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Da Redação

A
s últimas semanas foram marcadas
por dias de extremo calor, com a
temperatura alcançando os 119ºF
na segunda-feira, (17) de julho.

Assim, o ar-condicionado tem sido o eletro-
doméstico mais utilizado nas residências do
nordeste norte-americano, o que tem gerado
cortes de energia constantes nas grandes
áreas urbanas, como New York e Newark -
NJ, onde as companhias elétricas não
conseguem atender à demanada. 

Desde segunda-feira, (17) problemas de
falta de energia geraram atrasos nos metrôs
de New York, cancelamento de vôos
domésticos, e 100 mil pessoas ficaram sem
energia no Queens. Inicialmente, a
distribuidora de energia que atende o estado
de New York, a Consolidated Edison
(ConEd), anunciou que apenas 2,500
clientes enfrentaram problemas com o
abastecimento de eletricidade. 

Na sexta-feira, (21) segundo o prefeito
Michael Bloomberg, cerca de 25mil pessoas
permaneceram sem eletricidade e a
distribuidora anunciou que as estimativas
iniciais tomaram como base a reclamação
dos clientes através de ligação telefônica.
Determinados bairros do Queens passaram
seis dias completos sem eletricidade, sem
previsão para a normalização do serviço. 

Dois terminais do aeroporto La Guardia
perderem a energia elétrica e, assim,
cancelarem vôos domésticos no dia 19. A
penitenciária municipal Rikers Island teve
que operar com a ajuda de geradores de
energia. 

A explicação oferecida pela conce-
ssionária é que 10 dos 22 cabos de
transmissão de energia que abastecem o
Queens, não estariam operando correta-
mente, e que o motivo era desconhecido. A
ConEdison colocou 256 caminhões
trabalhando em períodos de 16 horas, para
tentar normalisar o problema. A distribuidora
tem duas semanas para entregar um relatório
explicando as causas dos problemas com a
distribuição de energia para a prefeitura de
New York, a fim de evitar multas. 

NNeeww  JJeerrsseeyy

A PSEG, que atende o estado de New
Jersey, falhou em distribuir energia para uma
lista de 20 cidades dos condados de
Bergen, Essex e Hudson, na quarta-feira,
(19). Algumas áreas do bairro Ironbound, de
Newark ficou sem energia elétrica entre as
6:00pm da tarde de terça-feira, (18), até
11:15am, do dia seguinte. Novamente, no
período da tarde, ocorreu queda de
eletricidade, que se normalizou apenas na
quinta-feira, (20). 

A distribuidora de energia alegou que não
tinha caminhões suficientes para atender
todos os chamados de falta de eletricidade
e, por isso, estabeleceu períodos de 24

horas para a normalização do serviço. A
causa do problema oferecida foi a chuva da
tarde do dia 18 de julho, que teria atingido
postes de distribuição. 

RReessppoossttaa  ddoo  ggoovveerrnnoo

As prefeituras de Newark e New York
lançaram comunicados à população
alertando sobre o risco do calor e pedindo
para que os residentes se mantenham
hidratados e procurem locais fechados para
passar os períodos mais quentes do dia,
entre 12:00pm e 4:00pm. 

Também, programas de verão para
atender aqueles que não têm ar-con-
dicionado em seus residências, ou que se
encontram temporariamente sem energia,
foram desenvolvidos. Pontos para se
refrescar foram divulgados no dia 18 de
julho, nas duas cidades. Os idosos
receberam comunicado para se enca-
minharem para centros de saúde da cidade,
portando seus medicamentos. 

New York abriu mais de 300 centros para
abrigo do calor, e Newark tem cerca de 18
centros. As piscinas públicas de New York
ficarão abertas até as 8:00pm durante o
verão. 

CCaalloorr  qquuee  mmaattaa

Autoridades de diversos Estados
americanos pediram no dia (20), à
população que encontre formas de se
refrescar em momentos de extremo calor
nos Estados Unidos. A vigorosa onda de
calor provocou a morte de pelo menos 16
pessoas, incluindo a região da Philadelphia,
a cidade de Oklahoma, Arkansas, Indiana,
Dakota do Sul e Tennessee. Mas a área mais
afetada ainda é a região metropolitana de
Chicago, onde foram confirmadas quatro
mortes por causa do calor intenso.

Durante a grande onda de calor do verão

de 2003, na Europa, mais de 15 mil pessoas
morreram na França, 20 mil na Itália, e 2 mil
pessoas morreram de calor no Reino Unido.
Em 1995, durante uma onda de intenso calor
que durou duas semanas em Chicago,
foram registradas cerca de 465 mortes. 

Na França, o alto número de mortos em
2003 foi explicado como falha do governo
francês em manter um número suficiente de
funcionários trabalhando nos centros de
saúde do país para dar assistência à
população que apresentou doenças
relacionadas com as ondas de verão, assim
como a falta de ar-condicionado nos postos
de saúde e hospitais públicos. O governo
de Jacques Shirrac falhou em não gerar
comunicados à população sobre os riscos
do calor. 

De acordo com o Center for Disease
Control, de New York, permanecer isolado
e a inabilidade de cuidar de si próprio, gera
grande risco de doenças relacionadas com
o calor e eventual morte.

Durante as ondas de calor os músculos
do corpo humano estão passíveis a sofrerem
cãimbras e espasmos (heat cramps),
gerado pela fatiga e falta de ar, quando o
tempo se encontra extremamente úmido.
Apesar de cãibras de calor não serem sérios
sintomas, elas podem ser consideradas
sinais de que o corpo necessita de
descanso e hidratação. 

Um outro sintoma muito comum é a
exaustão (heat exaustion) causada pelo
calor e pela perda de líquidos através do
suor e do exercício físico, principalmente em
ambientes quentes e úmidos. O fluxo de
sangue para a pele aumenta, diminuindo em
orgãos extremamente importantes para o
funcionamento do corpo humano. Se não
tratada, a exaustão causada por ondas de
calor pode levar ao infarto (heat stroke), a
principal causa de morte por calor. 

local
Estudo aponta que imigrantes que chegam em New York
apresentam melhor saúde do que americanos nascidos no EUA.
Entretanto, esta vantagem desaparece com o tempo, anunciou

o Department of Health and Mental Hygiene. Os imigrantes são menos aptos a se
tornarem obesos, a fumar, ter diabetes ou se infectar com o vírus HIV. Mas, quatro anos
após viver nos EUA, os imigrantes se mostram mais pesados e doentes.

SAÚDE DO
IMIGRANTE 

O governador do estado de New Jersey, Jon Corzine,
aprovou um projeto da Federal Transit Administration,
para a construção de um novo túnel entre New Jersey e

New York. Aexecução do projeto ajudaria a aliviar o trânsito em Manhattan, e daria
mais opções para os residentes de NJ que dependem de transporte público para
chegar até NY. O projeto custará US$ 6 bilhões e deverá ficar pronto em 2016. 

NOVO TÚNEL 
NJ – NY 

O “Brazilian Day”, que acontece em New York, na mesma época, está
marcado para 3 de setembro. A festa de comemoração da

independência do Brasil, em Newark – NJ, deverá acontecer nos dias
9 e 10 de setembro. A venda de vagas para instalação de barracas já

está aberta através da Brazilian United Association (BAUA)
)
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256 turmas da Consolidated Edison estão nas ruas, cumprindo períodos de 16 horas de trabalho. Cerca de 500
milhas de cabos já foram substituídos

DDiiccaass

O calor pode gerar permamentes danos
cerebrais, e consequente morte, caso
algumas medidas para refrescar o
corpo não sejam tomadas. 
As principais são: uso de protetor solor,
roupas leves e claras; ingestão de água
em grandes quantidades, assim como
bebidas sem álcool, com adição de
vitaminas; manter quartos bem
ventilados, com ventiladores ou ar-
condicionado ligados; tomar
chuveiradas; procure um hospital caso
apresente sintomas de doenças
relacionadas com calor.

AAqquueecciimmeennttoo  gglloobbaall

As severas ondas de calor que
acontecem durante o verão, em
diversas localidades, ao mesmo tempo,
são consequência do aquecimento
global, que reduz e até elimina a
criação de correntes Atlânticas que têm
a capacidade de refrescar os
continentes. 
Segundo os cientistas que publicaram
um estudo ambiental na revista Ciclo
Bioquímico Global, na quinta-feira, (20),
se o planeta aquecer mais do que
atualmente, corremos o risco de uma
grande quantidade de gás metano,
atualmente preso no fundo dos
oceanos, se soltar e atingir a superfície,
piorando assim as mudanças climáticas
e acentuando o calor. 

RReessttiittuuiiççããoo

A concessionária de energia elétrica
Consolidated Edison está oferecendo
restituição de US$ 350 para residentes
do nordeste do Queens para quem
comprovar que esteve sem energia e
teve alimentos estragados. Os
empresários da área podem aplicar
para a restituição de US$ 7 mil, pelos
dias que tiveram que fechar as portas
pela falta de energia. 
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110 William Street, 
das 8:30am até 4:00pm. 

SERVIÇO

Calor deixa 100 mil sem energia em NY
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