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Da Redação

S
egundo estudo, publicado no dia
15 de junho pelo grupo NYC
Parks Advocates, os parques
públicos e áreas recreativas da

cidade têm se deteriorado nos últimos
anos, principalmente os que estão
localizados em bairros menores ou mais
pobres.  

O grupo, que se auto-intitula como a
primeira organização de direito que
inspeciona os 1,700 parques da cidade,
ainda anunciou que os parques das áreas
ricas tendem a crescer, como é o caso do
Central Park, que recebe apoio e
manutenção não apenas do governo
municipal mas, também, da organização
Central Park Conservancy. 

Outro exemplo de crescimento está no
Bryant Park, que recebe apoio da Bryant
Park Restoration Corp, que acabou de
receber pavimento novo, financiado por
empresas privadas. 

O comissário do Parks Department,
Adrian Benepe, não concorda com as
informações fornecidas através do estudo
da NYC Parks Advocate. Segundo
Benepe, os parques de toda cidade
melhoraram muito nos últimos anos. 

Entretanto, o presidente da companhia
de pesquisa, Geoffrey Croft, anunciou que
nos últimos 40 anos, nenhum outro
departamento da cidade de New York
sofreu tantos cortes de orçamento quanto
a Department of Parks and Recreation. Ele
explicou que estes cortes resultaram na
redução de funcionários e de fundos para
manutenção de parques, prejudicando a
cidade. 

O orçamento dispensado para o
departamento de manutenção de parques
da cidade cresceu de US$185 milhões em
1991, para US$283 milhões em 2006. O
orçamento que deverá atingir este
departamento em 2007 deverá sofrer um
corte de cerca de US$800 mil. 

O grupo sem fins lucrativos utilizou

centenas de fotografias de parques de
todas as cidades para iluslustrar o estudo.
Estas fotos mostram carros abandonados
em parques de menor destaque, seringas
jogadas pelo chão, mato crescendo por
toda parte, lixo, barris de lixo tóxico,
provando, desta forma, que o
departamento de parques não tem um
sistema de limpeza efetivo. 

Segundo o Department of Parks and
Recreation, a cidade de New York conta
com mais de 29 mil acres de terra onde
foram construídos parques. Desta forma,
problemas como os que foram mostrados
nas fotografias do NY Parks
Advocates seriam considerados
comuns. Ainda, segundo
dados do governo, 94%
dos parques da cidade

estão dentro do padrão de limpeza da
cidade. 

FFeessttiivvaaiiss  ddee  vveerrããoo  nnooss  ppaarrqquueess

Diariamente é possível observar,
durante o horário de almoço, cerca de 4
mil pessoas fazendo refeições no Bryant
Park. Durante os meses de verão, com os
diversos eventos que deverão acontecer
no local -  como o festival de cinema ao ar
livre, “HBO Film Festival” e  a série de
concertos “Piano in the Park”  -  o público
pode até triplicar. Diversos parques da
cidade estarão promovendo eventos,

além do Bryant. Um exemplo é o
Central Park com o SummerStage. 

Este aumento no fluxo de
pessoas significa problemas

para o parque e pode trazer a degradação
de plantas e morte de animais, assim
como depredação de bancos, chafarizes,
fontes e estátuas. Entretanto, os parques
que promovem eventos, sempre têm
orçamento para promover limpeza no dia
seguinte.

local
Wal-Mart abriu uma loja em Kearny, há menos de 7 milhas
de NYC, no dia 14 de junho. A loja conta com mais de 142
mil pés quadrados, e na manhã de inauguração uma fila

de clientes se formou até que as portas fossem abertas.  Mais de 8 mil aplicaram para cerca
de 350 novos empregos.

WAL-MART EM
KEARNY 

A Companhia de Danças Débora Pacheco  realizou no dia
18 de junho, no SporT Club Portuguese, em Newark, NJ
seu  III Festival de Danças. O projeto teve início em 2002,

quando mais de 400 pessoas assistiram às coreografias dos grupos de dança, ensaiados pela
bailarina Débora Pacheco. 

FESTIVAL DE
DANÇAS

Em maio, a taxa de desemprego em New York caiu em 5%, o menor
índice em quase 18 anos, segundo informação  do State Department
of Labor. O número de residentes empregados excedeu 3.6 milhões

pela primeira vez desde novembro de 1988. O número de
desempregados caiu para 189 mil pessoas
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Bryant Park durante o horário de almoço

DICAS

VVooccêê  ttaammbbéémm  ppooddee  aajjuuddaarr  aa  ccoonnsseerrvvaarr  ooss  ppaarrqquueess  ddaa  cciiddaaddee,,
dduurraannttee  oo  aannoo  ttooddoo,,  ccoomm  oo  mmíínniimmoo  ddee  eessffoorrççoo  ee  bbooaa  eedduuccaaççããoo::

- Leve sempre uma sacola de lixo todas as vezes que for assistir à
um concerto ou apenas aproveitar o verão para fazer picnic no parque. 

- Não deixe lixo pelo chão, os parques maiores geralmente têm cestos
de lixo espalhados a cada 1⁄2 milha. 

- Recolha restos de comida e garafas das mesas. 

- Se você fuma, leve um recipiente para guardar o filtro do cigarro.
Empresas como a Philip Morris, que produz a mais famosa marca de
cigarro, Marlboro, vende pequenos recipientes para depósito dos restos
de cigarros. 

HBO Film Festival no Bryant Park, milhares de
pessoas tomam o gramado do parquet todod o verão
para assistir filmes ao ar livre

Parques públicos de New York 
são mal cuidados, diz estudo

Lata de lixo em parque de New York
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