
ALDEIA GLOBALIZADA
Os imigrantes são um dos responsáveis pela explosão nova-iorquina
dos últimos 40 anos. Com mudanças na lei em 1964, só na década de
70 chegaram 800 mil, na década seguinte, mais de 1 milhão e só em 92
chegaram 120 mil. No fim da década de 90 mais de um terço dos nova-
iorquinos tinha nascido no exterior. 

Na grande imigração no começo do sé culo XX a maioria dos imi-
grantes veio da Europa. Na invasão dos 90 vieram de todas as partes do
mundo. Um terço dos negros de Nova York é de origem caribe  nha.
Essa di versidade étnica foi responsável por mu dan ças estruturais na
cidade que até a década de 50 era sede de 135 das maiores empresas
americanas. Hoje são menos de 40.

A COR DO DINHEIRO
A saúde econômica de Nova York hoje depende menos de produ-
tos. Serviços, companhias de investimentos, contabilidade,
escritórios de advocacia, corretoras, moda, publicidade, entreteni-
mento e multimí  dia são grandes fontes geradoras de dinheiro, mas
Wall Street continua sendo a maior delas. Neste mundo de transfe -
rências eletrônicas, 40% do dinheiro que muda de endereço todos
os dias passa por Nova York.

A PRAÇA DA ALEGRIA
Outra vizinhança onde acompanhei a transição do lixo para o lu xo foi
Union Square. Até a década de 90, depois das oito da noite você só ia ao
parque para comprar drogas. Centenas de sem-teto faziam seus per-
noites e suas necessidades ao ar livre. 

Hoje você compra os legumes, laticínios, flores, carnes e pei -
xes mais frescos da cidade num dos mercados verdes que atraem

In the great immigration wave of the

early 20th Century, most immigrants

came from Europe. In the invasion of the

‘90s, they came from across the globe. One

third of all African-Americans in New

York hail from the Caribbean. This ethnical

diversity was key for the structural chan -

ges in a city that was, until the 1950s,

home to 135 of the largest American com-

panies. Now they are less than forty.

THE COLOR OF MONEY

New York’s economic health is now less

dependent on products. Services, invest-

ment companies, accounting and law

firms, investment brokers, advertising

agen cies, entertainment and multi-

media firms are great sources of cash, but

Wall Street remains the largest. In this

world of electronic transfers, 40% of the

money that changes pockets every day

passes through New York.

SQUARE OF FUN

Other area I saw shifting from bust to

boom was Union Square. Until the 1990s,

you only went there after 8 PM to get

drugs. Homeless by the hundreds slept and

relieved themselves out in the open.
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