climei.
Valul de căldură înregistrat în primăvara acestui an în India şi Pakistan este
analizat în această perioadă, dar „ceea ce
vedem acum va fi considerat ceva normal,
sau chiar frig, într-o lume în care temperatura globală va creşte cu 2 grade Celsius
sau cu 3 grade Celsius”, a comentat
Friederike Otto.

Între 12 și 14 mai a.c., Quebecul a cunoscut o caniculă istorică: cel mai timpuriu val de căldură înregistrat de la sfârșitul secolului XIX,
de când datele au început să fie colectate.

Toate valurile de caniculă
poartă deja amprenta măsurabilă şi caracteristică a
încălzirii planetei noastre,
potrivit
experților
în
analizarea legăturilor dintre
evenimentele meteo extreme
şi schimbările climatice.

La jumătatea acestei luni, o bună parte
din Quebec s-a confruntat cu un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă a
anului. Potrivit Environment Canada, un
val de căldură este definit ca fiind o perioadă de trei zile consecutive cu cel puțin
30°C, fără a lua în considerare factorul Humidex. Aceasta a fost cea mai timpurie
caniculă observată aici de când datele au
început să fie înregistrate în 1893.

Astfel de recorduri nu sunt singulare,
nu se întâmplă doar în Quebec. Caniculele
apar mai devreme, sunt mai frecvente și
sunt mai intense din cauza schimbărilor climatice provocate de activitățile umane.

Un nou raport al inițiativei World
Weather Attribution (WWA), o colaborare
între cercetători climatici din mai multe țări,
arată că toate valurile de caniculă poartă
deja amprenta măsurabilă şi caracteristică a
încălzirii planetei noastre („Reporting extreme weather and climate change: a guide
for journalists” - așa cum titlul o sugerează,
documentul a fost conceput ca un ghid pentru jurnaliști; el este disponibil la
www.worldweatherattribution.org).

Încălzirea provocată de activităţile
umane stimulează, de asemenea, frecvenţa
şi intensitatea inundaţiilor în anumite
regiuni ale lumii, precum şi apariţia unor
episoade de secetă. În acest caz însă, legătura dintre fenomene este mai puţin sis-

tematică, se arată în același raport.

„Nu există niciun dubiu că schimbările
climatice modifică regulile jocului în ceea
ce priveşte valurile de caniculă”, a declarat
Friederike Otto, cercetătoare la Imperial
College din Londra şi coautoare a studiului, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Fiecare caniculă din lumea de astăzi
este mai puternică şi are o probabilitate mai
mare de a se produce din cauza schimbărilor climatice provocate de oameni”, au
insistat cercetătoarea şi unul dintre colegii
ei, Ben Clarke, cercetător la Universitatea
Oxford.

Legături măsurabile

Până de curând, oamenii de ştiinţă erau
reticenţi în a asocia în mod oficial un
eveniment meteorologic special cu schimbările climatice, însă ştiinţa atribuirii (o
disciplină recentă - n.r.) a făcut progrese
uriaşe în ultimii ani, permiţând identifi-

Încălzirea globală nu este
singura cauză a
fenomenelor extreme

Deocamdată, clima de pe Terra s-a
încălzit cu aproape 1,2 grade Celsius în raport cu era preindustrială.
Însă încălzirea climei nu este neapărat
vinovată pentru toate evenimentele meteorologice extreme, altele decât valurile de
caniculă. Experţii din acest domeniu insistă asupra necesităţii de a lua în calcul
rolul jucat şi de alţi factori pentru a explica apariţia unor catastrofe, ca de exemplu amenajări ale teritoriului, gestionarea
apei etc.
Iar, uneori, schimbările climatice nu au
nicio vină. Astfel, experţii de la World
Weather Attribution au estimat că
încălzirea climei nu a jucat decât un rol
minimal în apariţia secetei şi a foametei
excepţionale care s-au produs în Madagascar din 2019 până în 2021: înmulţirea
episoadelor de secetă pe această insulă
este prevăzută de modelele climatologice
începând de la o încălzire a climei terestre
cu 2 grade Celsius.

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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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

COVID-19
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Cel de-al doilea booster mărește semnificativ
protecția împotriva Covid-19
Cel de-al doilea booster (a
patra doză de vaccin) împotriva COVID-19 oferă o protecţie mai ridicată decât cea
provenită din inocularea cu
trei doze, sugerează un nou
studiu realizat de oameni de
ştiinţă de la Universitatea din
Southampton, relatează Agerpres.

Cercetările continuă pentru a evalua
nivelurile de protecţie de care beneficiază
persoanele vaccinate după inoculare şi pentru a se stabili perioada de timp în care
această protecţie durează.
O echipă de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Southampton a analizat un
grup de persoane şi nivelurile de anticorpi
şi de celule T ale acestora, ambele indicând
nivelul de protecţie al unei persoane împotriva unui virus.
Studiul numit „CovBoost” a analizat,

de asemenea, efectele secundare după o
a patra doză de vaccin împotriva
COVID-19.
Circa 166 de persoane au participat la
studiu şi au oferit probe de sânge pentru ca
oamenii de ştiinţă să poată examina concentraţiile de anticorpi din sânge.
Acestea au fost examinate la diferite
momente, inclusiv la 28 de zile după ad-

SOS INFIRMIÈRE

ministrarea celei de-a treia doze; apoi chiar
înainte de administrarea celei de-a patra
doze - care a avut loc, în medie, la puţin
peste 200 de zile; şi apoi la 14 zile după a
patra doză.
Nivelurile de anticorpi au scăzut în perioada dintre a treia doză şi cea de-a patra.
Însă, la două săptămâni după cea de-a patra
doză de vaccin nivelurile de anticorpi au

Administratori români

crescut chiar mai mult decât cele înregistrate după a trei doză de vaccin.
Au existat chiar creşteri semnificative
în comparaţie cu nivelurile înregistrate în
ziua în care au primit a patra doză - participanţii au avut nivelurile de anticorpi cu
12 până la 16 ori mai mari după două săptămâni de la primirea celei de-a doua doze
de booster, în comparaţie cu ziua în care au
primit această doză de vaccin.
S-au observat de asemenea creşteri şi la
nivel celular, conform studiului publicat în
revista The Lancet Infectious Diseases.
Cercetătorii au examinat date despre
persoane care au primit două doze de vaccin AstraZeneca, urmate de un booster
Pfizer şi apoi fie un vaccin Pfizer, fie de
jumătate de doză dintr-un vaccin Moderna
pentru cel de-al doilea booster.
Ei au analizat de asemenea date despre
persoane care au primit trei doze de vaccin
Pfizer, urmate de o a patra doză de Pfizer
sau de o jumătate de doză de Moderna.
Potrivit studiului, nu au fost înregistrate
efecte secundare severe în rândul participanţilor, unii dintre ei raportând durere locală sau oboseală.

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

ACCENT MONTREAL
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A pr oa pe 15 milioan e
de dece se din ca uza
pa ndemiei

Cum influențează dieta
longevitatea
Cercetătorii au studiat de-a
lungul timpului importanța
nutrienților în reglarea bolilor,
prin efectele pe care le pot
avea asupra metabolismului.
Anumite combinații de nutrienți îmbunătățesc răspunsurile celulare și promovează
longevitatea.
Un studiu recent publicat în revista
Cell, demonstrează legătura dintre creștere,
longevitate și căile metabolice pe care
aceastea le implică.

Dieta bogată în aminoacizi (proveniți
din proteine) susține creșterea organismului. Metionina îmbunătățește semnalizarea hormonului de creștere (eng.
Growth hormone - GH) și a factorului de
creștere asemănător insulinei (IGF-1). Pe
de altă parte, acești hormoni răspund pozitiv la semnalele pro-îmbătrânire. Studiul
constată însă faptul că mutațiile de la
nivelul receptorilor acestor hormoni, cu
scăderea plasmatică a acestora, extind viața
cu până la 35%-40%.
Reducerea nivelului de IGF-1 circulant
și al insulinei ar putea duce la o prelungire
a longevității. Șoarecii cu mutații în substratul receptorului insulinei, trăiesc și cu
30% mai mult, mutațiile scăzând acțiunea
anabolizantă a hormonilor de creștere.

Longevitatea este asociată cu întârzierea
proceselor de creștere.

Metabolismul glucidic este, de asemenea, implicat în îmbătrânire, glucoza fiind
un accelerator al acestui proces. Cercetătorii au observat cum întreruperea unei căi
de metabolizare a glucozei duce la o
creștere cu 30% a duratei medii de viață și
la scăderea incidenței cardiomiopatiei la
animalele de laborator.
Restricța calorică este și ea benefică.
Perioadele de post ce implică restricții alimentare pe perioade limitate de timp suțin
de asemenea reducerea greutății și a factorilor asociați bolilor cardiovasculare, dar și
creșterea sensibilității la insulină, scăzând

riscul de a dezvolta diabet.
Asocierea zilnică a perioadelor mai
lungi de post care implică săritul peste
micul dejun implică însă rate crescute de
mortalitate, conform cercetătorilor.

În concluzie, o dietă cu niveluri scăzute,
dar suficiente de proteine, o cantitate crescută de legume, cu un aport mic de metionină și alți aminoacizi, fără a sări peste
micul dejun și perioade scurte de post,
previne îmbătrânirea. Această recomandare
nu se aplică persoanelor cu vârsta peste 65
ani din studiu, unde nu se mai observă beneficiile dietei. Un stil de viață echilibrat
susține corpul uman și îl menține în formă,
prevenind dereglările metabolice.
News Medical

P ri ncipa lele cauze ale pier der ii m emor iei

Pauzele în memorie sunt ex- obiecte ca ochelarii. Sunt semne obișnuite
de uitare, nu probleme serioase cu memoperiențe cât se poate de ne- ria, ca maladia Alzheimer”.
plăcute. Vestea bună este că
nu înseamnă neapărat un Alte cauze
Pierderile de memorie pot avea multe
semn al unei afecțiuni se- cauze, cum sunt: probleme cu somnul, derioase, cum este demența, presia, reacții adverse la medicație, consum
exagerat de alcool, lovituri la cap, regim
scrie HotNews.ro.
alimentar nesănătos ce provoacă o defiPrincipala cauză a pierderii
memoriei

Prima cauză este inevitabila avansare în
vârstă. Dar uitarea ocazională este normală
și nu indică ceva grav. „Uitarea poate fi un
lucru normal cu vârsta”, scrie National Institute of Aging din SUA.

„Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, se
petrec schimbări în organism, inclusiv în
creier. Rezultatul este că unii oameni constată că învață mai greu lucruri noi, nu-și
mai amintesc informații, sau își rătăcesc
accentmontreal.com

ciență de vitamina B12, deficiență cognitivă ușoară.
Multe din aceste cauze pot fi tratate,
lucru ce va elimina pierderile de memorie.

Când devine gravă
pierderea de memorie

Pierderile de memorie nu sunt întotdeauna semne de demență, dar pot fi. Demența este o boală a creierului gravă și
progresivă, care afectează capacitatea de a
avea o viață independentă. Simptomele demenței includ:

●Probleme de memorie care intervin în
viața de zi cu zi
● Dificultăți în amintirea unor informații
sau evenimente recente
● Dificultăți în comunicare, inclusiv în
găsirea cuvintelor
● Lipsă de orientare în locuri familiare
● Probleme în respectarea rețetelor sau a
traseelor
● Confuzii referitoare la timp, oameni și
locuri.

Când trebuie mers la doctor

Dacă observați semne asociate cu demența care nu se ameliorează este important să consultați un medic. Acesta poate
elimina alte cauze ale simptomelor și determina dacă este demență sau alte probleme cognitive.
Puteți avea nevoie de servicii medicale
de geriatrie, neurologie sau neuropsihologie. Cu diagnostic și tratament din timp este
posibilă încetinirea avansării demenței și
menținerea funcțiilor mintale.

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

Pandemia de coronavirus a cauzat
14,9 milioane de decese la nivel global în
ultimii doi ani, a anunţat joi Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează
dpa, citat de Digi24.ro.
Cifrele includ persoane care au murit
din cauza unei infecţii cu COVID -19 precum şi pe cele cu diverse afecțiuni care
au murit din cauza serviciilor de sănătate
suprasolicitate şi a restricţiilor.
Cifra totală a deceselor cauzate de
coronavirus este de peste 6,2 milioane, a
indicat OMS referitor la cifrele trimise
către organizaţie de la statele membre.
OMS solicită mai multe investiţii în
asistenţa medicală globală, astfel încât
tratamentul care salvează vieţi să nu fie
amânat în timpul unor crize precum pandemiile.
Institutul SUA pentru Valori şi Evaluare a Sănătăţii a ajuns la o concluzie similară cu cea a OMS, cu o estimare de
15,4 milioane de decese cauzate de pandemia de coronavirus până la sfârşitul
anului 2021.
Experţi ai OMS au ţinut cont de faptul că multe decese au fost prevenite datorită restricţiilor impuse de COVID -19.
Aceasta include mai puţine accidente rutiere şi de muncă pentru că mulţi oameni
au rămas acasă în timpul lockdown-urilor.

Spe r a nţ a de via ţă în
U E î n 2 0 2 1 a fo s t
s u b n i ve l u l d i n a in t e a
pa ndemiei

Speranţa de viaţă în Uniunea Europeană în 2021 s-a situat sub nivelul de
dinaintea pandemiei de COVID-19,
potrivit biroului de statistică al UE, Europa de Est fiind cea mai afectată zonă.
Astfel, speranţa de viaţă la naştere a
scăzut în aproape jumătate din statele
membre ale UE, într-o comparaţie anuală
faţă de 2020, relatează G4media.ro.
Cele mai grave scăderi ale speranţei
de viaţă au fost raportate pentru Slovacia
şi Bulgaria, cu scăderi de -2,2 ani, urmate
de Letonia cu -2,1 ani şi Estonia cu -2,0
ani, comparativ cu 2020.
Într-o a doua comparaţie a datelor faţă
de 2019, înainte de izbucnirea COVID-19
în Europa, Luxemburg a fost singurul stat
membru al UE în care speranţa de viaţă a
crescut cu +0,1 ani, potrivit Eurostat.
Comparaţia datelor pre-pandemice
arată că speranţa de viaţă a scăzut cel mai
mult în Bulgaria, cu -3,7 ani, Slovacia, cu
-3,0 ani, şi România, cu -2,7 ani.
Eurostat defineşte speranţa de viaţă la
naştere ca fiind numărul mediu de ani pe
care un nou-născut i-ar trăi dacă ar fi
expus la condiţiile actuale de mortalitate
pe tot parcursul vieţii sale.
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Diverse erori
există critici ce acuză inerentele excese ce
apar din când în când.
Chiar dacă animalele au un comportament agresiv, inerent luptei pentru
supravieţuire, asta nu înseamnă că trebuie
să acceptăm comportamente similare, cu
bună ştiinţă, în societatea umană.

Argumentarea prin definire

Eroarea de logică de acest tip este mai
des întâlnită decât poate părea la prima
vedere. Argumentul constă în folosirea
definiţiei unui concept pe post de demonstraţie a celor susţinute.

Exemplul nr. 1
Democraţia este cel mai bun sistem
politic pentru că ea permite alegerea conducătorilor de către cetăţeni.
Aţi auzit probabil acest tip de argumentaţie adeseori. Numai că acest mod de a
gândi nu aduce nimic nou; în fapt asistăm la
o formulare pleonastică în care ni se explică
beneficiile democraţiei prin livrarea uneia
dintre definiţiile posibile ale acesteia. Dacă
în discuţie sunt avantajele democraţiei din
prisma alegerii de către popor a liderilor
politici, atunci trebuie demonstrată superioritatea acestui mod de impunere a conducerii de stat faţă de alte sisteme politice.
Exemplul nr.2
Pentru că avem un suflet, care este nemuritor, înseamnă că viaţa acesta este doar
o parte din existenţa noastră eternă şi că
moartea nu înseamnă sfârşitul definitiv.
Şi acest tip de argumentaţie este adesea
auzit. Din păcate, nu există niciun argument
în acest mod de a privi lucrurile. Ce trebuie
demonstrat este că avem un suflet, care mai
este şi nemuritor. Odată demonstrată existenţa sufletului etern, nu mai e nevoie de
nicio explicaţie a semnificaţiei acestui
lucru. În fraza de mai sus se încearcă
demonstrarea vieţii eterne prin definirea
conceptului de suflet nemuritor.

Falsa alternativă

Acest tip de eroare de logică, „falsa alternativă”, survine atunci când vorbitorul

pune la dispoziţia auditoriului o alternativă
(două variante) care, în fapt, nu acoperă întregul registru de soluţii/variante posibile.

Exemplul nr. 1
Voi alegeţi, dar vreau să ştiu acum: sunteţi cu mine ori sunteţi împotriva mea!
Desigur, sunt şi alte variante posibile, ca
de exemplu să fii neutru, independent, neinteresat de vreuna dintre cele două variante
propuse.

Exemplul nr. 2
Am auzit că aţi negat faptul că
democraţia ar fi cea mai performantă formă
de organizare politică a unei societăţi. Deci
sunteţi comunist.
Acest tip de argument: „dacă nu eşti A
înseamnă că eşti B”, pe lângă faptul că este
lipsit de logică, indică, în cele mai multe
cazuri, o lipsă acută de cultură şi înţelegere
a fenomenelor în discuţie, în complexitatea
lor.
Caz particular
Nu în toate cazurile folosirea acestui fel
de raţionament este lipsit de logică. De
pildă, atunci când preşedintele George
Bush, după atacarea Americii în septembrie
2001 de către terorişti prin deturnarea unor
avioane, a făcut celebra afirmaţie „Statele
lumii trebuie să afirme răspicat, sunt cu
SUA ori împotrivă”, deşi a fost îndelung
criticat, în opinia noastră, nu a făcut o
greşeală de logică. În acest caz era vorba
despre un mesaj politic, care urmărea polarizarea lumii sub aspectul raportării la
fenomenul terorismului. În felul acesta, cu
acest tip de discurs, preşedintele american
urmărea, credem, stabilirea aliaţilor şi a
statelor în care nu se putea încrede. În acest
caz să spui că ai şi varianta de a nu te implica nu se potrivea contextului.

False analogii

Eroarea de logică de tip „false analogii”
constă în a susţine asemănarea fundamentală între două lucruri ori oameni, pornind
de la constatarea existenţei unei caracteristici comune.

Exemplu
Uitaţi-vă la acest mecanism complex
care constituie un ceas mecanic. Uitaţi-vă
la lumea noastră, cât de complicată, dar
bine orânduită este. Aşa cum acest ceas are
un creator, tot aşa şi Universul trebuie să
aibă un creator, căci nu pot apărea ordinea
şi frumuseţea din întâmplare. Aţi văzut
vreodată vreun ceas elveţian asamblat din
pură întâmplare, fără mâna măiastră a ceasornicarului?
Acesta este unul dintre raționamentele
clasice ale teoriei designului inteligent.
Eroarea de logică în acest caz este folosirea
unei analogii între crearea Universului şi
crearea unui ceas de mână. Universul nostru este mult mai complicat decât un simplu ceas, iar comparaţia nu se poate face,
fiind lucruri fără putinţă de a fi comparate.
Nu poate fi dovedită existenţa lui Dumnezeu folosind atât de stranii analogii.

Apelul la natură

Acest tip de eroare de logică constă în
argumentarea unei opinii privind un anumit
tip de comportament prin faptul că un atare
comportament este natural.

Exemplul nr. 1
Economia capitalistă este superioară
oricărui mod de organizare a economiei
pentru că ea reflectă modul natural de a fi al
lucrurilor: aşa cum în lumea animală există
competiţie pentru supravieţuire, aşa este
firesc să fie şi în economie, căci acesta este
modul natural de comportament, chiar dacă

Exemplul nr. 2
Cu toţi ştim că instinctul sexual la bărbaţi este foarte puternic. Mulţi se lasă
copleşiţi de instincte şi ajung să violeze
pentru a satisface necesităţile specifice naturii umane. Instinctul sexual este natural,
ne naştem cu el, nu este provocat de droguri
ori de alcool. Prin urmare, cred că
pedepsele pentru violatori ar trebui să fie
mai mici, căci violatorii, la rândul lor, nu
sunt decât victimele naturii corupte a instinctelor.
Acest mod de a privi lucrurile, deşi
poate părea nerealist, a fost folosit adeseori
în explicarea comportamentului deviant al
persoanelor. De pildă, s-a încercat să se justifice faptele abominabile comise de către
unii dintre indivizii prinşi în agrenajul
mecanismului morţii nazist prin faptul că
natura umană este înclinată către obedienţă;
prin urmare, cei care au luat deciziile sunt
vinovaţi pentru toate grozăviile din lagărele
de concentrare, iar nu executanţii.

Apelul la noutatea/vechimea
unor cunoştinţe

„Apelul la noutate” şi „apelul la
vechime” sunt două tipuri de erori de logică înrudite care, în esenţă, constau în justificarea unei opinii prin faptul că această
opinie este susţinută de cunoştinţe foarte
noi ori foarte vechi.
Exemplul nr. 1 - Apelul la noutate
Am citit şi teoriile lui Einstein şi despre
mecanica cuantică. Dar ambele au limitări
evidente. Teoria care înlătură aceste limite
este teoria stringurilor. Este ultima teorie
apărută pe piaţa ideilor. Chiar dacă nu mulţi
cred în ea deocamdată, se va dovedi adevărată finalmente. Este mult mai nouă
decât celelalte teorii şi astfel este superioară lor.
Faptul că o teorie este mai nouă decât o
alta, nu înseamnă în mod obligatoriu că
este mai bună, că o invalidează pe prima.
Cel puţin în domeniul ştiinţei doar verificarea pe cale experimentală validează o
teorie, nu data creaţiei acesteia.

Exemplul nr. 2 - Apelul la vechime
În ultimul timp asistăm la un atac
asupra valorilor biblice fără precedent. Se
încearcă relativizarea oricărui adevăr, pentru a ne adânci în necunoaştere şi haos. Dar
Biblia ne spune adevărul. Cum ar putea fi
false învăţăturile biblice, când acestea
dăinuiesc de mii de ani? Vor dura concepţiile moderne cât cele biblice?
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de logică
de necombătut. Şi ca să-şi demonstrez asta
îţi pot arăta că Einstein are aceeaşi opinie.
Faptul că Einstein crede acelaşi lucru
cu cineva, într-un domeniu în care Einstein nu este competent, nu sprijină în
niciun fel opinia cuiva. Dacă s-ar fi invocat opinia lui Einstein în privinţa teoriei
relativităţii, atunci apelul la autoritate ar fi
fost complet logic.
PS. Einstein nu a fost credincios. Exemplul de mai sus este folosit doar în scop didactic, conţinutul neavând vreo legătură
cu adevărul istoric.

Chiar dacă unele idei au o carieră îndelungată, durabilitatea acestora nu le face
- doar prin faptul că au o vârstă venerabilă
- corecte. Umanitatea a trăit vreme de mii
de ani cu impresia că Soarele se învârte în
jurul Pământului, iar Pământul este centrul
Universului. Această credinţă, oricât de
durabilă, s-a dovedit a fi falsă.

Apelul la popularitatea unei
idei

Acest tip de eroare logică constă în
folosirea ca argument decisiv pentru justificarea unei idei faptul că multă lume crede
la fel, că argumentul este susţinut de o masă
largă de persoane.
Exemplul nr. 1
Eu cred în puterea terapeutică a bioenergeticienilor. Şi nu sunt singurul. Dacă
bioenergia nu ar fi reală, iar bioenergeticienii nu ar avea puteri reale de tămăduire,
crezi că atât de mulţi oameni ar apela la
această formă alternativă de vindecare?
Sunt multe situaţii cele în care largi majorităţi sunt de o anumită opinie. Acest
lucru nu face totuşi opinia corectă cu necesitate. Chiar dacă aproape toată populaţia
globului ar crede că Pământul se găseşte în
centrul Universului, iar Soarele nu ar fi
decât un corp ceresc rotindu-se în jurul
Pământului, această credinţă împărtăşită de
majoritate nu este suficientă pentru a transforma opinia în adevăr.
Exemplul nr. 2
Anul acesta o să merg în pelerinaj la
moaştele sfântului X. Prietenul meu, Y, se
amuză atunci când îi spun că apropierea de
sfintele moaşte te poate vindeca de boli, dar
dacă ar vedea coloanele nesfârşite de oameni aşteptând liniştiţi să ajungă lângă
moaşte, ar vedea că sunt mulţi cei care cred
la fel cu mine şi că, prin urmare, ce spun eu
nu sunt prostii. Oare toţi să se înşele?

Generalizarea unui caz
particular

Acest tip de argumentaţie, „generalizarea cazului particular”, este foarte utilizat: se foloseşte puterea exemplului,
impactului unei poveşti cu o anumită încărcătură emoţională pentru a susţine o anumită idee de ordin general.
Exemplul nr. 1
Unchiul meu era bolnav de cancer în
fază terminală. Abia mai putea merge. Am
fost cu el la mănăstirea de la Petru Vodă

Ad Hominem

Ad Hominem este o eroare de logică ce constă în folosirea unui atac împotriva persoanei care
emite o opinie în încercarea de a invalida argumentele acesteia.

unde stareţul de acolo, milos şi binecuvântat de Dumnezeu, s-a milostivit şi l-a atins
cu vârful degetelor pe frunte. A murmurat
o rugăciune şi ne-a spus să ne întoarcem
liniştiţi acasă, că unchiul meu o să-şi revină.
Ne-am întors acasă, iar unchiul meu s-a
vindecat în două săptămâni. Acest lucru
dovedeşte că stareţul de la Petru Vodă este
un sfânt, înzestrat cu harul lui Dumnezeu.
În plus, pentru acei necredincioşi care
afirmă că nu există Dumnezeu, este dovadă
de netăgăduit că El există şi este cu faţa îndreptată către cei drepţi.
E greu de crezut că există vreun cititor
al acestui articol care să nu fi auzit măcar o
poveste ca cea inventată mai sus. Cu toate
acestea, concluziile trase în felul ăsta sunt
lipsite de orice logică. Şi dacă şirul evenimentul este fără eroare, chiar dacă
„unchiul” s-ar fi vindecat în urma vizitei la
mânăstire, nu se poate concluziona că 1.
stareţul este cel care l-a vindecat şi 2. Dumnezeu este implicat, prin intermediul
stareţului, în vindecarea miraculoasă. Doar
în cazul în care s-ar constata că zeci ori sute
de cazuri consecutive de bolnavi ce ar beneficia de atingerea stareţului şi-ar reveni,
s-ar putea spune că acesta este un miraculos
vindecător. Un sigur caz nu poate da naştere
unor adevăruri generice.
Exemplul nr. 2
Nu credeam în fenomene paranormale,
dar într-o zi, în vizită la un prieten, am fost
martor la următoarea scenă: mama prietenului meu (care mai avea un fiu, înrolat

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 *
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în armată şi pe care nu-l mai văzuse de
mult timp) ne-a spus că îi e dor de fiul ei
plecat militar. După câteva minute a luat o
ceaşcă de cafea în care mai era un pic de
zaţ şi ne-a frapat când ne-a anunţat, după
o atentă analizei a ceştii, că fiul ei va veni
în acea zi să o viziteze. Spre seară ceea ce
ne-a spus s-a îndeplinit: fiul ei primise în
mod excepţional o permisie şi a venit
acasă! Cum a ştiut femeia că fiul ei va
veni acasă, fapt foarte improbabil, dacă nu
ar fi ceva adevăr în povestea cu ghicitul în
cafea?
Şi astfel de poveşti sunt foarte răspândite. Dacă ar fi să credem că femeia chiar
nu avea nicio ştire despre venirea fiului ei,
atunci logic este să punem coincidenţa
venirii fiului ei mai degrabă pe seama întâmplării, decât să considerăm că cititul în
cafea reprezintă o ştiinţă prin care se
poate accesa viitorul. Dacă femeia respectivă ar reuşi să prevadă evenimente viitoare diverse fără greşeală, atunci ar
putea fi luată în seamă. O simplă coincidenţă nu poate stabili un adevăr general
valabil. Până acum nu s-a demonstrat că
ar fi posibilă „vederea” în viitor.

Apelul la autoritate

Eroarea de logică de tip „apelul la autoritate” se manifestă atunci când o persoană face apel la opinia unei alte persoane
considerate o autoritate incontestabilă pentru a-şi susţine punctul de vedere.
Iată un exemplu: Dumnezeu există este
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Ad Hominem este o eroare de logică
ce constă în folosirea unui atac împotriva
persoanei care emite o opinie în încercarea
de a invalida argumentele acesteia. Dacă
veţi urmări cu atenţie, veţi observa că
acest tip de eroare de logică este foarte întâlnită în discuţiile politice.
Exemplul nr. 1
- Femeia de serviciu spunea că a văzut
cum nepoţii dumneavoastră au spart geamul apartamentului meu!
- Femeia aia e o proastă! Deci tot ce spune
este o minciună.
Faptul că femeia care a observat scena
spargerii geamului este femeie de serviciu
nu înseamnă că este o proastă şi cu atât
mai puţin înseamnă că tot ce spune este o
minciună. Dar astfel de false argumente
sunt adesea auzite în special în discuţiile
mai aprinse dintre oameni.
Exemplul nr. 2
- Un tânăr fizician pe nume Einstein spune
că spaţiul este curbat în preajma unor mase
enorme şi chiar fotonilor le este influenţată
traiectoria.
- Einstein e un nenorocit de evreu. Cum ar
putea să aibă dreptate?
Şi în acest caz logica nu este prezentă în
cazul opiniei celui de-al doilea vorbitor, întrucât acesta nu este interesat de afirmaţiile
fizicianului, ci de etnia acestuia.
www.scientia.ro

Mai multe alte astfel de erori de logigă
găsiți pe site-ul Scientia.ro. 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

Fax: (514) 376 3377
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Ce se petrece în jurul găurilor negre: Un
studiu cu raze X
Cercetătorii au descoperit în
galaxia noastră opt noi surse
de raze X emise de sisteme
binare formate dintr-o gaură
neagră și o stea normală.
Aceștia au reușit să studieze
ecoul razelor X, un fenomen
interesant care permite
cercetătorilor să „măsoare”
găurile negre și să înțeleagă
mai bine cum funcționează.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Găurile negre

Găurile negre sunt
printre cele mai fascinante și misterioase
obiecte în Univers.
Teoria
relativității
generale, cea care
leagă geometria spațiului și a timpului de
materia și energia din Univers, nu
funcționează în condițiile extreme din interiorul găurilor negre - în mijlocul găurii
negre am avea o gravitație infinită - o singularitate spațio-temporală.
În timp ce teoreticienii încearcă să
găsească o teorie care să descrie procesele
din interiorul găurilor negre, un domeniu
de maxim interes fiind cel al gravitației
cuantice, astronomii și astrofizicienii observă fenomene care au de-a face cu
găurile negre. Printre acestea, foarte interesante sunt observațiile unor sisteme
binare.

Sisteme binare cu găuri
negre

Un sistem binar este alcătuit din
două corpuri. În cazul găurilor negre se
pot forma sisteme binare în care ambele
obiecte sunt găuri negre sau doar unul.
Primul caz este cel care a permis măsurarea undelor gravitaționale acum câțiva
ani, în urma coliziunii a două găuri negre
care formau un sistem binar.
Cazul în care unul dintre obiecte este
o gaură neagră iar cel de-al doilea o stea
obișnuită (precum Soarele nostru) este extrem de interesant, deoarece permite măsurarea nu doar a undelor gravitaționale,
ci și a altor semnale precum razele X.

Ce sunt razele X?

Razele X sunt reprezentate de fotoni
cu energie mult mai mare decât cea a fotonilor luminii vizibile. Energia razelor X
este de mii și chiar zeci de mii de ori mai
accentmontreal.com

FOTO: arstechnica.

mare. Din acest motiv razele X reușesc să
străbată materia mai bine și sunt folosite
pentru radiografii.
În astronomie razele X sunt emise
atunci când particule cu energie mare traversează câmpuri electromagnetice intense. Acesta este și cazul în care o stea
dintr-un sistem binar cu o gaură neagră
este „înghițită” de gaură neagră, după ce
mai întâi a fost practic dezintegrată, generând o coroana de plasmă (acea stare a
materiei în care electronii sunt smulși din
atomi la energii/temperaturi înalte).

Razele X de la sistemele
binarii de găuri negre și
ecoul acestora

Într-un articol publicat recent în
Astrophysical Journal un grup de cercetători, folosind date măsurate cu NICER
(NASA's Neutron star Interior Composition Explorer), au anunțat descoperirea a
opt noi sisteme binare formate dintr-o
gaură neagră și o stea care este înghițită
de gaura neagră. În urma acestui proces
sunt emise raze X, iar cercetătorii au măsurat ecoul acestora. Pe de-o parte, așadar,
au fost măsurate raze X emise direct, care
ajung până la noi, iar pe de alta au fost
măsurate raze X care ajung cu întârziere,
întrucât măsurăm reverberația lor (un fel

de ecou).
Acest fenomen permite cercetătorilor să măsoare oarecum găurile negre –
coroana și gazul care se acumulează în
jurul acestora atunci când steaua este dezintegrată și înghițită. Un fel de radar care
măsoară obiectele cu ajutorul ecoului.
Înaintea acestui studiu doar două astfel de
sisteme fuseseră descoperite.

Relevanța studiului

Acest tip de studiu cu ajutorul
razelor X emise din sisteme binare formate dintr-o gaură neagră și o stea ne ajută
să înțelegem procesele care au loc atunci
când gaura neagră „înghite” steaua.
Fenomenul nu este încă pe deplin înțeles,
fiind foarte complex, cu mai multe faze.
Pe de altă parte, în mod indirect,
reușim să obținem informații despre
găurile negre și să le studiem din ce în ce
mai bine cu obiectivul de a pune la punct
metode pentru a verifică teoriile care descriu sau vor descrie fizica din interiorul
acestor misterioase obiecte.
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

Din ce este
compusă o gaură
neagră?

La această întrebare nu avem încă un
răspuns convingător. O propunere îndrăzneață a fost făcută de doi cercetători de la Universitatea din Hawaii.
Aceștia susțin că, cel puțin în anumite
găuri negre, e inutil să căutăm forme de
materie bizare, întrucât acestea sunt
compuse din… energie întunecată.
Energia întunecată ar fi acea formă de
energie care împinge Universul spre o
expansiune accelerată. Dovezi experimentale ale acestei expansiuni accelerate au fost găsite prin măsurători ale
vitezei de îndepărtare față de noi a unor
supernovae aflate la distanțe uriașe, la
sfârșitul secolului trecut.
Găurile negre alcătuite din energie întunecată ar avea un comportament
foarte diferit față de găurile negre compuse din materie, întrucât ar evolua pe
măsură ce Universul „crește”.
Sursa: Cătălina Curceanu, „Găuri
negre compuse din energie întunecată?”, www.accentmontreal.com.

face diferenţa
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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.

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

OFERTE/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.

Îngrijesc persoane în vârstă. Fac și menaj.
Ioana, 438-630-7140.

IMOBILIARE

Ofer spre închiriere cameră în casă particulară, situată într-un cartier liniștit,
aproape de Trois Rivières. Preferabil per-

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 (18811886), Editura Librăriei Socec, ediție antebelică; Duiliu Zamfirescu și Titu
Maiorescu în scrisori (1884-1913), ediție
din 1937, precum și alte volume. Telefon:
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soană de sex feminin, nefumătoare, liniștită, ordonată și fără animale.
400$/lună+electricitate. Informații suplimentare la telefon 438-387-7341.
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: 514-5759377.

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

Pe s c u r t

TOP 10 CEL MAI BINE PLĂTII SPORTIVI
DIN LUME ÎN 2022

LeBron James, starul echipei LA Lakers, este
sportivul cel mai bine plătit din lume în 2022, cu
126,9 milioane de dolari, potrivit site-ului
sportico.com, citat de HotNews.ro.
Iată întregul clasament:
1. LeBron James (baschet) - 126,9 milioane de
dolari
2. Lionel Messi (fotbal) - 122 m
3. Cristiano Ronaldo (fotbal) - 115 m
4. Neymar (fotbal) - 103 m
5. Canelo Alvarez (box) - 89 m
6. Stephen Curry (baschet) - 86,2 m
7. Kevin Durant (baschet) - 85,9 m
8. Roger Federer (tenis) - 85,7 m
9. James Harden (baschet) - 76 m
10. Tiger Woods (golf) - 73,5 m.

DINAMO BUCUREȘTI A CÂȘTIGAT CUPA
ROMÂNIEI LA HANDBAL MASCULIN

Dinamo Bucureşti a câştigat pentru a șaptea oară
Cupa României la handbal masculin, după ce a
învins-o, în data de 15 mai, la Turneul Final Four
de la Constanţa, pe rivala sa Steaua Bucureşti.
Dinamo s-a impus după cel mai dificil meci al
sezonului, scor 24-23 (13-16).
În finala mică, HCDS Constanţa a obținut victoria cu 22-20 în fața celor de la Minaur Baia
Mare.
În 2021, trofeul a fost câştigat tot de Dinamo Bucureşti, scor 27-20, cu HCDS Constanţa.

VLAD DASCĂLU, LOCUL II ÎN CURSA DE
CUPA MONDIALĂ DE MOUNTAIN BIKE
DIN CEHIA

Ciclistul român Vlad Dascălu (Trek Factory) a
terminat pe locul al doilea în cursa cross-country
olimpic (XCO), desfăşurată pe 15 mai în cadrul
Cupei Mondiale de mountain bike de la Nove
Mesta Na Morave (Cehia), fiind învins la mare
luptă, cu doar o secundă, de britanicul Thomas
Pidcock, campionul olimpic en titre.
În clasamentul general al Cupei Mondiale la
XCO, Vlad Dascălu a urcat pe locul trei, cu 560
puncte, fiind devansat de elveţianul Nino
Schurter, campionul mondial en titre, cu 732
puncte, şi britanicul Thomas Pidcock, cu 600
puncte.
Un alt român prezent în cursă, George Vlad
Sabău, s-a clasat al 108-lea, la cinci tururi.

WORLD RUGBY A ANUNAT UNDE SE
VOR JUCA URMĂTOARELE EDIII ALE
CUPEI MONDIALE

Australia şi SUA vor găzdui ediţiile din 2027,
respectiv 2031 ale Cupei Mondiale de Rugby,
potrivit World Rugby, forul care guvernează
competițiile internaționale. Cele două ţări vor
găzdui şi ediţiile feminine, în 2029, respectiv
2033, în timp ce Anglia va organiza această competiţie în 2025.
Ediţia din 2023 a Cupei Mondiale va avea loc în
Franţa, iar România a primit un loc la masa
verde, după sancţionarea Spaniei pentru folosirea
unui sportiv fără drept de joc.

accentmontreal.com
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FOTBAL | QUEBEC | CANADA

Fotbalul și agresivitatea
împotriva arbitrilor
Ormeaux.
Acest incident, ce a făcut turul presei din Quebec și al rețelelor de socializare, m-a întors în timp la
huliganismul de tip româno-european
și mi-a amintit de situaţiile similare ce
se petreceau cu regularitate mai ales în
diviziile inferioare de seniori ale
„Epocii de Aur”.

A trecut sezonul de iarnă iar campionatele de fotbal competitiv sunt începute încă din luna aprilie. La ora
actuală, din punct de vedere sportiv,
fotbalul este pe primul loc în Quebec
dacă ţinem cont de numărul de participanţi. Tribunele stadioanelor din zona
Montrealului au devenit neîncăpătoare,
iar părinții, bunicii și alţi membri de
familie participă din ce in ce mai des și
încurajează din tribune, cu pasiune și
mult patos, tinerii participanţi.
Nu contează că fotbalul este amator
sau competitiv, tribunele participă la
joc și nu de puţine ori am simţit, în timp
ce arbitram astfel de meciuri, că spectatorii emană vibraţii pozitive și agre-

abile pentru ambianța evenimentului
sportiv.
Cu toate acestea, am remarcat că la
unele partide de fotbal sunt și spectatori care se angajează foarte mult din
punct de vedere emoţional, mai ales la
meciurile de juniori-amatori (A&AA).
Implicarea lor merge până la agresivitate verbală pe durata întregului meci.
Uneori agresivitatea îmbracă și alte
forme, ca de exemplu un comportament coleric și violent, așa cum s-a petrecut în al doilea weekend al lunii mai,
atunci când un pensionar-spectator a
coborât din tribună și a agresat fizic un
arbitru-minor de linie, la un meci de juniori ce se desfășura în Dollard-Des-

Campionatul canadian de fotbal,
organizat de federația naţională de fotbal Soccer Canada, reprezintă cea mai
înaltă competiţie de gen din țara frunzei de arțar. Supranumit și „Bătălia
nordului”, acest campionat reprezintă
singura cale prin care o echipă canadiană poate să participe în Liga campionilor din CONCAF Scotia Bank,
echivalenta Ligii campionilor UEFA.
În acest an sunt aliniate 13 echipe
profesioniste, ce provin din MLS,
Prima ligă canadiană, Liga 1 din Ontario și Prima ligă de fotbal din Quebec (PLSQ). Din 10 mai și până pe 31

iulie 2022, echipele se întrec între ele
în patru runde eliminatorii pentru câştigarea Cupei Voiajorilor și implicit a
Campionatului Canadian.

Și la Montreal din păcate jocul de
fotbal, ce ajută la dezvoltarea calităților
și caracterelor tinerilor sportivi, a devenit prin prisma popularității și a
potențialului ce-l reprezintă din punct
de vedere financiar (și nu numai), o
competiţie bazată pe spiritul competitiv prost înțeles al părinţilor. Nu mai
contează importanța sportului, plăcerea
jocului, spiritul de echipă, dezvoltarea
copilului, important este ca eu,
reprezentantul familiei, să fac tot posibilul ca odrasla să câștige. Iar dacă
vreun arbitru de linie învățăcel a comis
o eroare, este indicat ca acesta să fie
chiar pocnit în numele performanței.
Voi reveni într-un număr viitor cu
diverse povești, hazlii, din diferite competiții sportive, observate de arbitri,
antrenori sau alți participanți activi din
lumea sportului.

C am pi on at ul c an ad ia n de fo tb al : Cu pa
vo ia jo ril or

Prima rundă preliminară s-a disputat pe 10-11 mai - rezultatele în tabelul
de mai sus.

Câștigătoarele au avansat în sferturile de finală, acolo unde s-au alăturat și cele trei echipe ce-au primit din
partea organizatorilor un laissezpasser: CF Montreal (câştigătoarea ultimei ediții), Toronto FC (finalista
ultimei ediții) și Pacific FC (campioana

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

primei ligi canadiene).
Din păcate, clubul sportiv MountRoyal Outremont, campioana Primei
ligi din Quebec (PLSQ), a pierdut partida cu Forge FC, campiona din 2020
a Primei ligi canadiene, ratând astfel
ocazia de a întâlni pe 24 mai la Montreal, în sferturi de finală, pe CF Montreal (fosta Impact de Montreal).

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: Poţi avea indispoziţii,
toane, scăderi de vitalitate,
episoade de iritabilitate, insomnie sau pesimism.
Dragoste: Eşti ocrotit de astre în chestiuni
sentimentale, visele tale cele mai frumoase se pot
îndeplini. Financiar: Limitează-ţi investiţiile cu
risc şi, în general, nu-ţi lăsa situaţia financiară în
mâinile oricui.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu trece cu vederea
eventualele dureri pe care le simți.
Ele pot avertiza asupra unor puncte nevralgice
care cer atenţie. Dragoste: Dacă nu ești dispus la
compromis, pot apărea conflicte cu partenerul de
viaţă. Financiar: Cuvântul de ordine acum este
prudența. Încearcă să mai reduci din cheltuieli.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: În linii mari, starea ta
fizică este bună. Ocupă-te puțin și
de cea psihică. Dragoste: E o perioadă mai monotonă, nu apare nimic special, dar
asta nu e neapărat un lucru rău. Financiar: Multe
aspecte anterior apăsătoare sau neplăcute revin pe
linia de plutire.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Te simți obosit, tracasat. Ascultă de sfaturile pentru o
mai bună igienă a somnului. Dragoste: Intri întro fază în care viața sentimentală se poate caracteriza prin următorul cuvânt: liniară. Lucrează mai
mult la aspectul comunicare, indiferent dacă ești în
cuplu sau nu. Financiar: Banii sunt pe un teren
cam agitat, vin şi se duc.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ai o atitudine cam
nonșalantă vizavi de starea ta de
sănătate. Problemele nu dispar dacă le ignori.
Dragoste: Nu este timpul unei discuţii decisive,
încearcă să-ţi păstrezi calmul şi să te gândeşti bine
ce spui. Cuvintele tale rănesc adeseori. Financiar:
Eşti ordonat și înțelept când vine vorba de buget,
dar tentațiile apropiatei veri nu-ți dau pace.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Te simți obosit și slăbit.
Dietele foarte restrictive nu sunt
deloc indicate. Dragoste: Oricât
de mult ai iubi, nu poți lua decizii numai cu inima.
Financiar: Situația economică actuală este de așa
natură încât orice vulnerabilitate financiară personală poate fi amplificată.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Eşti în formă, ai energie,
dar îţi cam lipseşte moderaţia.
Dragoste: Preia inițiativa dacă
crezi că lucrurile stagnează, că nu avansează spre
ceea ce dorești de la o relație. Nu aștepta ca
celălalt să-ți ghicească visele și să ți le îndeplinească. Financiar: Banii sunt ceva mai limitaţi.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Dacă nu te îmbolnăvește, stresul clar îți otrăvește
zilele și nu te lasă să te bucuri de
viață. Dragoste: Dacă vrei ceva, spune; dacă ai o
anumita intenţie, pune-o în practică. Mai bine așa
decât să regreți ce nu ai făcut și ce nu ai spus! Financiar: E greu cu datoriile, dar măcar consolează-te că nu ești singurul!

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Sănătatea nu e punctul
forte, trebuie să iei măsuri mai
stricte cu privire la modul de viaţă.
Dragoste: Uneori persoana de lângă tine nu se
poartă aşa cum ai dori, ceea ce îţi dă motive de
îndoială asupra sentimentelor sale. Financiar:
Niciodată nu putem fi prea atenți pe ce dăm banii!

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ce ai putea face ca să te
simți mai bine? Cum ai putea să
trăiești mai sănătos? Răspunde-ți la
aceste întrebări cu onestitatea și lciditate.
Dragoste: Micile neînţelegeri pot lesne căpăta
proporţii. Pune lucrurile în perspectivă. Financiar: O undă de mister se degajă în privința banilor. Ceva neașteptat poate surveni.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Sănătatea este cea mai
importantă. Ea ar trebui să fie prioritatea ta principală acum. Dragoste: Analizează
la rece ce nu merge între voi şi repară dacă și unde
se mai poate. Financiar: O tranzacţie poate să
cadă sau să întârzie. Nu te baza pe bani care depind de alţii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Când te îngrijești de
aparența ta exterioară și interiorul
beneficiază. Dragoste: Visezi, ești
optimist, speri. Dar nu te lăsa totuși furat de imaginație. Ai grijă să nu-ți proiectezi sentimentele pe
o închipuire. Financiar: Nu este o perioadă propice pentru a achiziţiona imobile, proprietăţi sau
bunuri de folosinţă îndelungată.

BANCURI

☺ - Care e problema la mașină?
- Roata e dezumflată?
- De tot?
- Nu, doar partea de jos.

☺ - Dragă, dar cum de ai rămas
nemăritată?
- Socrii mei nu au putut avea copii.
☺ Gazda către musafir: Mai luați
un fursec, ați luat doar 16...

☺- E cineva aici doctor?
- Da, eu!
- Ce specializare?
- Doctor în matematică.
- Prietenul meu moare...
- Minus 1.

☺Duminica asta e sărbătoare
mare: Sf. Făcător de grătare, Degrabă prăjitorul de mici și Neobositul desfăcător de beri. Amin!

☺Vești proaste din China: 的 是
有他这之 大来! Dacă mai aflu
ceva, vă anunț!

☺De când nu mai vorbesc cu nimeni mă înțeleg bine cu toată
lumea!

☺- Dom’ doctor, aș vrea să
slăbesc, cum să fac?
- Faci mișcări ale capului - când la
stânga, când la dreapta.
- De câte ori pe zi?
- De câte ori vezi mâncare!

☺Românul are o vorbă: „dacă trec
și de asta mă-mbăt!”. Înțelegeți
cum am devenit un neam de
bețivi?

☺- Mărie, hai să rămânem prieteni!
- Ioane, e prea târziu, deja m-am
dezbrăcat!

☺Doi prieteni:
- Nesimțitule! Eu îți spun că nevastă-mea a făcut un copil și tu mă
întrebi cu cine?
- Nu te enerva, am crezut că știi!

☺- Ce faci frumoaso, când ieșim
și noi la o cafea?
- Când ies de la muncă.
- La ce oră?
- Deocamdată sunt în șomaj.

☺ Nu realizezi ce ai până nu te
apuci de curățenie în casă!
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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 • 5 14.508 .8 880 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association

