
mas, sete anos depois, o buraco con tinua lá, uma mórbida atração.
Mas a maioria dos turistas não vem para ver o cenário da tragédia.

BENDITOS TURISTAS!
Desde 2001 o turismo estrangeiro caiu no país inteiro com prejuí zo de
mais de US$ 100 bilhões e a perda de 200 mil empregos. Nova York é
a única das grandes cidades americanas que contraria essa tendência.
Enquanto o país recebeu 2 milhões de turistas a menos no ano passa-
do do que em 2000, Nova York atraiu mais turistas em 2006 do que
em 2000. O comércio da cidade, seus restaurantes, hotéis, museus e
teatros são irresistíveis com o dólar tão barato. 

Danny Meyer, dono de vários restaurantes finos, entre eles The
Mo  dern, do MoMA, colocou os preços dos vinhos em euro. Compa ra -
do com os preços europeus, alguns são pouco mais caros que refri ge -
 ran tes. Os turistas reduziram o impacto da crise econômica da cida de.

CONSCIÊNCIA VERDE
Além do socorro de imigrantes e turistas Nova York tem um prefeito
com uma visão verde e quer dar à cidade mais um título capital: a do
ar mais puro do país. 

jobs. New York is the only great American

city that bucks the trend. While the coun-

try received 2 million tourists less last

year than in 2000, New York welcomed

more of them in 2006. The cheap US

Dollar makes the city’s commerce, res -

taurants, hotels, museums and theaters

impossible to resist. Danny Meyer, owner

of several fine restaurants, including The

Modern, quotes wine prices in Euros.

Compared with European prices, some

are little more expensive than sodas.

Tourists have mitigated the impact of the

economic crisis.

GREEN AWARENESS

In addition to help from immigrants and

tourists, New York has a mayor with a green

vision, who wants to win the city an addi-

tional honor:  the country’s cleanest air. 
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