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O tradicional Brazilian Day reuniu mais de 1 milhão de pessoas na cidade, muitas delas vindas 
de locais distantes. 
 
A maioria não mora lá, mas bem que gostaria. Desde que o Brazilian Day foi criado, em Nova 
York, nos EUA, a grande colônia brasileira na região ganhou um bom motivo para, pelo menos 
uma vez por ano, desfilar pela área nobre da cidade: a ilha de Manhattan. Foi assim na tarde 
de ontem. 
 
Perto do meio-dia, os brasileiros lotaram dois trens vindos da cidade vizinha de Newark, do 
outro lado do Rio Hudson, rumo à 6ª Avenida, no miolo da Big Apple, a 20 quilômetros dali. Foi 
assim durante todo o início da tarde. Em um dos vagões, um dos poucos americanos 
perguntou a um grupo de quatro expatriados o motivo da movimentação. Recebeu apenas 
silêncio como resposta: nenhum deles falava inglês, apesar de todos viverem nos Estados 
Unidos.  
 
De Newark veio o porto-alegrense Jean Villagrand, há um ano em solo estrangeiro. Ele trancou 
o curso de Medicina na Ulbra quando estava no sétimo semestre e hoje trabalha em um posto 
de gasolina. As atrações do palco - as bandas Jota Quest, Bruno e Marrone e Asa de Águia, 
além de uma penca de estrelas da Rede Globo - não eram o principal motivo para Villagrand, 
27 anos, estar ali. Como quase todo mundo, foi mesmo é matar a saudade da gente da terra.  
- Ver o pessoal sempre é bom - explicou. 
 
O "pessoal" de Villagrand é uma expressão pouco adequada para definir a multidão que se 
reuniu ontem em Nova York. Ainda não há número oficial, mas é bem provável que o público 
tenha superado o do ano passado, estimado em 1,5 milhão de pessoas.  
 
Primeira festa atraiu apenas 2 mil pessoas 
 
O trabalhador da construção civil Israel Alencar saiu de mais longe para engrossar a contagem. 
Ele vive em Blackstone, no Estado de Massachusetts, a 300 quilômetros da festa, e é pai de 
um menino que a mineira Abigail Lopes, 32 anos, carrega no ventre há oito meses.  
 
Abigail se mantém longe de casa pensando na educação dos filhos e na renda mensal que 
consegue fazendo limpeza doméstica. Tira US$ 1,3 mil por semana, bem mais, segundo ela, 
do que ganhava como professora primária na rede pública de Belo Horizonte.  
 
- Pelo dinheiro vale a pena. Por lazer e vida, não - conta a mineira. 
 
No dia da festa, a orfandade brasileira é atenuada. São 15 quadras de domínio tupiniquim, 
entre as ruas 42 e 57. Se nas primeiras três quadras de avenida ocupada o que se vê é uma 
multidão assistindo aos shows, nas 12 quadras seguintes há uma grande feira. Encontram-se 
rodas de capoeira e de samba, pastéis, maçã do amor e muitas, muitas camisas da Seleção 
Brasileira de futebol. Nenhuma do fornecedor oficial, obviamente.  
 
Idealizada pelo empresário brasileiro João de Matos, há 42 anos em terras americanas, a 
primeira festa contou com um público que parece chocho - 2 mil pessoas - perto da profusão 
humana de hoje.  
 
A trajetória de Matos é diferente da maioria da dos patrícios que se estabeleceram nos EUA. 
Ele chegou aos Estados Unidos em 1965 para dirigir caminhões no aeroporto de Miami. Oito 
anos depois, já em Nova York, passou de empregado a empregador - abriu uma agência de 
viagens, o mesmo negócio mantido por seus familiares em São Paulo, para atender à colônia 
brasileira no país.  
 



A empresa prosperou: já tem oito representações em diversos Estados americanos. Matos 
também é dono do jornal mensal The Brazilians, que já completou 35 anos, e de três 
churrascarias em Manhattan. 
 
Disponível em: <http://www.mre.gov.br>. Acesso em 4 set. 2007 
 


