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Cidade se reinventa
e apresentanovas
areas de er tretenimento

CicloturismpJpi
Conheca o Brasil
e o mundo sobre
duas rodas

Pacotes
Quern vai viajar no
Reveillon pode conferir
algumas boas opcoes



Mouos motivos
para amar

Natalia Struce hi

"a foi o tempo em que as atra9oes em Miami eram apenas as compras e Miami Beach. Ok, ainda
adoramos as duas, mas a cada temporada a cidade se reinventa e apresenta aos seus visitantes
novas op9oes em entretenimento, gastronomia e hospedagem. Nao bastasse isso, novas areas
surgem e outras renascem, caso de Downtown, Midtown, Design District e Wynwood District.
Os brasileiros continuam atraidos pelo destine. No ultimo ano mais de meio milhao (555.302)

visitou Miami, valor 15% maior se comparado ao mesmo periodo de 2009 (482.871). O principal objetivo
(68%) e, sem duvida, o lazer. Nas proximas paginas voce tera uma nova visao de Miami e sabera que
ainda tem muitos motivos para continuar visitando a cidade. Conseguimos tambem bater um papo com
o governador da Florida e descobrimos que o brasileiro e um povo muito querido por la. Perfeito nao?!
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Greater Miami Convention & Visitors Bureau

Colaboraram
Thais Hernandez e

Mariana Martins

Numero de visitantes

Despesa total

Despesa diaria por pessoa

Tempo de estada

Despesa media na viagem

555.302

US$ 1.140.576.484

US$ 271,69

7,56 dias

US$2.053.98

482.871

US$ 943.525.588

US$ 259,15

7,54 dias

US$ 1.953.99
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Midtown, que ate pouco tempo era uma area es-
quecida e sem nenhum apelo, passou por um boom
e vem se destacando pelas lojas de grife e excelente
gastronomia. O bairro possui uma serie de galerias e
atelies, da arquitetura ao design. Alias, esse e o local
onde acontecem importantes eventos da Art Basel de
Miami. Se deseja fazer compras, va ao chamado Shops at
Midtown, uma area comercial ao ar livre projetada para
imitar o bairro SoHo, em Nova York. Ali concentram-se
restaurantes, lojas nacionais e locais, incluindo Target,
Guess, HomeGoods, Marshalls, entre outros.

O mesmo acontece com Design District. Estando la, nao
deixe de saborear as iguarias servidas no Sra. Martinez.
Moradores e turistas que buscam alimentos de qualidade

encontram um excelente ambiente, onde podem desfrul
de musica notavel, arte e energia a noite. Sra. Martinez e;
localizado em uma antiga esta9ao dos correios construi
em 1920. Vale a visita, Ambos os bairros despertam ca
vez mais a curiosidade dos visitantes e conquistam um p
blico afoito por novas formas e lugares de entretenimen

Downtown tambem esta na mira dos turistas. Este fo
local escolhido como ponto de estada por 17% dos bi
sileiros que estiveram no destine em 2010. Miami coi
com novo aeroporto e monorail ligando os terminais acre
diretamente ao centro. O novo Downtown - construido <
cima d'agua - possui novos condominios, hoteis, loj
Jungle Island, entre diversas atrafoes.

Em conversa com a FOLHA DO TURISMO, Willis
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Greater Miami Convention & Visitors Bureau Greater Miami Convention & Visitors Bureau

Bayside Marketplace, Freedom Tower, Centre Adrienne Arsht. Abaixo, vista aerea de Miami

3. Talbert III, presidente e CEO do Greater Miami Con-
/ention & Visitors Bureau, revelou que uma companhia
la Malasia esta investindo US$ 300 bilhoes na regiao,
nvestimento que permitira a construpao de cinco mil
lovos quartos de diferentes redes hoteleiras e catego-
•ias. Foi construido tambem um estadio coberto, com
nenos capacidade, criando um ambiente mais intimo e
;onfortavel, que sera inaugurado daqui a mil dias. "Alem
las mudanpas na infraestrutura, Miami recebe diversos
:ventos culturais e esportivos, fazendo da cidade um lugar
/ibrante e cosmopolita", avalia.

Entre as principais atra^oes ja a disposi9&o dos turistas esta
) Centre Adrienne Arsht, um palacio da rmisica erudita e
que mantem uma companhia de opera. For aqui ja passaram

concertos internacionais e espetaculos da Broadway. Ourros
destaques sao a Freedom Tower, restaurada para abrigar
cocoes de arte e a Faculdade de Miami Dade, com seu
imenso e movimentado campus. Sem falarna American Air-
lines Arena (lar do Miami Heat), o Bayside Marketplace, um
shopping center de frente para a agua e destino gastronomico.

O Museu de Arte de Miami (MAM), em constru?ao,
vai abrir suas portas, em 2013, apos um investimento de
mais de 100 milhoes de dolares. Ele ficara a beira-mar, no
Bayfront Park. O projeto e dos arquitetos sui9os Jacques
Herzog e Pierre de Meuron, os mesmos responsaveis pelo
Estadio Ninho de Passaro, em Pequim. Em 2014, sera a vez
do Museu de Ciencia. Estima-se que os dois locais juntos
venham a atrair cerca de um milhao de visitantes por ano.
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O novo Downtown -
construido em cima
d'dgua -possui novos
condominios, hotels,
lojas, Jungle Island,
entre diversas atraqdes
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Greater Miami Convention &Visitors Bureau
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Hospedada no JW Marriott Marquis, que fica jus-
tamente em Downtown e representa bem esse re-
nascimento do bairro, pude ver com clareza o que se
desenhava ao meu redor: muitos predios ja formam um
skyline pra ninguem botar defeito. Apartamentos, ho-
teis cinco estrelas, restaurantes com otima gastronomia,
lojas com as melhores grifes e muitas opcoes artisticas e
culturais, tudo isso na Biscayne Boulevar e seu entorno.
Dezenas de outras construcoes ainda estao por vir.

Num domingo, enquanto jantavamos no Eos
Restaurante, localizado no Viceroy Miami e es-
pecializado em comida mediterranea, outra mesa
bem perto da minha, chamou-me a aten9ao, era um

grande grupo de brasileiros. Enfim, estamos por
toda a parte. Por onde quer que voce va em Miami
certamente vai ouvir alguem falando portugues.

E por falar em idiomas, o espanhol aqui e usado
de forma recorrente. Seja no aeroporto ou nos
restaurantes e hoteis, e impressionante a utiliza9&o
e a quantidade de pessoas que dominam o idioma.
Andando pela Lincoln Road Avenue, presenciei um
dialogo bem engracado de uma brasileira se comu-
nicando atraves do "portunhol" numa loja de oculos.
Nao falei nada, nem interrompi para tentar ajuda-
la, apenas sai rindo com aquela cena. E a verdade
e que os dois estavam se entendendo muito bem.
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"Yes! We love Brazil"
O ano ainda nao acabou, mas o Brasil ja alcan9ou em 2011

0 primeiro lugar no ranking de paises emissores de turistas
para a Florida. A informafao e de Rick Scott, governador
do estado. A FOLHA DO TURISMO teve a oportunidade
de encontra-lo pessoalmente, durante uma visita de Rick
ao Rio, e aproveitou para fazer algumas perguntinhas
para saber como nos, brasileiros, somos vistos la fora.

"Nos amamos os brasileiros e temos motivos para recebe-
los. Nos temos um clima otimo, boa comida, lindas praias
e agitada vida noturna. Alem disso, somos tambem um
excelente destine para o turismo de negocios. Queremos
receber ainda mais brasileiros na Florida", avisou. Apesar
disso, o governador admite que o visto e um empecilho
para o aumento de turistas do Brasil e esclarece que vem
fazendo esforcos para melhorar a situafao.

"Eu apoio o Visa Waiver para o Brasil e espero que num
future nao muito distante esse problema seja resolvido",
disse ele. O Visa Waiver e um programa de flexibiliza9ao
de vistos que ja abrange dezenas de paises. Outra questao
que vem demandando atencao do governador e o aumento
do numero de voos. "Ja tivemos contato com companhias
aereas explicando que precisamos de mais voos para o
estado. Nao so para Miami, mas para Orlando, Tampa e
tantos outros destines", afirmou Rick.A Florida recebeu,
em 2010, 650 mil brasileiros, que deixaram mais de US$
1 bilhao. O aumento dos gastos, de Janeiro a setembro
deste ano, foi de 61% se comparado com o mesmo pe-
riodo do ano passado. Scott veio ao Brasil em missao
comercial e trouxe com ele 185 pessoas de 115 empresas.

Rick Scott, governador da Florida. Acima, barcos ancorados na baia de Downtown
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Florida como segundo lar

A presence e o amor dos brasileiros pela Florida sao tao grandes
que muitos estao resolvendo comprar imoveis para veraneio. De
acordo com a Associacao Nacional dos Corretores de Imoveis dos
EUA, os brasileiros gastaram US$ 1 bilhao na compra de imoveis
na Florida, entre julho de 2010 e junho deste ano. 0 volume de
transac;6es cresceu 30% no periodo, passando de 5,7 mil con-
tratos de compra para 7,4 mil. A fatia dos brasileiros nas vendas
tambem aumentou e chegou a 8% do total de vendas de imoveis
para estrangeiros no estado, ante os 3% nos
12 meses anteriores. Os brasileiros so
ficaram atras do Canada, responsaveis
por 39% das compras realizadas por
estrangeiros ate julho. Segundo dados
pesquisados pela entidade, a maior
parte dos compradores brasileiros
(47%) pretende usar os imoveis
para veraneio. Mais da metade
dos compradores opta por
destines tradicionais: 53%
das compras sao em Miami.
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Servifo

ONDEFICAR

JW Marriott Marquis
255 Biscayne Boulevard Way, Miami, Florida,
33131 / Tel.: 1-305-421-8600 / www.marriott.
com. Oque naofaltamem Miami sao opcoes
de hospedagem. Segundo dados do Greater
Miami Convention & Visitors Bureau, sao
349 hotels e moteis, somando mais de 42
mil quartos. A cada ano, novos e modernos
empreendimentos aparecem na geografia da
cidade. 0 JW Marriott Marquis, por exemplo,
localizado na Biscayne Boulevard Way, mistura

sofisticacao, design, moda, arte e tecnologia
em uma paisagem diversificada que abriga
tanto o turismo de negocios quanto o de lazer.
A FOLHA DO TURISMO teve a oportunidade de
conhecertoda a infraestrutura do hotel, que
foi apresentado por Romina Meta, diretora
corporativa, e Charlene Overturf, coordena-
dora de Marketing e Relacoes Publicas do
Marriott Marquis. 0 preco medio das suites
pode variar entre US$ 299, US$ 450 e US$ 600,
dependendo da epoca do ano. Ja os hospedes
dos andares 36, 37 e 41 possuem beneficios
a mais, como um lounge privative, um espa-

co onde podem tomar cafe da manha e ter
acesso ao Business Center. Outro diferencial
e o fato de ter "um hotel dentro do hotel".
Nos andares 38, 39 e 40fica instalado o Hotel
Beaux Arts. Uma especie de categoria ainda
mais sofisticada, com 44 quartos. "A decora-
cao e diferente e nossa estrategia de vendas
tambem. Esse ambiente e para executives
que buscam um hotel de luxo diferente dos
regulares. E superpersonalizado e privado",
explicou Romina Meta.

ONDE COMER

Eos Restaurant
485 Brickell Avenue Miami / Tel.: 1 (305) 503
0373. De inspiracao mediterranica, o Eos com-
bina um design surpreendente e uma cozinha
premiada, criando um centra de experiencia
gastronomica no 15° andar do Viceroy Miami.
Elogiado por Miami New Times como "o novo
marco para os restaurantes de hoteis em Mia-
mi", o Eos e um reflexo da propria cidade. A
carta devinhosea listade cocktails sao ainda
mais interessantes.

DB Bistro Moderne
255 Biscayne Boulevard Way / Tel.: 1 (305)
421-8800 / www.danielnyc.com. 0 chef Daniel
Boulud combina a tradicional cozinha francesa
com os sabores do mercado americano neste
bistro popular. Esta nova versao do famoso
restaurante de Manhattan inclui um bar &
lounge e uma sala de jantar no terraco. Aberto
para almoco e jantar.

Sra. Martinez
4000 NE 2nd Avenue /Tel.: 1 (305) 573-5474
/ www.sramartinez.com.OSra. Martinez traz
uma cozinha moderna e inovadora. Moradores
e turistas que buscam alimentos de qualidade
encontram aqui um excelente ambiente, onde
podem desfrutar de musica notavel, arte e
energia a noite. Esta localizado em uma antiga
estacao dos correios construida em 1920. 0
espaco e uma reminiscencia de um bistro
aconchegante com cabines de couro quente
e iluminacao suave.

Aeroporto de Miami
passou por renovates
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Ao lado, suite do JW
Marriott Marquis. Abaixo,
a entrada do Beaux Arts

INFORMACOES TURISTICAS

Site do pais - www.usa.gov
Site da Secretaria de Turismo dos EUA
- www.discoveramerica.com
Greater Miami Convention & Visitors
Bureau - www.miamiandbeaches.com
Visto - Para entrar nos EUA voce vai
precisar de urn visto, na maioria dos casos
tipo B-l (negocios) ou B-2 (turismo). Para
isso, tera que pagar uma taxa de agen-
damento (R$ 38) e marcar sua entrevista
no consulado. A demora no processo
depende do consulado escolhido. Mas
e precise ficar alerta,ja que as datas dis-
poniveis mudam com frequencia devido
as desistencias. Na hora da entrevista
voce vai precisar levar a documentacao
exigida eoformulario DS-160preenchi-
do. Alem disso, tera que ter em maos o
comprovante de pagamento da taxa do
visto (US$ 140). Mais informacoes sobre
datas e orientacoes para conseguir o visto
no site www.visto-eua.com.br.
Idioma - 0 ingles e o idioma oficial, mas
em Orlando muitos falam o espanhol
como segunda lingua.
Fuso Horario - 4h a menos em relacao
a Brasilia.
Como Ligar- DDI: Nos Estados Unidos
para fazer um telefonema para o Brasil
e necessario discar 00 + 55 + codigo
da cidade + telefone. Do Brasil para os
EUA e precise discar 00 + 1 + codigo da
cidade + numero.
Moeda - A cotacao do dolar registrou,
nos ultimos meses, altas frequentes. Atu-
almente, a moeda equivale a R$l,80.

COMOCHEGAR

Tam (www.tam.com.br / 4002-5700)
tem 35 frequencies semanais para
Miami, decolando de cinco aeroportos
diferentes. Rio de Janeiro e Sao Paulo
(a partir de US$ 1.604 ida e volta em
classe economica com estada minima de
tres dias e maxima de 12 meses, valido
para embarque de domingo a quarta-
feira ate I9 de dezembro). Outros voos
partem de Brasilia (a partir de US$ 1.411
ida e volta em classe economica com
estada minima de dois dias e maxima
de 12 meses, valido para embarque
ate I2 de dezembro), Belo Horizonte
(a partir de US$ 1.098 ida e volta em
classe economica, estada minima de
tres dias e maxima de 12 meses, valido
para embarque ate 15 de dezembro e
bilhetes emitidos ate 30 de novembro) e
Manaus (a partir de US$ 1.032 ida e volta
em classe economica, estada minima
de 2 dias e maxima de 12 meses, valido
para embarque ate 15 de dezembro e
bilhetes emitidos ate 30 de novembro).

US Airways (www.usairways.com/br /
0800-761-1114) opera com um voo diario
do Rio para Charlotte quesai do Rio as 22h55
e chega a Charlotte as 07h20. De Charlotte
para Miami, sao cinco voos diarios. Hoje,
a tarifa mais barata do Rio para Miami
na baixa temporada sai por US$ 1.092.

A Delta (www.delta.com) possui voos
para Miami partindo de Sao Paulo via
Atlanta, Nova York ou Detroit. Tarifas a

partir de US$1.424 para viagens ate 16 de
dezembro. Tarifas a partir de US$1.624
para viagens de 17 de dezembro e 31
de Janeiro. Saindo do Rio de Janeiro ou
Brasilia, a companhia possui voos para
Miami via Atlanta com tarifas a partir de
US$ 1.424 e US$ 1.391, respectivamente,
para viagens ate 16 de dezembro.

QUEM LEVA

CVC (www.cvc.com.br/(11) 2191-8911)
possui o pacote Compras em Miami. Sao
quatro dias e tres noites, incluindo trans-
porte aereo, traslados, seguro viagem e
dois passeios de compras incluindo Saw-
grass eAventura Mall. Precos com saida
de Sao Paulo a partir de R$ 2.574,02.

Visual (www.visualturismo.com.br/(11)
3235-2000) possui entre suas opcoes o
Miami - City Package 2012. Sao cinco
noites em Miami, incluindo traslados de
chegada e saida, assistencia no aeroporto
internacional de Sao Paulo, cartao de
assistencia Intermac - Piano Turistico e
bolsa de viagem Visual. Precos com saida
de Sao Paulo a partir de US$ 1.241 no
periodo de 01/01/2012 a 16/04/2012.

MKTravel (www.mktravel.com.br/ (21)
2533-3015) possui a opgao de Carnaval
em Miami. 0 pacote inclui passagens ae-
reas, 10 noites de hospedagem no hotel
escolhido, 11 dias de aluguel de carro eco-
nomico com km livre. Precos com saida
do Rio de Janeiro a partir de US$ 820 de
entrada mais nove prestacoes de US$ 211.
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