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emperaturas entre 111 e 125ºF
foram registradas na região do Tri-
state (que compreende os estados
New York, New Jersey e de

Connecticut), durante os primeiros dias de
agosto, resultado de uma massa de calor
que passou pela área, segundo o National
Weather Services. 

O serviço meteorológico também
anunciou alarme “Excessive Heat Warning”,
(Alerta para Temperaturas Excessivas), para
grande parte da costa leste (entre
Massachussets e South Carolina), e para a
área central do estado de Oklahoma, no
início da última semana. 

Recordes de temperatura em diversos
pontos do nordeste americano foram
registrados no dia 2 de agosto. No aeroporto
La Guardia os termômetros marcaram até
102ºF, pela primeira vez até a data. No
Central Park, NY e em Newark, NJ, tempe-
raturas acima de 100ºF, aliadas à humidade
do ar (de aproximadamente 90%), foram
registradas também como recordes. 

Com o calor excessivo, as pessoas que
mantinham o hábito de aproveitar as noites
de verão participando de programas
culturais e atividades esportivas em parques
públicos, durante o final a tarde e início da
noite, preferiram ficar em casa. A escolha
por atividades “indoor”, como assistir à
filmes e usar a internet, gerou um aumento
excessivo na demanda de energia elétrica.

Pela primeira vez, no dia 2 de agosto, o
consumo de energia elétrica bateu recordes
nunca antes quebrados. As concessionárias
de energia não estão tendo capacidade
para atender à alta demanda, ocasionando
o registro de pontos de falta de energia em
Montclair e Newark – NJ, Astoria, no Queens,
e Stamford – CT. 

Durante os três dias de pico de calor de
verão, a Consolidated Edison (ConEd), que
atende New York, Long Island e Westchester,
recebeu reclamações de cerca de 5 mil
clientes. Da mesma forma, a empresa Public
Services Enterprise Group (PSEG), respon-
sável pela distribuição erlétrica em New
Jersey, registrou 4 mil ligações denunciando
problemas no fornecimento de energia. 

A ConEd anunciou no dia 2 de agosto
que o consumo de eletrecidade superou a
marca de 13 mil Megawatts. A PSEG
registrou 11 mil Megawatts na mesma data,
recorde de fornecimento, segundo a Inde-
pendent System Operator, de New York. 

Especialistas apontaram que o consumo
residencial de energia elétrica está se
transformando em uma ameaça para as
concessionárias da área, que abriga o mais
populoso centro metropolitano do EUA.  Nos

últimos 10 anos, foi observado que a
demanda de energia em residências
aumentou após o pôr-do-sol. O padrão
residencial original, era de que o consumo
de energia fora do horário comercial
diminuisse, o que não vem acontecendo
devido às persistentes ondas de calor, que
vêm mantendo a temperatura elevada
durante toda as noites de verão. 

RReessppoossttaa  nnaattuurraall  ddoo  ppllaanneettaa  

As ondas de calor são resultado direto
do aquecimento global, assunto para o qual
o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore e o
ex-presidente Bill Clinton têm chamado
atenção da população, especialmente nos
últimos meses. 

Al Gore visita universidades e escolas
públicas e apresenta sua palestra sobre
aquecimento global que, recentemente, foi
apresentada nos cinemas através do
documentário “The Inconviniente Truth”, do
diretor Davis Guggenheim. 

Bill Clinton criou uma organização, a The
Clinton Climate Initiative, em que 22 das
maiores cidades do mundo, incluindo
Chicago, Los Angeles, Philadelphia, New
York, Cairo, Delhi e Londres, assinaram um
tratado no qual prometem diminuir a emissão
de gases que aceleram o efeito estufa e se
comprometem a desenvolver produtos que
consumam menos energia. 

O aquecimento global, que consiste na
gradual mudança de temperatura do planeta
que, pelos últimos 150 anos, apresentou
maior calor em sua superfície, é fenômeno
decorrente da interferência do homem na
natureza. 

Com o aumento da concentração de
populentes antropogênicos na atmosfera,
incluindo a emissão de gases que causa um
aumento do efeito estufa. O aquecimento
global gera tempestades intensas que dão
origem os furacões, assim como, as massas
de ar quente que provocam fenômenos
como os que experimentamos nos primeiros
dias do mês de agosto. 

RReeaaççããoo  ddoo  ggoovveerrnnoo  

As prefeituras de New York e de Newark,
NJ,  emitiram alertas para a temperatura
elevada e anunciaram a abertura de
“Cooling Centers” - centros com ar-
condicionado que abrigam a população
durante os horários mais quentes do dia
(entre 8:00am e 4:00pm). 

New York abriu cerca de 380 centros e
Newark oferece o mesmo serviço em 18
localidades. Mais de 4 mil pessoas visitaram
os “cooling center” de New York, no dia 2 de
agosto. Também, os horários de
funcionamento das piscinas públicas foram
estendidos até as 8:00pm.

Durante três dias consecutivos diversos

prédios comerciais e escritórios fecharam
as portas, atendendo à um apelo feito pelo
prefeito Michael R. Bloomberg, para que as
empresas ajudassem na economia de
energia, para evitar a ocorrência de
blackouts e falta de energia. 

“A demanda gera grande risco de
blackouts. Precisamos diminuir o consumo
de energia,” disse o prefeito Michael
Bloomberg, em conferência à imprensa. 

Os pedidos do governo foram atendidos
por diversas empresas, instituições
culturaise agências do governo que
fecharam suas portas entre os dias 1º e 3
de agosto. O American Museum of Natural
History apagou as luzes da famosa 
esfera brilhante do espaço Rose Center for
Earth and Space. 

Na Times Square, diversos outdoors e
murais tiveram as luzes apagadas. A
Reuters e a ABC, que mantêm letreiro
gigante iluminado com as últimas notícias,
apagaram o vídeo. As informações sobre
ações da Morgan Stanley também foram
desligadas. 

Em Stamford, CT, uma área da cidade foi
escolhida para ser completamente apagada
durante algumas horas do dia para evitar
grandes consequências. As aulas de verão
das escolas públicas de New York foram
canceladas durante toda a semana. 

local
O neto de Malcolm X, Malcolm Shabazz, de 21 anos, foi preso
no dia 3 de agosto em Mount Vernon, NY, após estourar a
vitrine de uma loja de doughnut com um soco. Os cacos de

vidro atingiram dois clientes da loja. Shabazz foi acusado oficialmente por atos criminais.
Ele havia sido libertado da prisão após ter cometido um roubo em 2002. 

PRESO NETO
MALCOLM X 

Oficiais do estado de New Jersey fecharam
no dia 3 de agosto o pronto socorro do
hospital Jersey City Medical Center por um

problema com a documentação do local. O hospital necessita de um certificado
de atendimento emergencial para poder operar como tal, expirado em 20 de junho.

PRONTO-SOCORRO
FECHADO 

A empresa de saneamento básico, Waste Management anunciou no dia 2 de agosto a
assinatura de um acordo com o sindicato Local 813, que colocou fim à greve de quatro

meses, que paralisou cerca de 115 motoristas e lixeiros responsáveis pelo
recolhimento do lixo de cerca de 10 mil empresas em New York e Westcherster 

)
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Consumo de energia bate recorde
durante onda de calor

Caminhão da companhia PSEG consertando transformador com defeito em Newark, NJ. A falta de energia recorrente em Newark tem prejudicado a rotina das empresas
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