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Oficiais da cidade de New York anunciaram no dia 28 de
junho uma crise de meningite no Brooklyn. Já foram
registrados 23 casos da doença e 8 mortes, no últimos

7 meses. O Health Department está promovendo uma campanha de vacinação,
especialmente entre viciados em drogas e membros da população ao redor da
área Bedford-Styveasant.

CRISE DE
MENINGITE 

O ano fiscal de 2007 teve início no dia 30 de junho,
com um orçamento pré-determinado de $52.9
bilhões, para a cidade de New York. Está previsto

o gasto de $1bilhão com saúde pública, contratação de mais 1,200 policiais,
investimento nas bliciotecas, empregos de verão, e escolas para crianças
menores de 5 anos.

ORÇAMENTO
ANUAL 

No dia 4 de julho, está liberado o estacionamento nas ruas de New York. 
O sistema de estacionamento em lados alternados estará suspenso, pelas comemorações da

independência do país. Com execção dos locais onde as placas de “No Standing Anytimes”
estão colocadas, é permitido estacionar em qualquer ponto da cidade. O calendário 2006

“Alternate Parking Regulations Suspension” está disponível na internet, para consultas dos
feriados em que o benefício é aplicado
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Governador Corzine paraliza
o estado de New Jersey
VVaanneessssaa  MMaaeell

Da Redação

C
om o início do ano fiscal de 2007
marcado para julho, o governo
estadual ainda não fechou o
acordo sobre a receita anual para

New Jersey. Diante do impasse, o
governador Jon Corzine decidiu no dia 1º de
julho, pela primeira vez na história, paralizar
o governo estadual.

Entre as medidas, a venda de tickets
lotéricos foi paralizada, assim como projetos
de construção de estradas e cerca de 45 mil,
do total de 80 mil funcionários públicos foram
colocados em licença obrigatória. 

Em uma conferência a imprensa,
transmitida pelos maiores canais de TV do
país, o governador explicou a decisão. “Não
temos escolha, se não paralizarmos todos
os serviços estaduais que não sejam
emergenciais, após a Assembléia
Democrata ter falhado em alcançar um
acordo a respeito da receita estadual para o
ano fiscal que se inicia,” disse Corzine.

De acordo com a constituição norte-
americana, o governo estadual teve até as
12:01am do dia 1º de julho para chegar a um
acordo a respeito da receita anual. Sem este
acordo determinado, o Estado não tem o
direito de gastar dinheiro público de um
orçamento inexistente. 

A medida de paralização inclui o
fechamento de parques estaduais, praias
públicas e 12 cassinos em Atlantic City.
Operações essenciais como prisões, polícia
estadual, serviços de proteção à criança e
hospitais mentais continuarão funcionando. 

O Department of Motor Vehicles está com
os serviços suspensos até segunda ordem,
assim como, os fóruns de justiça. Até a loteria
de New Jersey, a quarta maior fonte de
arrecadação de dinheiro - $2 bilhões anuais,
ficando atrás apenas de taxas de imposto
de renda, taxas de vendas e taxas de
corporações – foi paralizada. 

Os efeitos desta medida foram sentidos
com ainda mais intensidade devido ao
feriado prolongado de 4 de julho. Em
resposta, aos governador afirmou que esta
decisão não lhe deu satisfação ou
contentamento e prometeu que acabará com
a medida o mais rápido possível. 

New Jersey já perdeu o prazo de
apresentação da receita anual três vezes
durante os últimos cinco anos. Entretanto,
nenhum governante apelou para o artigo na
Constituição de proíbe gastos públicos. 

SSoolluuççõõeess

Uma das soluções apontadas pelo
governador democrata seria aumentar as
taxas de vendas de produtos no estado de
6 para 7%, o que poderia ajudar a minimizar
o déficit estadual que está causando
discussões e problemas. Está registrado que
o déficit hoje, é de $4.5 bilhões, dentro do
receita estadual anual de $31 milhões.

Um grupo de legisladores contrários à
medida de aumento das taxas de vendas,
argumentou  que o déficit pode ser superado
apenas com cortes na forma como a receita
é gasta e, também, aumentando outras taxas
que não pesem tanto no bolso da população. 

NNeeggoocciiaaççõõeess

As reuniões para definição da receita
anual seguiram durante todo o mês de junho
e, no dia 30, prazo para entrega da definição
da receita anual, os governantes ainda não

haviam chegado à um acordo à respeito do
gasto de $1 bilhão, quais tipos de gastos
deveriam ser cortados e que taxas deveriam
ser aumentadas. 

O governador Corzine acredita que o
aumento das taxas de vendas em 1% geraria
uma receita de $ 1.1bilhão para o estado.
Entretanto, ele encontrou oposição de um
grupo de democratas lesgiladores
representados pelo porta-voz da assembléia
Joseph J. Roberts Jr.

CCaassssiinnooss  ffeecchhaaddooss

New Jersey teve 12 cassinos fechados
em Atlantic City, o que causou polêmica.
Advogados representates dos cassinos,
entraram com um pedido apelativo pedindo
permissão para continuarem funcionando,
na sexta-feira (30) de junho. O fórum de
justiça determinou que não poderia
considerar o pedido até que o governador
anunciasse oficialmente a ordem de

fechamento, o que aconteceu na madrugada
do dia 1º de julho. 

Na segunda-feira, (3) de julho, os
advogados entraram com um segundo
pedido e estão aguardando decisão final do
fórum. Entretanto, ainda não está marcado
o julgamento do caso. O governador Corzine
enfatizou que pretende manter os cassinos
fechados, pois o gasto gerado é de $13
milhões ao dia. Sem o orçamento definido,
o Estado não tem como manter estas
despesas. 

DDrraammaa

O governador Corzine está fazendo do
caso de receita pública,  um drama um tanto
pessoal. Ele trouxe para o seu gabinete
dentro da State House, uma cama dobradiça
que permanece ao lado de sua mesa de
trabalho. O governador afirmou que
continuará dormindo no local até quem um
acordo venha a ser fechado.

O governador de New Jersey, Jon Corzine, declarou paralização estadual diante da dificuldade de acordo do orçamento anual, no dia 1º de julho
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