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1. Vivenda do Camarão abre sua primeira loja nos Estados Unidos
O Cônsul-Geral participou, no último dia 4 de dezembro,
da cerimônia de inauguração do primeiro restaurante da
cadeia brasileira "Vivenda do Camarão" nos Estados
Unidos. A loja foi aberta na cidade de Coral Springs, sob a denominação de "Shrimp House by
Vivenda do Camarão", e é resultante da sociedade estabelecida entre a "Vivenda do Camarão" e
a empresa de consultoria brasileira "Oxford Group", sediada na Flórida e presidida pelo
empresário Carlo Barbieri. A rede planeja ainda promover, nos próximos anos, investimentos
para abrir ao menos mais 30 lojas neste estado e em outros pontos do país.
A cerimônia foi presidida pelo fundador da cadeia, Fernando Perri, proprietário de outros 161
pontos espalhados pelo Brasil e Paraguai, e contou também com a presença do Prefeito de Coral
Springs, Vince Boccard, e de vereadores da cidade, bem como com representantes do meio
empresarial e da imprensa local.
Na ocasião, foi realizada a leitura de carta do Governador Rick Scott, que louvou a iniciativa por
seu potencial de geração de empregos. Em sua carta, o Governador mencionou a crescente
influência brasileira na economia do estado e recordou que as trocas com o Brasil correspondem
a 12% do fluxo comercial da Flórida.
O restaurante inaugurado já emprega 30 profissionais, 26 dos quais, brasileiros, e está instalado
na praça de alimentação do centro comercial “Coral Square Mall”, no seguinte endereço: 9469
W. Atlantic Blvd., Coral Springs, Flórida, 33071.

Para mais informações, visite a página eletrônica do Oxford Group ou a página da "Vivenda do
Camarão".

2. Palestra “Conhecendo o Câncer” - Dr. Olinto Lima, médico brasileiro *
A convite da Brazilian Temple – SDA Church, o Dr. Olinto Lima
ministrará palestra “Conhecendo o Câncer”.
Dr. Olinto Lima é Diretor de International Medical Education e Global
Health Center Physician Liaison, da Cleveland Clinic, sediada em
Weston, Flórida.
7 de dezembro de 2013 18:00 horas
Brazilian Temple – SDA Church
3980 NW 21 Ave, Fort Lauderdale, FL 33309
Tel. 954-739-9500 - http://www.braziliantemple.com/
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