A cidade: Orlando - Florida

Orlando é uma cidade localizada na Flórida, no condado de Orange, do qual é sede. Foi
fundada em 1873. A cidade está localizada na região central do Estado, possuíndo um
clima subtropical. Famosa por suas atrações turísticas, tais como Walt Disney World
Resort, Universal Orlando Resort e Sea World Orlando, a cidade recebeu em 2012 mais
de 55 milhões de turistas, tornando-se a cidade mais visitada dos Estados Unidos e a
segunda mais visitada no mundo. Isto a faz comportar uma imensa infraestrutura de
hotéis, carros de passeio e guias para atender tal demanda. A infraestrutura para o
turismo é tão grande que a cidade possui 100 mil quartos de hoteis a disposição e 26
mil residencias de aluguel para férias, o turismo emprega 230 mil pessoas na região,
sendo que Walt Disney World é a que mais emprega com 56 mil funcionários.
Além de ser um polo turístico, Orlando também é um centro financeiro, passando
atualmente por uma fase de intenso crescimento, com inúmeros projetos de expansão
em andamento. É também considerada por oito anos consecutivos líder em
atendimento e pesquisas na área da saúde.
A região onde hoje é localizada a cidade de Orlando era habitada por uma tribo de
nativos chamados seminoles.
Durante a primeira guerra dos seminoles, um soldado chamado Orlando Reeves, foi
morto em suas terras onde produzia açúcar e seu corpo foi enterrado ao lado de uma
árvore, com seu nome escrito na mesma. Mais tarde alguns colonos que chegaram à
região passaram a atribuir o nome escrito no túmulo ao local que ali eles se
estabeleceram, assim Orlando assumiu este nome.

Por volta de 1850 a região passou a ser ocupada pelos primeiros habitantes que em
sua maioria eram criadores de gado, e assim permaneceu durante a Guerra Civil
Americana.
De 1875 a 1895 a cidade passou por uma fase de grande crescimento na produção de
frutas cítricas, em especial a laranja, esta era ficou conhecida como a Era Premiada.
Mas ao final da era a produção passou por grandes problemas devido há um tempo
congelado que chegou à região, muitos dos produtores deixaram a cidade passando a
produzir mais ao sul do Estado, a região de Orlando entrou em declínio.
Um fato importante acontecido nos anos 70 foi a construção do Aeroporto
Internacional de Orlando, no lugar da Base McCoy da Força Aérea, sendo atualmente
um dos mais movimentados aeroportos do mundo.
É por certo que o acontecimento de maior importância econômica para a cidade fora a
decisão de Walt Disney de construir, em 1965, o Walt Disney World Resort na cidade.
A escolha de Orlando para ser a sede do complexo se deveu ao fato de que ali os
furacões tem uma incidência menor do que nas cidades litorâneas. A obra do
complexo terminou em Outubro de 1971, com isso um crescimento econômico e
populacional gigantesco foi trazido, além de fazer a cidade conhecida no mundo
inteiro.
Outros parques temáticos e resorts se instalaram na cidade, movimentando
ativamente a economia.

