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O Ano em Foco 2015 apresenta as imagens mais marcantes da Getty Images durante a cobertura de notícias, esportes
e entretenimento.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Desde os refugiados da crise europeia até o terremoto fatal do Nepal, das insurreições raciais nos Estados Unidos até
os ataques terroristas da França, Tunísia e Egito, este foi um ano turbulento e nossa equipe editorial se empenhou o
máximo possível para estar presente no centro destas histórias enquanto elas ocorriam, capturando momentos
decisivos.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Estávamos presente em vários eventos como Oscars, na primeira fila da Semana da Moda de Paris, no pódio dos
ganhadores da Fórmula 1 e na Copa do Mundo de Rugby com nossos consagrados fotógrafos.u0026#xa0;u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Através de nossos arquivos recordamos vários aniversários importantes incluindo o bombardeamento atômico de
Hiroshima e Nagasaki há 70 anos e 50 anos desde o discurso de Martin Luther King na marcha sobre direitos civis em
Montgomery, Alabama.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Mais uma vez nossa retrospectiva tem orgulho em destacar o talento de nossos fotógrafos e o melhor trabalho de
nossos editores.
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