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MANILA, Philippines — Sa State of the Nation Address (SONA)
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., prayoridad ang pagbangon
ng ekonomiya.
Para makatulong sa pagbangon ng ekonomiya, sisingilin na
ng gobyerno ng value added tax (VAT) ang mga digital service
provider. Anya, aabot sa P11.7 bilyon ang madaragdag sa
pondo ng gobyerno sa 2023 kapag pinatawan na ng VAT ang
mga digital service providers.
Isa rin sa mga dapat tutukan para umunlad at tumaas ang
bilang ng mga may trabaho ay ang agricultural sector. Nais ni
Marcos na itaas ang produksiyon ng pagkain upang hindi magkaroon ng kakulangan sa suplay. Binanggit din niya ang
pagbibigay ng pautang sa sektor ng agrikultura.
Balak din ng Pangulo na palakasin ang turismo sa pamamagitan nang pagsasaayos ng mga kalsada at mga paliparan.
Iniutos din nito sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa
pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba’t
ibang krisis.
Special mention sa mensahe ni Marcos ang mga solo parents
at mga nanay na biktima ng karahasan.
Ipinag-utos din niya sa Department of Migrant Workers
(DMW) na isulong ang pagbibigay ng automated services para
mabilis na matulungan ang mga OFWs.
Ang mga pamamaraan sa pangongolekta ng buwis ay
gagawin na ring mas simple upang mas maging madali ang
pagbabayad.
Sa usaping pangkalusugan, nais ni Marcos na magtayo ng
Center for Disease Control and Prevention, vaccine institute,
makapagbenta ng abot-kayang gamot sa ospital, lalo na sa
mga lalawigan at mabantayan nang husto ang kapakanan ng
mga doktor, nurse, at iba pang medical personnel sa bansa.
Hindi na rin aniya kakayaning magkaroon pa ng lockdown
na dulot ng pandemya.
“Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat nating balansehin ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa
isang banda at ekonomiya naman sa isang banda,” sabi pa ng
punong ehekutibo.
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Mga paboritong travel destinations ng
Canadians sa tag-init ayon sa Google

CANADA - Ang pinakasikat na
search engine sa mundo, ang Google,
ay nabanggit na tumaas ang bilang
ng searches para sa flights sa Canada
gayundin sa ibang lugar sa mundo sa
mga platform nito, habang ang travel
restrictions ay inalis na sa halos lahat
ng dako.

Ang mga destinasyon sa loob ng
Canada, na nanatiling mas naa-access
sa panahon ng pandemya sa kabila
ng paalala laban sa non-essential
travel, ay ine-enjoy ang malaking
popularidad.
Sa bansa, ang Vancouver, Toronto,
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Habang ang mga kaso ng
monkeypox ay umaakyat sa Canada, may lumalaking alalahanin
na ang bakuna para rito dahil
wala pang bakunang nakahanda at maaaring nauubos na ang
oras para pigilan ang pagkalat
ng naturang virus.

ng skin lesions, pero may sugat at
pamamaga sa entrada ng puwet.

Limitadong
vaccine
supply
maaaring maapektuhan ang mga
gawain para pigilan ang monkeypox

Binuo na ang Philippine Inter-Agency Committee on Zoonosis
na kinabibilangan ng Department of
Health, Department of Agriculture,
at Department of Environment and
Natural Resources.

Sa panayam ng ABS-CBN News,
sinabi ni Dr. Rontgene Solante na
hindi maiiwasan ang monkeypox
sa Pilipinas dahil sa dami ng biyaherong dumadating sa bansa.

“It’s a matter of when because we
have a lot of travelers coming in,”
Canada upang tuklasin ang mundo, ani Solante, head ng adult infectious
ang mga destinasyon sa Europa at diseases and tropical medicine unit
Amerika ang pinakasikat.
ng San Lazaro Hospital.
Ang Paris, London, New York,
Ayon kay Solante, mahirap na
Lisbon, Rome at Las Vegas ang anim ngayong ma-detect ang sintomas
na pinakasikat na global cities para ng monkeypox dahil iba na ang kasa Canadians ngayong tag-init.
tangian nito kompara sa na-detect
Gayunpaman, mukhang nagiingat ang Canadian travellers
ngayong taon laban sa mga hindi
inaasahang
pangyayari:
ang
searches para sa trip cancellation
policies ay tumaas ng 210% kumpara
noong nakaraang taon, ayon sa blog
post ng Google. RCI
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Kaso ng monkeypox patuloy
na tumataas sa Canada

Calgary, Montreal at Halifax ang
Hindi malayong makapasok sa
limang lungsod na pumukaw
ng interes ng Internet users na Pilipinas ang monkeypox, sabi
nagpaplano ng kanilang mga biyahe ngayong Linggo ng isang infectious
disease specialist.
gamit ang Google.

Ang ilan sa mga pinakasikat na
tourist attractions sa Canada ay ang
Canada Wonderland amusement
60% ng mga Canadian ay nagpa- park, Niagara Falls, Ripley’s
planong mag-travel o nakapag-book Aquarium sa Toronto, at Lake Louise
na ng biyahe ngayong taon, ayon sa sa Banff National Park, Alberta.
data mula sa polling firm na Ipsos.
Para sa mga gustong umalis ng
Bukod dito, ang kaguluhan sa
passport offices at sa mga paliparan
sa Canada ay tila hindi hadlang sa
mga biyahero. Ang mga query sa
paghahanap ng international flights
ay mas mataas na ngayon kaysa sa
pre-pandemic levels, ayon sa isang
blog post ng Google.
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sa West Africa at Central Africa
kung saan endemic ito.

Mas kaunti na aniya ngayon ang
skin lesion at localized lang, partikular sa ari.
Mayroon ding hindi nakararanas

Ilan pa sa maaring maranasan ay
lagnat, pananakit ng ulo, at panghihina.
Tiniyak ng Department of Health
na handa itong tumugon sa monkeypox.

Sinisikap na umano ng DOH ang
maingat na pagpapakalat ng impormasyon kaugnay ng monkeypox.
May pakikipag-ugnayan din sa
mga organisasyon, komunidad,
hygiene clinic at advocate para sa
tamang pagpapalaganap ng impormasyon kung paano naipapasa ang
monkeypox nang walang stigma.
Iginiit ng DOH na kahit sino ay
maaring makakuha ng monkeypox.
Para kay Solante, dapat isama rin
sa guidelines ng DOH na i-test sa
monekypox ang mga may sexually
transmitted infection na may skin
lesion.
Nauna nang idineklara ng World
Health Organization ang public
health emergency of international
concern dahil sa pagkalat ng monkeypox sa iba’t ibang bahagi ng
mundo.
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7th wave ng COVID-19 nandito na sa
Ontario, kinumpirma ng top doctor
TORONTO - Opisyal na pumasok
ang Ontario sa ikapitong wave ng
COVID-19, sa pagkakataong ito
itinutulak ang wave ng Omicron
BA.5 subvariant, kinumpirma ng
top doctor ng probinsya.
Ikinalulungkot ko na oo, may
isa na naman tayong wave, sinabi
ni Dr. Kieran Moore, ang chief
medical officer ng probinsya, sa
CBC News kamakailan matapos
tukuyin ng COVID-19 science
advisory table ng Ontario ang
exponential growth sa karamihan
ng public health units.
Ang BA.5 subvariant ay mabagal
na tumataas mula noong unang
bahagi ng Hunyo ngunit talagang
nagsimula na mag-take off sa
kalagitnaan ng buwan, at naging
dominanteng strain, pahayag ni
Dr. Kieran Moore,.
Maaaring asahan ng Ontario
ang apat hanggang limang linggo
sa wave na ito, na ngayon ay nasa
ikatlong linggo na, aniya, dagdag
pa ni Moore ang mga impeksyon
ay inaasahan na tataas sa susunod
na 10 araw bago ito magsimulang
bumagal.
Ang bagong wave ay dumating
sa buwan ng tag-init kung saan
maraming tao ang nasa labas
Maaari natin hilingin sa Ontarians na
magsuot ng mask habang mamamalagi
tayo indoors sa taglagas at maaari natin
itong imandato kung maraming
tao ang maa-admit sa ating health
system, kung maraming tao ang
maghihintay sa ating emergency
departments … lahat tayo gusto
natin na i-maintain ang ating
health system capacity.
Naranasan din ng Ontario
ang unang pagtaas sa COVID-19
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Ang mga indikasyon ng isang
bagong wave sa Ontario ay sumapit
habang ang ilang G10 na bansa
ay nakakita ng pagtalon sa mga
kaso dahil sa Omicron subvariants,
kabilang ang France, ang United
KingdomU.K., Italy, Belgium at
Switzerland, at iba pa.
Magpaturok na ng ikatlong dose
kung nakaligtaan mo na magpaappointment.
Ang sinuman na edad 18 pataas
na wala pang ikatlong dose ng
COVID-19 na bakuna ay dapat
magpaturok na, sabi ng grupo.

Magpaturok na ng ikatlong dose kung nakaligtaan mo na magpa-appointment.
na na-track ng science table ay
ipinapahiwatig na mula Hunyo
29, 605 katao ang naospital dahil
sa virus. Iyon ay isang pagtaas ng
89 katao mula noong nakaraang
Ang pinakahuling mga numero linggo.

hospitalizations mula Mayo, ang
bilang ng mga tao na na-admit
para sa virus ay mas mataas kaysa
noong nakaraang tag-init.

Ang sinuman edad 60 pataas o
immunocompromised ay kailangan
din magpabakuna ng ikaapat na
dose, sabi ng grupo, binanggit
din nito na habang ang updated
vaccines na tumatarget sa mas
bagong variants ay magiging
available sa taglagas, makatuwirang
komunsulta sa inyong family doctor
sa bakunang kwalipikado ka. RCI

Booster shots, giit gawing mandatory
MANILA, Philippines — Napapanahon nang gawing mandatory ang
pagpapa Covid-19 booster shot sa
general population.
Ito ang panawagan ng health expert na si Dr Rontgene Solante para
maitaas ang pro-teksyon ng publiko
laban sa COVID-19.
Anya, mahalaga ito lalo na ngayong
babalik na sa face-to-face classes ang
mga bata at mga estudyante.
Ayon kay Solante, batid naman ng
lahat na nagmu-mutate ang CO-VID
hanggang sa punto na ang primary
doses ng bakuna ay lumalamya na o
nababawasan ang pagiging epektibo kaya bumababa rin ang antas ng sa mga susunod na buwan.
proteksyon.
Kaugnay nito, kum¬binsido rin si SoSa katunayan anya, dahil sa mga ba- lante na posibleng gawing regular na ang
gong variants ng COVID-19, inaasah- pagbabakuna laban sa COVID, pwedeng
ang tataas pa ang bilang ng mga kaso

kada tatlong buwan, o anim na buwan o
kada taon, depende anya sa maku-kuha
nating mga datos at depende sa variants
na magiging dominant sa partikular na
panahon. PILIPINO STAR NGAYON
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Mga paraan kung paano
maging ligtas sa heatstroke
Ilang tag-init na ang nakaraan,
si Gordon Giesbrecht ay may
ginagawa sa isang pantalan sa
gilid ng lawa nang sumama ang
kanyang pakiramdam. Ilang
minuto ang lumipas, siya ay nagsuka — isang sintomas na hindi
niya kaagad nalaman ito’y heat
exhaustion.
Si Giesbrecht, isang propesor
ng thermophysiology sa University of Manitoba, ang unang
umamin na dapat nakita niya
ang mga babala.
Ang matinding heat waves sa
buong Canada, ang naranasan ni
Giesbrecht ay isang babala kung
paano ang tag-init ay nakakaapekto sa ating katawan— at ang
pangangailangan na bantayan
maigi ang nakamamatay na mga
sintomas.
Ang katawan natin ay maaaring maka-survive sa pagbaba ng
core temperature ng 10, kahit
20 degrees, ngunit ang katawan
natin ay makakaligtas lamang sa
pagtaas ng core temperature ng
lima hanggang pitong degrees
— at pagkatapos ay magkakaroon na ng malaking problema,
ani Giesbrecht.
Habang tumataas ang iyong
core temperature, ang mga or-
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TTC bus, tinaas ang kaso
laban sa umatake
kinasuhan ng attempted murder. Ang
kaso na iyon ay in-upgrade sa first-degree murder.
Si Norbu ay nahaharap din sa mga
kaso ng assault with a weapon, common nuisance endangering lives and
safety of the public, at mischief over
$5,000 interfering with property.

gan — kasama ang puso, kidneys at utak — ay magsisimulang mapinsala, at ang protein
sa iyong cells ay masisira. Ang
isang tao na nagka-heatstroke
ay maaaring maranasan ang seizures, ma-coma at mamatay.
Ang pananatiling hydrated
ay tutulungan kang pawisan,
habang ang pawis sa katawan
ay mararamdaman ang cooling
effect ng pawis sa ating balat at
sa damit habang nag-evaporate
ang pawis natin.
Sa halip na tanggalin ang
t-shirt para magpalamig, sinabi
ni Giesbrecht na dapat buhusan
ng tubig ang damit. Ang tubig
sa t-shirt ay mag-e-evaporate at
palalamigin ang balat. RCI

Pagkatapos ng pag-atake, sinabi ng
pulis na binuhusan ng isang lalaki sa
bus ng liquid substance ang babae
at sinindihan ito. Noong una, sinabi
ng pulis na suspetsa nila na ang pagSi Nyima Dolma, 28, ay namatay
atake ay motivated ng hate at ito ay
mula sa kanyang mga sugat noong
random.
isang linggo sa ospital.
Sa isang news release noong Lunes,
Pinangalanan ng Toronto police ang
kinumpirma ng pulis na walang relasisang babae na namatay sa ospital
yon sa pagitan ni Dolma at ng kanyang
matapos siyang sunugin noong naumano’y attacker.
karaang buwan sa isang city bus.
Nagpakita sa korte si Norbu via vidSi Nyima Dolma, 28, na taga-Toroneo link noong Lunes.
to, ay namatay noong isang linggo
Hinihikayat ng pulis ang sinuman
matapos atakihin sa Kipling station,
malapit sa Kipling Avenue at Dun- na may impormasyon na kontakin ang
das Avenue West, bandang 12:25 ng homicide detectives sa 416-808-7400,
o ang Crime Stoppers anonymously sa
hapon noong Hunyo 17.
416-222-TIPS (8477). RCI
Si Tenzin Norbu, 33, ay inaresto at

“ Sa isang pagkakamali magagawa kang
maging magpakumbaba ay higit pa ito
sa natatamo ng isang mayabang”
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Canadian fighter kumpirmadong Pacquiao ibibigay sa charity ang
namatay sa Ukraine
perang kikitain sa exhibition
Kinumpirma ng Global Affairs CanaUmalis si Roy-Sirois sa Montreal,
da ang pagkamatay ng isang Canadi- Que. noong Marso para suportah- match vs Korean Youtuber
an fighter sa Ukraine.

an ang mga sundalong Ukrainian
Siya ay nakilala bilang si Émile-An- kasunod ng pagsalakay ng Russia
toine Roy-Sirois, 31, ng kanyang pami- sa naturang bansa noong Pebrero
lya, na naaalala siya bilang isang tao na 24.
may mabuting kalooban, matapang at
Si Sirois ay umaasa na maibalik
may kombiksyon, kaya siya napadpad ang katawan ng anak sa Montreal.
sa front lines.
Siya ay matalino at matalas at
Hindi agad nalaman ni Marie-France
Sirois ang balita tungkol sa kanyang
anak ng ilang araw, hanggang ang
best friend nito sa army ay tumawag.
Alam ko iyon na ang katapusan, ani
Marie-France.

mabait … Minahal siya ng mga
tao sa unang tingin pa lang, aniya.
Mami-miss ko ang lahat tungkol sa
kanya, buong buhay ko.

Sinabi ni Marie-France na nakikipag-ugnayan siya sa embahada ng
Ang kanyang anak ay namatay Canada sa Ukraine, at ang army ng
Ito’y matapos na pumayag
Ang 6-round boxing match
noong Hulyo 18, ayon sa kaibigan nito Ukraine umano ang dapat mag-asi- ang 8-division champion na ay magaganap sa Disyembre
na si Adriel Martinez, isang Amerikan- kaso sa lahat para maiuwi ang ka- makaharap si Korean martial sa Seoul, South Korea.
ong volunteer sa Ukraine.
tawan ni Émile sa Canada. RCI

Pinoy newcomers hindi hihinto sa pagpapadala
ng pera abroad kahit labis ang inflation
Umabot ang inflation sa pinakamataas na punto sa loob ng mga dekada,
ang ilang Canadians na may pamilya
sa ibang bansa tulad ng mga Pilipino
ay mas nahihirapan na suportahan ang
kanilang mga mahal sa buhay.

iba’t ibang paghihirap na nararanasan
namin dito, wala ito kumpara sa pinagdadaanan ng mga tao sa Pilipinas, aniya. Nararamdaman nila na ang pinakamaliit na magagawa nila ay magpadala
sa kanila.

Sinabi ni Perla Javate, ang presidente
ng Philippine Heritage Council of Manitoba, na pangkaraniwan para sa Filipino newcomers sa Canada ang magpadala ng pera sa kanilang pamilya sa
Pilipinas.

Sinabi ni Javate na ang ugali na ito
ay mahirap intindihin para sa mas nakababatang henerasyon ng mga Pilipino, lalo na kung ang sitwasyon ay
hindi talaga nila na-e-enjoy ang isang
marangyang buhay.

Hindi namin alintana ang lahat ng

Ngunit nararamdaman ng kanilang

artist DK Yoo In sa isang exhibition
match, na makakabenepisyo
ang mga walang tahanang
pamilyang Pilipino.
Ayon kasi kay Pacquiao,
gagamitin niya ang kita niya
mula rito pang-gastos sa
kanyang Pacman Villages.

Ito ang unang pagkakataon
na muling magsusuot ng
gloves at tatapak sa ring si
Pacman, matapos matalo kay
Cuban Yordenis Ugas noong
2021.
Samantala, nanindigan naman
ito na siya ay retired na.

mga magulang na kailangan nilang tumulong sa ilang tao sa Pilipinas, aniya.

nakatira sa Ethiopia.

At para matustusan ang sariling
Samantala, ibinahagi naman ni pangangailangan upang mabuKidist Demessie, isang support worker hay rito sa Canada, kumuha siya ng
sa Winnipeg, na dahil sa lumobong in- pangalawang trabaho na ninawak
flation, nabawasan ng $100 ang ipina- umano ang oras na para sana ay sa
padala niyang $300 sa kanyang ina na kanyang anak. RCI
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Tahimik na VIRUS ay maaaring matanggal
agad sa Canada. Bakit hindi natin gawin?
Ang isang virus na maaaring
maipasa sa 26 na tao kada araw sa
Canada ay maaaring magdulot ng
impeksyon na maaaring humantong sa kanser, organ failure o kamatayan. Subalit ang impeksyong
ito ay maaaring ma- tanggal ng
walang social distancing, walang
masks, na hindi kailangang mag
trabaho mula sa bahay at walang
kailangang kanselahin na mga kaganapan. Isipin din na nadiskubre
na ang mga stratehiya at medikasyon upang maiwasan, matukoy,
magamot at mapagaling ang impeksyon na ito.
May mga duktor, mananaliksik
at mga samahan ng komunidad
na lumikha na ng “blueprint” o plano upang puksain ang virus bilang
isang banta sa pampublikong kalu- lahatang populasyon.
Sa buong mundo, isang malaksugan sa Canada.
ing
bahagi ng transmisyon ng hepHindi mo na kailangang isipin ang mga ito sapagkat ito ay isa atitis C ay nangyayari sa setting na
nang katotohanan ng hepatitis C sa pang-medikal. Ang mga paraan
Canada, isang impeksyong naipa- ng transmisyon ay ang paggamit
pasa mula sa dugo kung saan ang ng kagamitang pang-medikal,
sanhi at ang solusyon ay kilala na sa pang-dental at pang-opera na
hindi isterilisado o hindi isterilisamaraming taon.
dong mabuti; hindi ligtas na pagSino ang naaapek- iineksyon at pagsasalin ng mga
tuhan ng hepatitis C hindi nasuring dugo at mga produkto nito.
sa Canada?
Mayroong limang pangkat ng
populasyon sa Canada na hindi pantay-pantay ang epekto ng hepatitis C. Kabilang dito ang mga taong
nag-iineksyon ng bawal na gamot,
mga taong may karanasan sa sistema ng hustisya, mga katutubong
tao o indigenous peoples, mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki
at mga imigrante at bagong dating
sa Canada na nagmula sa mga bansa
kung saan ang hepatitis C ay pangkaraniwan, at isang “age-cohort” na
nakikipag-ugnay sa populasyong
ito: ang mga ipinanganak sa pagitan ng 1945-1975.

Pag-unawa sa transmisyon:

Bilang karagdagan sa transmisyon sa pamamagitang pang-medikal, may- roon ding mas hindi
pangkaraniwang paraan ng transmisyon ng hepatitis C na natatangi para sa mga imigrante at mga
bagong dating sa Canada. Mga
nakasanayang gawain ng mga
tradisyonal na manggagamot tulad
ng “wet cupping” (kung saan gumagawa ng maliit na hiwa sa balat
gamit ang scalpel at humuhugot
ng kaunting dugo) at “acupuncture” ay maaaring magdulot ng
panganib ng transmisyon kapag
ang ginamit ay hindi isterilisadong
scalpel o kapag ginagamit ulit ang
karayom. Ang ilan pang paraan ng
transmisyon ay ang tradisyonal na
paraan ng pagtutuli (hindi sa pamamagitan ng duktor) gamit ang
hindi isterilisadong kagamitan; at
sa pag-iineksyon kung saan inuulit
ang karayom, kadalasan sa pamamagitan ng mga hindi kwalipikadong
mga “propesyonal” sa medisina.

Maaaring narinig mo na ang mga
bakuna para maiwasan ang hepatitis A at B ngunit sa kasalukuyan ay
walang bakuna para sa hepatitis C.
Kung kaya’t ang tanging paraaan
upang maiwasan ang transmisyon
ng hepatitis C sa mga imigrante ay
unawain kung paano ito naipapasa
Pagkaantala o delay sa
at turuan ang mga komunidad at
diagnosis
ang kanilang mga tagapagbigay
serbisyo tungkol dito. Ang mga
Mahalaga ang screening o pagparaaan ng transmisyon para sa susuri sa mga imigrante at mga
mga imigrante at mga bagong dat- bagong dating sa Canada sapaging sa Canada ay naiiba sa pangka- kat mabagal ang paglala ng hep-

atitis C at kadalasang wala itong
sintomas. Patuloy nitong pinipinsala ang atay at maaaring maging banta sa buhay kahit walang
nakikitang sintomas. Ang mga
imigrante at mga bagong dating
sa Canada ay mas nasa panganib
dahil sa mas mababang “health
outcomes” o kinahahantungan
ng kalusugan. Maaaring magtagal ng 10 taon pagkatapos makarating sa Canada bago ma-diagnose na may hepatitis C ang
isang imigrante. Ang mga taong
naantala ang pagka-diagnose
ng hepatitis C ay mas nasa panganib upang magkaroon ng malubhang komplikasyon, tulad ng
sirosis o kanser sa atay. Maaaring mabawasan ang panganib
ng komplikasyon sa kalusugan
na may kaugnayan sa virus sa
pamamagitan ng mas maagang
diagnosis at paggamot ng hepatitis C.
Ito ang dahilan kung bakit ang
rekomendasyon ng mga espesiyalista sa atay para sa lahat ng
ipinanganak sa pagitan ng 1945
hanggang 1975 – isa sa mga
edad kung saan pinakamataas
ang Hepatitis C sa Canada—ay
makakuha ng kahit isang beses
na pagsusuri para sa hepatitis C.
Ang paraang ito ng screening ay
hindi lang makakatukoy ng mga
kaso sa mga taong maaaring
na-expose sa virus ng maraming
taon nang nakalipas at nakalimot
na, subalit inaalis din nito ang
“stigma” sa pag-alok o pag-hingi ng pagsusuri para sa hepatitis
C, isa sa pinakamalaking hamon
upang maging katanggap-tanggap ito. Iminumungkahi din

ng mga duktor na alukin ang
screening sa ibang komunidad
anuman ang edad, kasama ang
mga imigrante at bagong dating
sa Canada na nagmula sa mga
bansa kung saan pangkaraniwan
ang hepatitis C.

Paggamot at lunas
Ang hepatitis C ay ang unang
talamak na impeksyong dulot
ng virus na may lunas. Para
sa isang virus na nadiskubre
lamang ng tatlong dekadang
nakalipas – mas maikling
panahon
kumapara
sa
panahon ng pagkakadiskubre
ng HIV- isa itong malaking
tagumpay!
Sa kasalukuyan, ang mga
gamot
na
“direct-acting
antivirals” ay
nagbibigay
lunas sa mahigit sa 95% ng
mga taong may heptatitis
C pagkatapos ng walo (8)
hanggang
labingdalawang
(12) lingo ng paggamot.
Upang makakuha ng mas
marami pang impormasyon
tungkol sa hepatitis C, pumunta
sa: Filipino.hepcinfo.ca
Upang makahanap ng testing
site na malapit sa iyo, pumunta
sa: www.hcv411.com
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Ingatan ang Kalusugan Mo
BAKIT DAPAT ITONG • Kung malusog ka, mas kasakit. Kadalasan nang panganib at nagtatago.”
madali kang makakaga- puwede itong maiwasan (Kawikaan 22:3) Maging
PAG-ISIPAN?
wa ng tamang desisyon o hindi na lumala kung alisto at huwag isapan-

Maraming masamang
epekto sa kalusugan ang
krisis o sakuna.
• Nakaka-stress ang mga
sakuna, at kapag nagtagal ang stress, mas madaling magkasakit ang isa.
• Dahil sa krisis, posibleng
hindi maalagaan ng mga
ospital ang lahat ng maysakit at baka hindi sapat
ang suplay ng gamot.
• Apektado ng mga kalamidad ang pinansiyal
na kalagayan ng mga tao.
Nahihirapan tuloy silang
bumili ng mga kailangan
nila gaya ng masusustansiyang pagkain o gamot.

kahit napakaraming problema.
• Mayaman ka man o mahirap, puwede mong ingatan ang kalusugan mo.

Ang Puwede Mong
Gawin Ngayon
Kadalasan nang pinag-iisipan ng matalino ang
mga posibleng panganib
at gumagawa ng paraan
para maiwasan ang mga
ito. Ganiyan din sa pagka-

KUMAIN NG MASUSTANSIYANG PAGKAIN

Ang Dapat Mong
Malaman
• Kapag may malalang
sakit ka o nai-stress, baka
mahirapan kang gumawa
ng tamang desisyon. Dahil
dito, baka mapabayaan
mo ang kalusugan mo at
lalo kang magkasakit.
• Kung ipagwawalang-bahala mo ang sakit mo, lalo
itong lalala at baka manganib pa nga ang buhay
mo.

malinis tayo sa katawan ganib ang kalusugan mo.
at sa bahay. Maging • Palaging maghugas
maingat para hindi mag- ng kamay gamit ang sabkasakit.
on at tubig, lalo na bago
ANG PUWEDENG humawak ng pagkain o
GAWIN —Mga Tip pagkatapos gumamit ng
Sa panahon ng krisis, CR.
maiingatan mo ang iyong • Regular na maglinis at
kalusugan kung susundin mag-disinfect ng bahay,
lalo na ng mga bagay na
mo ang mga tip na ito
palaging hinahawakan.
MAGING MALINIS
• Kung posible, iwasang
Ang sabi ng Bibliya: “Na- lumapit sa mga may nakikita ng matalino ang
kakahawang sakit.

MAGING MALINIS

Ang sabi ng Bibliya:
“Walang sinumang napopoot sa sarili niyang
katawan, kundi pinakakain niya ito at inaalagaan.”
(Efeso 5:29) Maipapakita nating mahal natin
ang ating katawan kung
mag-iingat tayo sa mga
kinakain at iniinom natin.
• Uminom ng maraming tubig.
• Kumain ng iba’t ibang
prutas at gulay.
• Huwag kumain ng
masyadong mamantika,
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MAG-EXERCISE AT MAGPAHINGA

Ang sabi ng Bibliya:
“Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa
dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin.” (EcleKumain ng masustansiyang pagkain
siastes 4:6) Kailangan
maalat, at matamis na lyo, paggamit ng ipinag- nating balansehin ang
mga pagkain.
babawal na gamot, at so- trabaho at ang sapat na
• Iwasan ang paninigari- brang pag-inom ng alak. pahinga.

• Manatiling aktibo. Puwede mong umpisahan
ito sa regular na paglalakad lang. Makakatulong
ito para gumanda ang
kalusugan mo kahit mayedad ka na, may kapansanan, o nalilimitahan
dahil sa sakit.
Magpahinga
Magpahinga.
Kapag
kulang ka sa tulog, nakakadagdag ito ng stress
at mahihirapan kang
mag-concentrate. Kapag
nagtagal ito, puwede
kang magkaroon ng
malalang sakit.
• Magtakda ng tamang oras ng pagtulog,
at sundin iyon. Sikapin
mong matulog at gumising sa magkakaparehong
oras araw-araw.
• Iwasang manood
ng TV o gumamit ng
gadyet kapag oras na ng
tulog mo.
“Nakita kong may epekto ang
pagtulog sa kalusugan ko. Kapag
kulang ako sa tulog, sumasakit ang
ulo ko kung minsan at nananakit ang
katawan ko. Pero kapag sapat ang
tulog ko, ang gaan ng pakiramdam
ko! Malakas na malakas ako at hindi
ako basta-basta nagkakasakit.”—
Justin.
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Ikamamatay ang labis na init sa Canadians
sa mga pangunahing lungsod — mas lalala pa ito dahil sa climate change

Isipin mo na ikaw ay naglalakad sa downtown core ng
isang siyudad sa isang mainit
na araw sa Hulyo. Ang init ay
sumisingaw mula sa aspalto.
Ang hilera ng matataas na
gusali ay pumipigil sa hangin
na makarating sa iyo. Walang
puno na makikita sa paligid — mga bloke lamang ng
kongkreto, bakal at labis na
init.
Ang labis na init na sanhi ng
climate change ay pinapatay
na ang mga Canadian, at mas
lalala pa ito. Ang umiinit na
mundo ay nangangahulugan
na ang heat waves ay mas
magiging matindi at mas madalas kaysa noon.
Ang init na iyon ay lalakas sa
mga lungsod. Sa katunayan,
ang mga Canadian na nasa
front lines ng climate change
ay hindi lamang nakatira sa
Norte, sa mga baybayin at
sa Prairies; nakatira rin sila sa
downtown apartments o sa
highrises sa mga suburb.
Sa katunayan, ang karamihan sa mga Canadian ay nakatira sa literal na hot spots.
Ang bansa ay mas nagiging
urban, at 73.7% ng mga Canadian ay nakatira sa mga

siyudad, na susceptible sa tinatawag na urban heat island
effect. Ito ay isang kilalang
phenomenon na pinag-aralan
sa Canada at sa buong mundo.
Essentially, ang paraan ng
pagtatayo ng mga lungsod

ay nangangahulugan na nagta-trap ito at nagre-radiate ng
init, na ginagawa itong ilang
degrees na mas mainit kaysa
sa nakapalibot na countryside, kung minsan kasing laki
ng 12 C.
Dahil tayo ay isang northern

country, tayo ay mas umiinit
ng mas mabilis at mas intense
kaysa sa mga ibang lugar sa
mundo, ani Ian Muro, ang
executive director ng Prairie
Climate Centre sa University
of Winnipeg.
Kapag dinagdag mo ang
urban heat island doon, ito
ay isang heat amplification.
Maaaring maramdaman
ng mga tao na puwede
nilang hindi pansinin ang
epekto ng climate change,
dahil sila ay napapalibutan
ng lahat ng teknolohiya at
resources ng isang lungsod.
Ngunit hindi iyon ang kaso,
sabi ni Iain D. Stewart, isang
research fellow sa Global Cities Institute ng University of
Toronto at isang internasyonal na eksperto sa heat island effect.
May ideya o pakiramdam
na ang mga siyudad ay constructed environments at
hindi tayo tatablan ng pagbabago sa sea level o matinding tagtuyot, dahil mayroon
tayong lahat ng resources sa
ating mga kamay at nakatira
tayo sa isang condominium
building sa downtown Toronto o Montreal, aniya.
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PIDC TO CELEBRATE ANNUAL
SUMMER FILIPINO FESTIVAL
True to its established mandate

to promote Filipino heritage and
culture and to foster unity and harmony as well in the Filipino-Canadian and
multicultural communities in Canada’s
largest province, the prominent Philippine Independence Day Council( PIDC)
of Ontario will stage its 20th yearly
summer celebration in August 2022.
This year’s theme is Bangon( Rise), an
apt title after the 2 & 1/2 -year hiatus
from pandemic health restrictions.
PIDC is a not-for-profit umbrella organization of several Filipino-Canadian
cultural, professional, and business associations in Ontario.
The 2022 Annual Summer Festival
is generously supported and sponsored by TD Canada, Heritage Canada,
Imperial World, Scotiabank, and Agnes P. Miranda-WFG Senior Executive
Vice-Chairman. Led by its President
Agnes P. Miranda, PIDC will offer and
stage desirable Filipino culture-centered activities starting August 7 up to
August 14, 2022. According to its Board
of Directors and Executive Committee,
the one-week celebration will include
3 major events that are planned and
organized, hopefully, to provide cultural understanding and appreciation
of all “sights, scents, and sounds” of
Filipino heritage and culture in specific
dates in selected GTA venues.
Among the main celebration segments are 1) The Miss/Mrs. Philippines-Ambasador 2022 Pageant on
August 7, 2022( Sunday) at the Premiere Ballroom and Convention Centre in Richmond Hill, Ontario, 2) The
“PIDC Gala Night” on August 11, 2022(
Thursday), 6:00 PM, and 3) The “PIDC
Mabuhay Philippines Festival” on August 13 & 14( Saturday and Sunday),
10 am to 8:00 pm. at Nathan Phillips
Square, City Hall, Toronto.
The “Miss/Mrs. Philippines- Ambassador 2022 Pageant” will include the
selection and coronation of the “Filipina Beauty and Talent” competition
winners. For a ticket sale at $60, call
Jean Pardo at 416-318-1986 or email
jeanpardo28@gmail.com and/or aelafano@ymail.com or maple_ophel@yahoo.ca. The “Mabuhay Philippines Festival Gala “ is to be held at the Premiere
Ballroom and Convention Centre and
will feature 1) a Philippine-inspired
fashion show by popular Couturier
Renee Salud and Top International
Models, 2) Ms. Chiqui Pineda, 3) performance of Umajam Cultural Ensemble
of Loreto Agusan Del Sur, Philippines,
& other presentations, and 4) a 10course lauriat dinner@$100/150 per
guest. Contact Agnes P. Miranda at 416702-9693 or email agneswfg1008@yahoo.ca, for particulars.
The Mabuhay Philippines Festival,
PIDC’s flagship event, will be conducted at Nathan Phillips Square, Toronto City Hall, and will feature 6 on-site
presentations. The 2- day extravaganza

PIDC Board of Directors and Council of Leaders
will include two full days of festivities
consisting of 1) musical entertainment
featuring Fil-Can singer & actress Joey
Albert and local talents, performers
& Pinoy bands, 2) colourful Parada of
Filipino-Canadian community, professional, and cultural organizations, 3)
Santacruzan, a traditional procession
to be participated in by faith-based
beauty queens and their escorts, 4)
cultural fashion show 5) short sports(basketball & volleyball) demonstration
and Palarong Pinoy like sipa, patintero, luksong -lubid, sungka, atbp, ,
and 6) Filipino product displays and
vendor booths of “street foods” and
culinary delights. For info, contact
Norma Carpio at 905-257-1059 / 416702-9693 or email: imperialworldinc@
gmail.com.

Invited and expected to attend and
grace the various events are Prime
Minister Justin Trudeau, MP & Public
Safety Minister Marco Mendicino, MP
& Heritage Minister Pablo Rodriquez,
Ontario Premier Doug Ford, Toronto
Mayor John Tory, Philippine Consul
General Orontes Castro, MPs Rechie
Valdez, Marcie Ien, Ya’ara Saks, Han
Dong, Shaun Chen, Rob Oliphant, Jean
Yip, and Gary Anandasangaree, MPP
Doly Begum, and Councillors Rowena
Santos, Lisa Bower, James Pasternak,
and Kristin Wong-Tam.
Spearheaded by PIDC Prexy Agnes
P. Miranda and Mabuhay Philippines
Festival Founder & Chairman Norma
Carpio, the executive members of the
2022 Organizing Committee are Tom
Tan, Ramon Estaris, Ben & Paulina Cor-

puz, Danny Orbillo, Minda Neri, Jean
Pardo, Rory & Aris Elefano, Melinda
Manlapaz, Sonia Balinas, Salome Mader,
Al Tupe, Suzy Llanera, Ophelia Santiago,
Rose Cruz, Zena Zagala, Chyrell Ronquillo, Helen Lao, B. K. Jimenez, Vilma
Tahsin, Roger Tarca, and Bob San Juan.
In charge of event programming are
Mon & Tess Torralba, and Danny Orbillo.
It is highly hoped and earnestly expected that this year’s PIDC in-person
events will result in considerable attendance, attention, appreciation, and acknowledgment of “Pinoy Pride” within
the memorable presentations, the collaborative partnership, and the inclusive participation of diverse stakeholders, and fun & food loving revelers.
(By Tony A. San Juan, OCT.)
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Filipino American comedian na si Jo Koy Canadians binalaan
magtatanghal sa Winnipeg sa Setyembre na maghanda dahil sa
extreme heat events

JOKES OnLEE
Something tells me I need to lose some weight.
During a recent trip to visit my son and his family, I stopped off at a bakery to pick up dessert.
After scanning the display case, I settled on a
dozen pound-cake cupcakes. The clerk’s pleasant response: “Is that for here or to

go?”

While shopping for a bathroom scale, I
found one that tracks not only weight
but also body fat, bone mass, and water percentage. I nixed that one in favor
of a low-tech model. As I told the salesperson, “I don’t need to be depressed
four ways; one is quite enough.”

Ang Funny is Funny World Tour ni Jo Koy ay hihinto sa Winnipeg sa Setyembre 17.

spirado ng kanyang pamilya at
Ang mga sunog tulad ng naganap
kulturang Pilipino.
sa bayan ng Lytton, British Columbia,
Na-sold out ang kanyang apat ay magiging mas karaniwan dahil sa
na shows sa Winnipeg Club Re- pagbabago ng klima, sabi ng mga ekgent Event Centre noong 2017, sperto
Ang mga researcher sa University
Si Jo Koy na orihinal na nag- na na-break ang attendance reof
Waterloo ay naglathala ng isang
mula sa Washington state, ay cord ng naturang venue.
bagong ulat na binabalaan ang mga
sinimulan ang kanyang karera
Si
Jo
Koy
ay
pinangalanan
na
Canadian na kumilos na ngayon para
Q: Why go to the paint store sa komedya sa pamamagitan
standup
comedian
of
the
year
mag-adapt sa climate change.
when you’re on a diet?
ng pagtatanghal sa isang coffee noong 2018 sa Just For Laughs
Ipinakita ng projections ang kinahouse sa Las Vegas.
A: You can get thinner there.
Comedy Festival sa Montreal. bukasan na puno ng extreme heat
Ang kanyang materyal ay in- RCI
events. RCI

Q: Why shouldn’t you fall in love
with a pastry chef?
A: He’ll dessert you.
Why did the diet coach send her
clients to the paint store? She
heard you could get thinner
there.
A great way to lose weight is to eat
while you are naked and standing
in front of a mirror. Restaurants
will always throw you out before
you can eat too much.
I’m not vegetarian because I love
animals. I’m vegetarian because I
hate vegetables.
The only difference in my life
when I’m on a diet is instead of
saying, “I ate nachos,” I say, “I accidentally ate nachos.”
Q. What is a man’s idea of a balanced diet? A. A beer in each
hand.
Q. What do you call someone
who can’t stick with a diet?
A. A desserter.
Did you hear about the hungry
clock? He went back four seconds.
What did the big flower say to the little flower? Hi, bud!

Did you hear about the mathematician who’s afraid of negative numbers? He’ll stop at nothing to
avoid them.

Ang Funny is Funny World
Tour ni Filipino American standup comedian Jo Koy ay hihinto
sa Canada Life Centre sa Winnipeg sa Setyembre 17.
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Pinay, pinagsalitaan at ginulo umano
ng isang palaboy sa New York
Patuloy na pinag-iingat ng Philippine
Consulate General sa New York ang mga
Filipino doon dahil sa tumataas na insidente ng “hate crime” laban sa mga Asyano. Kabilang ang mga Pinoy sa nagiging
biktima.
Sa inilabas na abiso ng konsulado, sinabing isang 51-anyos na Pinay ang pinakabagong biktima na pinagsalitaan ng masasakit at ginulo ng isang palaboy.
Nangyari umano ang insidente noong
Sabado sa 63rd Drive Subway Station sa
Rego Park, Queens.
Tinangka pa raw ng palaboy na pigilan
ang Pinay na makasakay sa tren.
“Kababayan residing in New York and

those on temporary visits are reminded
to always remain vigilant and to take the
necessary precautions, especially when
walking in the streets or taking mass
transport,” patuloy nito.
Pinayuhan ang mga Pinoy na makakaranas ng “hate incident” na kaagad na
mag-report sa konsulado, “so that the
consulate can more accurately assess
the situation and issue timely advisories
to help ensure the safety and security of
members of the Filipino community.”
Ang mga Pinoy na mangangailangan ng
tulong ay maaaring makipag-ugnayan sa
konsulado sa hotlines: +1-917-294-0196
and +1-917-239-4118. — FRJ, GMA News
– GMA News

Immediate Hiring for

MOTEL MAINTENANCE
Kitchener Area

Female or a
Family Welcome
Call 519-625-8050

2166 Line 34, Shakespeare, ON N0B 2P0

Email: seeyoon18@gmail.com
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“Sa mga bagong dating...
ang tagumpay ay nasa
kamay mo na”
Kung ikaw ay 19 taong gulang

o higit pa na nakakapagtapos
lamang ng High School at
nahihirapang makahanap ng
trabaho tutulungan ka ng AL.
Marahil nasesante ka dahil
maaring nag-down size ang
kampanyang
pinapasukan
mo at ikaw ang napuruhang
tanggalin?
Sa kabilang dako naman,
maaaring nagpapasimula ka
pa lang at walang kakayahan
“no skills: wika nga dito ay may
malaking maitutulong ang ating
kababayang Pinay na si Miss
Marileth Cruz.
Academy of Learning College
1457 McCowan Road Unit 208
Scarborough, ON M1S 5K7
Tel. 416-754-4456 ext 17
aol.marilethcruz@gmail.com
Makipag-ugnayan sa ‘ting kabayan upang matulungan ka
agad lalo na kung ikaw ay bagong dating dito sa Canada. Si
Marileth ay nagsasalita ng Taga-

Marileth Cruz
log at madali siyang lapitan at
wag mag-atubiling magtanong
tungkol sa gusto mo Call her CP
437-245-2860 .
Matutulungan kang ma-upgrade ang iyong career tungo sa
iyong tagumpay.
Ang gobyerno dito ng Canada
ay maaring maglaan sa iyo ng
financial assistant upang makapagtapos ka sa anumang 150
mga kurso sa Academy of Learning Career College list.
Call Now: 416-7544456 ext 17
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Pinay nakatanggap ng George Cross
award kay Queeb Elizabeth II ng UK
TORONTO — Tumayo
bilang kinatawan ng United
Kingdom’s National Health
Service ang UK-based Filipina
May Parsons sa pagtanggap
ng George Cross ang
pinakamataas na award na
ipinagkakaloob ng British
government sa mga citizens
na nakagawa ng kagitingan
at kabayanihan..
Si Parson ang napiling
magturok sa kauna-unahang
clinical trial para sa COVID
vaccines at ang kanyang
tinurukan ay isang 70-anyos
na babaeng British.
Maituturing na matapang
si Parson dahil tinanggap
niya ang kanyang trabaho sa
kabila na maaring ikamatay Pinay nurse na si May Parsons tumanggap ng George Cross, pinakamataas na award para sa UK civilian dahil
sa lakas loob at katapangan sa paglilingkod sa pagamutan kahit na delikadong mawalan siya ng trabaho.
ng kanyang tuturukan kapag
hindi naging maayos ang clinical trial.
Parson ang nabigyan ng sa embahada ng Pilipinas
pagtanggap ng katawan ng
upang bigyan ng pagkilala
Sinabi ni Atty. Girlie Gonito, Highest Award for heroism.
pasyente.
human rights lawyer sa Ito ay matapos na pitung at nakatakda rin siyang
Dahil sa malakas ang loob London na nakakatuwa at taon na ang nakakaraan parangalan.
at ginamit ang kanyang ipinagmamalaki ang Pinay nang may Pilipinong nurse
Nakatakdang tumaas ang
katalinuhan
ay
naging nurse dahil sa 1.5 million ang nakulong dahil sa posisyon ni May Parson
maayos ang kauna-unahang National
Health
Service pagkakamali ng kanyang sa pagamutan kung saan
naturukan ng COVID-19 Workers sa buong England pagtuturok sa pasyente.
nagtatrabaho ay mabibigyan
vaccines sa isinagawang ay ang pinay nurse na si May
Inanyayahan si Parson din siya ng lumpsum. — AFP
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PILIPINAS - Kabilang ang Boracay
sa mga lugar sa mundo na tinawag na
“World’s Greatest Places of 2022” ng
TIME Magazine.
Sa website nito, inilarawan ng TIME
ang Boracay na sikat sa white-sand
beach bilang “paradise reborn,” at
kasama sa “50 extraordinary destinations to explore.”
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Boracay, pasok sa ‘World’s Greatest
Places of 2022’ ng TIME Magazine

Para mabuo ang listahan, sinabi ng
TIME na humingi sila ng mga pangalan ng lugar mula sa mga correspondent at contributor ng kanilang
international network na, “with an eye
toward those offering new and exciting experiences.”
Ikinatuwa naman ng Department of
Tourism (DOT), ang pagkakasama ng
Boracay sa naturang listahan, at patunay umanong na isang “tourist haven” ang lugar.
“Such recognition will surely help us
attain our goal of regaining our position in the global market,” sabi ni DOT
Secretary Christina Garcia Frasco sa
Devon, England
isang pahayag.
“Surely, the Philippines has a multi- Bali, Indonesia
tude of sites and tourism activities that International Space Station
we could offer to the world. And, in Kyushu Island, Japan
addition to natural resources, we look Rapa Nui, Chile
forward as well to developing and proSalta, Argentina
moting the talents of our people and
the products that have the potential Portee, Scotland
for national and global marketability,” Tofino, British Columbia
dagdag ng kalihim.
Madeira, Portugal
Ang iba pang tourist spots na Franschoek, South Africa
Miami
pasok sa listahan ay ang :
Ras Al Khaimah, UAE
Park City, Utah
Galapagos Islands
Dolni Morava, Czech Republic
Seoul, South Korea
Great Barrier Reef, Australia
Doha, Qatar
Detroit
Kerala, India
The Arctic
Ahmedabad, India
Nairobi
València, Spain
Queenstown, New Zealand
Hwange National Parl, Zimbabwe
Historic Silk Road Sites, Uzbekistan
São Paulo
Trans Bhutan Trail, Bhutan

Boracay, Philippines
El Chaltén, Argentina
Bogotá, Colombia
The Alentejo, Portugal
Lower Zambezi National Park, Zambia
Kaunas, Lithuania
Setouchi Islands, Japan
Calabria, Italy
San Francisco
Skelleftea, Sweden
Copenhagen, Denmark
Marseilles, France

Thessaloniki, Greece
Istanbul, Turkey
Ilulissat, Greenland
Jamaica
Fremantle, Australia
Toronto, Canada
Kigali, Rwanda
Riviera Nayarit, Mexico
Portland, Ore
— FRJ, GMA News

Boracay, Philippines
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Mga likas na sakuna Mga tagapanimula
Sa pamamagitan ng pagkakaroon na
ng potograpiya noong ika-19 dantaan,
napangalagaan din ang mga namamasid
na katibayan ng mahirap na katayuan
ng pamumuhay sa mga pook na tropiko.
Sa tulong ng mga kamera at ng mga
litratista - dalubhasa man o hindi napatunayan ang katotohanan na may
mga likas na sakuna at kaganapan sa
Pilipinas, katulad ng mga lindol,
bagyo, pagsabog ng bulkan at
pagkasunog ng mga kagubatan.
Ang kinahinatnan ng lindol noong 1
863 ay nasaksihan at naitala ni
Martinez Hébert, isang
litratista ng Maharlikang
Kabahayan ng pamahalaang Kastila, habang ang
kapinsalaang sanhi ng mga
paglindolnoong 14 18 Hulyo
20 at 22, 1880 ay nahagip ng mga
lenteng pangkamera ng potograpong
Olandes na si Francisco van Camp

“ang mga larawan ay nagsasalita
ng isang milyong mga salita”

ng potograpiya sa
Pilipinas

Ang mga tagapanimula ng
potograpiya sa Pilipinas ay mga
Kanluraning litratista, na mula sa
Europa ang karamihan. Ang gawaing
pagkuha ng mga larawan at ang
pagbubukas ng mga unang mga
litratuhan (mga estudyo) sa Pilipinas
noong kapanahunan ng mga
Kastila, mula sa mga dekada ng 1840
hanggang 1890, ay nabigyang-daan
ng mga sumusunod na kadahilanan:
ginamit ang mga litrato para sa mga
balita at impormasyon hinggil sa
katayuan ng kolonya, bilang mga
kasangkapan sa panghihikayat
ng mga turista, bilang aparatong
nakatutulong sa larangan ng
antropolohiya, bilang kagamitan
na nakapagpapakita ng katayuan
sa lipunan, bilang instrumentong
nakapagtatala ng mga pangyayari
sa kasaysayan, isang kasangkapan
sa pakikipagugnayan, para sa mga
propaganda, at bilang sanggunian
para sa mga ilustrasyon (mga
akdang-giuhit) at sa larangan ng
pag-uukit. Ang gawaing pangpotograpiya sa Pilipinas ay hindi
walang impluwensiya at daloy
ng pumapasok na mga diwangpansining mula sa Kanluran
patungo sa loob ng kapuluang
kolonisado. Mula sa Wikipedia
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Professional Product Photography – Food, Jewelry
or just pictures of your store.

We can take pictures of your product for printed catalogs or for online store.
Each photo will be in pure white background and edited in photoshop.
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100+ photos
50-90 photos
20-49 photos
10-19 photos
5-9 photos
2-4 photos
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•
•

High resolution jpeg image
Photo editing to remove dust and minor defects
Royalty-free unlimited use license

$20 per photo (with free Taliba 1/4 B&W Ads one time issue)
$25 per photo
$30 per photo
$35 per photo
$40 per photo
$45 per photo
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