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Em disputa dos mais ricos, Oprah
Winfrey supera Donald Trump
Apresentadora tem patrimônio avaliado em US$ 3,7 bilhões
Mesmo que o presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, pense que pode derrotar Oprah Winfrey em uma
possível disputa à Casa Branca, o magnata não consegue
vencê-la no que diz respeito ao valor de sua fortuna. De
acordo com a Bloomberg, a apresentadora de talk show é
mais rica do que o magnata.
Segundo os dados divulgados na última quarta-feira
(10), Oprah tem patrimônio avaliado em US$ 3,7 bilhões,
enquanto que o de Trump vale apenas US$ 2,9 bilhões.
Em outubro do ano passado, de acordo com um ranking
da Forbes, a fortuna do republicano valia US$3 ,1 bilhões
contra US$ 3 bilhões da apresentadora. No entanto, três
propriedades de Trump, em Nova York, perderam o valor,
enquanto a Oprah colhe lucros de seu investimento na Weight Watchers, empresa especializada em refeições dietéticas.
A possível candidatura de Oprah nas eleições presidenciais de 2020 ganhou força após seu discurso sobre
sexismo no Globo de Ouro, realizado no último dia 7.
Dois dias depois, o presidente norte-americano, por sua
vez, afirmou que poderia derrotar a atriz. "Eu venceria ela,
Seria divertido concorrer com Oprah", disse Trump em
uma coletiva de imprensa.

Possível candidata nas eleições presidenciais norte-americana de 2020,
Oprah Winfrey fez forte e emocionante discurso sobre sexismo no Globo de Ouro

A riqueza, não se mede pelos bens que se possui, mas sim pelo bem que se faz. (Miguel de Cervantes)
Marília, sábado, 13 de janeiro de 2018
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Marina Ruy Barbosa fala sobre livro de poesias:
“Todo relacionamento que te faz feliz, te inspira”
Acervo Pessoal

Marilia Cabral/TV Globo

O amor é um dos temas presentes na obra lançada
pela atriz com textos próprios e de autores conhecidos
Com mais de 22 milhões
de seguidores em apenas uma
de suas redes sociais, Marina
Ruy Barbosa é inspiração para
muitos. E foi justamente esse
poder de influenciar - sobretudo os jovens - que levou a
atriz, que interpreta Amália
em Deus Salve o Rei, a lançar o
livro Inspirações - Uma seleção
afetiva de reflexões e poemas.
A obra reúne reflexões de
Marina sobre temas universais
que permeiam sua vida, a partir
da leitura de textos e poemas
de autores importantes da
literatura brasileira como

Carlos Drummond de Andrade, Manoel de Barros, Mario
Quintana, Paulo Leminski e
Vinicius de Moraes, para citar
apenas alguns.
"Sempre gostei de poesia e
surgiu a ideia de começar um
projeto de incentivo à leitura
para as meninas da minha geração. Sou muito tecnológica
e adoro o celular e sei que,
muitas vezes, a gente acaba
deixando os livros um pouco de
lado. Além disso, tive a oportunidade de estudar em uma boa
escola, que sempre incentivou
a leitura, e sei que essa não é

Marina Ruy Barbosa mostra o livro "Inspirações
Uma seleção afetiva de reflexões e poemas"
a realidade da maioria", conta.
"Essa ideia surgiu de uma
vontade de incentivar a leitura
e de dividir um pouquinho das
coisas e poesias que gosto."
Segundo Marina, o processo
durou dois anos. "Quando comecei a selecionar as poesias,
foi me dando uma vontade de

escrever sobre as coisas que me
inspiraram, sentimentos do dia
a dia mesmo, e tive vontade de
passar isso para o papel. No
fim, o livro é uma mistura de
poetas que gosto com reflexões
minhas", explica.
Entre os temas tratados no
livro, há passagens dedicadas

Marina Ruy Barbosa é a Amália na novela Deus Salve o Rei
ao amor. "Acho que todos os
sentimentos bons nos inspiram e no livro tem sobre o
amor também. Toda pessoa
e todo relacionamento que te
acrescenta, que te agrega e te
faz feliz, te inspira," diz a atriz.
Apesar de todos os projetos
paralelos, Marina faz questão

de frisar que seu foco é sempre
a atuação. "O que amo e quero
fazer para o resto da minha
vida é atuar. Mas, se tenho a
possibilidade de fazer outras
coisas, e a oportunidade de
experimentar e de ousar - até
como autoconhecimento mesmo - acho isso ótimo", afirma.
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Feriados motivam mais viagens de brasileiros, diz pesquisa
Em um ano de 2018 com
dez feriados prolongados, os
brasileiros vão querer aproveitar o tempo livre viajando mais
pelo Brasil e mundo.
A afirmação parte de

uma pesquisa realizada pela
Booking.com, que aponta que
75% das pessoas têm vontade
de aproveitar mais o período
de férias anuais e os feriados
do calendário nacional para

conhecer e desfrutar outros
destinos.
O estudo, conduzido com
19 mil viajantes de 26 países,
aponta que 72% dos brasileiros
querem fazer mais viagens

58% dos que responderam a pesquisa querem visitar
um destino que nenhum de seus amigos tenha ido antes

neste ano recém-iniciado do
que em 2017. Mais de dois
terços do total (67%) pretendem
se deslocar mais outros lugares
aos fins de semana, algo comumente chamado de “escapada”.
As viagens curtas, ao que
tudo indica, vão ser mais
comuns no ano, pois quatro
feriados vão cair em plena
sexta-feira - Paixão de Cristo
(30 de março), Independência
do Brasil (7 de setembro),
Nossa Senhora Aparecida (12
de outubro) e Finados (2 de
novembro).
CURIOSIDADES
Por meio do estudo, a
Booking analisou que sete em
cada dez brasileiros (71%) querem fazer o maior número de
atividades possível ao visitarem
um lugar novo.
67% prefere gastar dinheiro
com experiência a bens materiais, como compras em outlet
e suvenires, por exemplo.
Ainda, 55% querem rapidez e busca planejar suas
atividades pelo celular enquanto viajam. Isso, em tese,

descartaria o contato com
o agente de viagens, dando
mais autonomia a si mesmo.
Outro ponto que evidencia

essa liberdade é que 34% dos
viajantes querem se hospedar em uma casa em vez de
um hotel.
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