
O Federal Department of Labor
anunciou, no dia 2 de agosto, o
aumento no número de vagas de
trabalho em relação à última recessão.
Em junho, a região de New York
apresentou a criação de 67 mil
empregos, cerca de 5 mil vagas a
menos que em junho de 2001, antes
dos ataques de 11 de setembro. 

Entretanto, estes números
mascaram o fato de que o coração da
região, a cidade de New York, ainda
tem um longo caminho a percorrer até
alcançar o número de vagas de
emprego ideal, e superar a crise
econômica criada após os ataques
terroristas às Torres Gêmeas. 

Desde junho de 2005, o número de
empregos criados na cidade cresceu
em 1.6%, somando o total de 3.67
milhões de vagas de trabalho. Esta foi
a maior taxa de crescimento do
mercado de trabalho do país. A taxa
média de aumento de vagas no EUA
é de 1.4% e da região de New York
(que envolve partes de New Jersey e
Connectcut), é de 0.9%. Ainda assim,
New York permanece com 150 mil
vagas de trabalho a menos do que o
que foi registrado no final de 2000.
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Cresce número de vagas de
trabalho na região de New York

PPrriissiioonneeiirrooss  nnoo  ccaalloorr  ddaa  RRiikkeerrss  IIssllaanndd  

Funcionando apenas com a ajuda de
geradores de energia, os guardas, prisio-
neiros e visitantes da penitenciária local
Rikers Island estão sofrendo com o calor. Há
cerca de três semanas o sistema de ar-
condicionado foi completamente desligado. 

Sob o argumento de que a cadeia não
deve ser um ambiente confortável para os
prisioneiros, o governo estadual aprovou o
funcionamento do local apenas com a
utilização dos geradores, o que faz o local
se tornar mais perigoso do que o normal. 

Os detentos se tornaram agressivos,   1
irritados com o intenso calor. Segundo os
oficiais, os prisioneiros estão acostumados
ao ar-condicionado. 

JJuussttiiffiiccaattiivvaa  -- A empresa Consolidated
Edison apresentou no dia 2 de agosto um
dossiê para a prefeitura de New York
explicando as razões que deixaram 100 mil
pessoas sem energia no Queens, por até
oito dias consecutivos. 

No documento, uma extensa cronologia
aponta múltiplas falhas em cabos primários

e secundários, o que acabou gerando um
blackout longo e severo. Cerca de 10 dos
22 cabos primários da companhia apresen-
taram problemas no dia 18 de julho. 

A companhia foi intimada pela prefeitura
a apresentar tal documento, que explicasse
o que ocorreu de errado, oferecesse uma
análise do problema e soluções. Incialmente,
a ConEd anunciou que apenas 25 mil
clientes estavam sem energia, dados que
foram apurados pelo governo municipal
como errôneos, e corrigidos para 100 mil. 

Como explicação a ConEd afirmou,
“Estes eventos demonstraram que precisa-
mos de um sistema melhor, que nos ajude
a providenciar uma estimativa correta de
quantos clientes sofrem de falta de energia
por falhas em nossas redes de distribuição”,
diz o documento. 

Apesar do dossiê ter mais de 100 pági-
nas, falta explicações consistentes que
expliquem a razão da ruptura destes cabos.
O prefeito Bloomberg não se faz satisfeito
com o caso e contratou uma firma de direito
para inspeção mais detalhada do caso.

2nd Annual Lincoln Park Recovery Festival 

Caption: A propaganda da concessionária PSEG em ônibus da rede pública de transporte de New Jersey diz,
“Energia independente do tempo”. Apesar do trocadilho inteligente (weather e whether), a propagada não é real
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No dia 9 de agosto a prefeitura de
Newark – NJ realizará show gratuito em
comemoração do 2nd Annual Lincoln
Park Recovery Festival, que contará com
a presença do legendário grupo de R&B
“The Escorts” e o Brass Quintet da New
Jersey Symphony Orchestra. 

As festividades terão início com a
marcha “Community Awareness” (Infor-
mação da Comunidade), ao redor do
Lincoln Park que terá fim em uma área
de picnic e churrasco onde, enquanto o
almoço será servido, líderes religiosos e
comunitários informarão aos grupos de
pessoas sobre serviços sociais e
culturais oferecidos. 

A noite será encerrada com a
apresentação do grupo “The Escortes”,

de R&B, que tem mais de 30 anos de
carreira, seguido pelo cantor gospel Dr.
Durr e o grupo “The Professionals”.
Também, está marcado o compareci-
mento da Brass Quintet, parte da New
Jersey Symphony Orquestra; da Jeff
Philips Band; Jason “Malletman” Taylor;
Joshua “Crown Prince of Gospel” Nelson
e finalização com o Souls of Integrity
Mass Choir. 

Ao anunciar o evento, o prefeito da
cidade, Cory Booker, afirmou que é mais
uma iniciativa do programa “Safe
Summer”, que tem como objetivo
principal oferecer atividades culturais
para a comunidade e, assim, diminuir
a criminalidade em Newark.
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