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New England, USA

Mas bah tchê!

Barcelona X Chapecoense

Boston e as caravanas
para o Brazilian Day 2017

Paulo Monauer

B

oston todos os anos bate
o recorde de números de
ônibus com caravanas
para o Brazilian Day em NY.
Pessoalmente falando como repórter já curti ir para ao Bazilian Day pegando uma caravana
em Boston. Olha quem gosta
de uma ‘muvuca’, não tem coisa melhor. É festa todo tempo e
muita descontração. Nunca falta
uma charanga, e animação. O
pessoal é muito, mas muito animado mesmo.
Como todo bom negócio em
Boston, tem muita gente que fatura alto com as caravanas. Uns
chegam a locar 10 ônibus com
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O time do Barcelona é consagrado no mundo inteiro. Um time de
craques e de imensas vitórias. Nos
últimos anos, considerado unanimidade. Mas, mais uma vez , mostrou
como se comporta um grande time.
Novamente prestou sua grandiosidade para uma linda homenagem.
Após um ano já da morte de 72
pessoas em um acidente de avião.
Onde o time da Chapecoense
voava e perdeu quase o seu time
inteiro. O Barcelona mostrou que
os homens são capazes também de
gestos lindos. De valorizar a vida.

De se importar com o próximo. E
mostrar ao mundo que mesmo uma
tragédia pode ser motivo de união,
de beleza, de solidariedade. Mesmo
com um placar de 5x0 para o Barça, o jogo foi aplaudido por todas
as torcidas. Nada ofuscou o brilho
do jogo. O importante foi consagrar
a vida e o próximo. O resultado não
contava nessa partida. Linda homenagem, assisti o jogo inteiro. E
fico na torcida para que os homens
se prestem mais a lindas atitudes.
Que o foco do ser humano seja sim
o amor. Somos capazes de tanta
bondade, que a espalhemos por
nossos dias e atitudes. Que realmente nossos atos sejam em favor
da humanidade.

saída de vários locais de MA.
Ir de caravana para o Brazilian
Day tem suas vantagens como:
não esquenta a cabeça com estrada, com bebida, com trafico,
etc. Tem algumas poucas regras
que tem que ser seguidas para
que haja um controle na viajem,
mas de resto é só curtição.
Neste último sábado, 5 de
agosto no Oliveira Restaurante
de Everett, teve a famosa reunião preliminar dos lideres de
Caravanas de Boston, uma espécie de ‘esquenta’ antes do grande
dia 3 de setembro em NY.
E na festa do Oliveiras, os
‘organizadores locais’ e promotores nacionais do BR Day marcaram presença maciça como

sempre; Andre Dias, João de
Mattos e Fernanda Pontes foram
alguns dos nomes de peso que
baixaram na festa em Everett.
O Brazilian Day deste ano
será em 3 setembro em NY, e
vai ter como atrações o Sorriso
Maroto, Otaviano Costa, Claudia Leite e Marcos & Beluti.
Imperdível! Não importa como
você vai fazer para chegar lá no
dia da festa, de caravana ou sem
caravana, você tem que ir. Só
um detalhe, depois de 33 anos
de Brazilian Day tem uma coisa
que precisa mudar ‘O chavão’
de que os brasileiros vão até lá
para ‘Matar a Saudade do Brasil’ e de seus músicos, isso é um
engodo, mas o resto é só festa.

