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O mundo + acelerado
Cientistas confirmaram uma sensação peculiar 
dos últimos tempos: o mundo está mais 
acelerado. No mês passado, a Terra completou 
a rotação mais rápida até hoje registrada, 
encerrando a contagem de 24 horas com 
1,59 milissegundos a menos. Em 2020, as 
rotações foram completadas mais rapidamente 
em 28 ocasiões - na mais veloz delas, houve 
uma aceleração de 1,47 milisegundos. Um 
encontro de astrofísicos na semana que vem 
em Singapura vai estudar o fenômeno. De 
acordo com os cientistas, sistemas como o 
GPS poderão ser afetados e novos protocolos 
precisarão ser implementados para lidar com a 
questão.  Exame

OBESIDADE INFANTIL
De acordo com o relatório de estado 
nutricional do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional do Ministério 
da Saúde, 22,51% das crianças potiguares 
com idades entre 5 e 10 anos estavam 
obesas em 2021. O índice é o segundo 
maior do Nordeste, atrás apenas do 
Ceará com 22,77% e o terceiro do País. 
O Rio Grande do Sul, com uma taxa de 
24,64%, é o campeão do Brasil

Breno Barth
Ontem fui ao consultório do oftalmologista 
Breno Barth, na Oftalmoclínica no Tirol. 
Fiquei encantada com o profissionalismo e o 
zelo do médico para com seus pacientes. Ele 
é minucioso e detalhista. Após a consulta, o 
professor Doutor Breno Barth me encaminhou 
para realizar três exames na própria clínica. E 
o melhor estava ainda por vir. Após o terceiro 
exame a maravilhosa notícia, que poderei 
deixar de usar óculos de grau.

*** Fiquei que não cabia de tanta alegria.  
Estou como a música do Araketu, pulando 
igual a pipoca, com a possibilidade de me ver 
livre dos óculos!!!  Ainda ressalto a eficiente 
equipe do médico, entre eles Jarda e Wilson, 
pela praticidade e celeridade no atendimento 
e procedimentos.  Devido à realização do 
“Feijão Society” no final deste mês, marquei 
meu retorno para o início de setembro quando 
pensaremos na cirurgia. Valeu Breno!!!

Esquadrilha da Fumaça
Após quatro anos, a Esquadrilha da Fumaça da 
Força Aérea Brasileira vai voltar a se apresentar 
em Natal. A demonstração está agendada para 
o dia 28 de agosto, às 15h30, na Base Aérea de 
Natal, em Parnamirim. A entrada será gratuita. 
A última vez que os aviões estiveram em Natal 
foi em julho de 2018. Neste mês de agosto, 
antes de retornar a Natal, a Esquadrilha da 
Fumaça ainda vai passar por diversas cidades 
brasileiras.

*** Criado em 1952, o Esquadrão de 
Demonstração Aérea, também conhecido 
como “Esquadrilha da Fumaça”, é responsável 
pela divulgação da Força Aérea Brasileira em 
território nacional e internacional. Sua sede se 
localiza na Academia da Força Aérea na cidade 
de Pirassununga, no interior de São Paulo. 
Reconhecida mundialmente, a Esquadrilha 
representa o Brasil nos principais eventos 
aeronáuticos. Portal tropical

Países mais ricos
A maioria dos países no topo de uma nova lista 
dos mais ricos do mundo não estão entre os 
maiores ou mais poderosos. Muitos, de fato, 
estão entre os menores: considere Luxemburgo, 
que lidera a lista publicada pela Global Finance. 
Cingapura, Irlanda, Catar, Macau e Suíça 
seguem o único grão-ducado do mundo. O 
Brasil está no 92º lugar da lista.

*** Os indicadores de riqueza de uma nação 
podem variar de um ranking para outro – daí 
as diferenças entre eles -, mas geralmente 
incluem o Produto Interno Bruto - bens e 
serviços produzidos por um país durante um 
ano, o PIB per capita - a quantidade média de 
dinheiro que cada pessoa do país ganha em um 
ano ou a renda nacional bruta. Examinar o PIB 
per capita de cada país ao redor do globo é um 
parâmetro frequente. Forbes

Os parabéns e coro de vivas da coluna para a querida 
Grace Moura, que amanhece brindando aniversário
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Advogada Ana Cláudia Fonseca e seu amado Rodrigo Oliveira. Ela, aniversariando hoje

Duas queridas, DeDeus Fonseca e Celina Marinho, pelas lentes do fotógrafo Jovinho

A colunista com o médico, professor-Doutor Breno Barth, na Oftalmoclínica – Natal
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