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Indica Edu RN
Com o objetivo de ajudar gestores e identificar 
a situação do Ensino Básico no Rio Grande do 
Norte, professores da UFRN desenvolveram 
o Indica Edu RN, uma ferramenta interativa 
que organiza e exibe dados do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb e 
da Prova Brasil por meio de mapas interativos. 
O projeto foi desenvolvido pelos professores 
Marcus Nunes, coordenador do Laboratório de 
Estatística Aplicada, Carla Almeida Vivacqua, 
do Departamento de Estatística, e Sandra 
Cristina Gomes, do Instituto de Políticas 
Públicas. Da Agecom da UFRN

ROTEADORES
Pesquisadores da Universidade 
Carnegie Mellon desenvolveram uma 
nova tecnologia capaz de detectar a 
forma tridimensional e os movimentos 
de seres humanos em uma sala, usando 
roteadores Wi-Fi. O estudo utilizou 
um sistema chamado DensePose — 
desenvolvido por pesquisadores de 
inteligência artificial do Facebook e de 
Londres. Portal Terra

Tibau e Tibau do Sul
Por mais um ano consecutivo, o Estado do Rio 
Grande do Norte integra a lista dos indicados 
ao “Green Destination Story Award” em uma 
categoria especial da premiação, a People’s 
Choice Award, uma escolha do público que 
permite o apoio às suas histórias favoritas, por 
meio do voto online. Nesta edição, dois destinos 
figuram entre as iniciativas mais inspiradas para 
o desenvolvimento do turismo sustentável no 
mundo, Tibau e Tibau do Sul.

*** Com destaque para as respectivas histórias: 
Ações Socioambientais nas Escolas de Tibau/
RN e Fazenda de Aquicultura Orgânica Primar 
– Produzindo, Preservando e Pesquisando. 
O Brasil foi o único destino das Américas 
a figurar na lista de indicados, com mais de 
10 representantes. O Rio Grande do Norte 
é o único destino do Nordeste a ter dois 
destinos indicados. A cerimônia de premiação 
acontecerá no dia 7 de março, na ITB Berlin 
2023.

Pontualidade
O Aeroporto Internacional Pinto Martins, 
em Fortaleza, está entre os dez mais pontuais 
de todo o mundo. A conclusão é do relatório 
Punctuality League de 2023, revelado esta 
semana. O estudo, uma espécie de Oscar da 
pontualidade, é divulgado anualmente com 
os dados coletados nos últimos doze meses 
pela consultoria OAG, a mais conceituada 
organização de análise de dados de voos, 
companhias aéreas e aeroportos do mercado.

*** De acordo com o levantamento, o aeroporto 
mais pontual do planeta é o de Osaka, no 
Japão, que teve 91,45% dos seus voos partindo 
ou pousando dentro do tempo previsto — e 
apenas 1,04% de cancelamentos nas viagens já 
programadas durante o ano de 2022. Para ser 
considerado pontual, um voo precisa decolar 
ou aterrissar em até, no máximo, 15 minutos do 
horário previsto, que é a margem de tolerância 
estabelecida. Uol

Potência do Japão
Ainda falando sobre as potencialidades da 
“Terra do Sol Nascente”. Pelo quinto ano 
consecutivo, o Japão ganhou o prêmio de 
passaporte mais “poderoso” do mundo, 
segundo índice elaborado pela Henley Passport 
Index. Com o passaporte do país asiático é 
possível visitar 193 países sem visto ou com a 
emissão de visto na hora da chegada. Cingapura 
e Coreia do Sul ficaram em segundo e terceiro 
lugar na lista, respectivamente.

*** Abaixo dos três primeiros colocados 
asiáticos, há uma série de países europeus. 
Alemanha e Espanha estão empatados em 
quarto lugar, com acesso a 190 destinos com 
o passaporte do país, seguidos por Finlândia, 
Itália e Luxemburgo, com acesso a 189 países. A 
informação é do Valor Investe

Os Parabéns da coluna para o tradicional cabeleireiro 
Souza Zen, celebrando mudança de idade hoje

Elegância em dose dupla, Dagraça Viveiros que recebe parabéns antecipados pelo 
aniversário no domingo e Gorete Tito, que amanhece celebrando mudança de idade

Parabéns para o desembargador Amaury Moura, que comemora aniversário amanhã
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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna hoje vão para Gorete 
Tito, Jaime Mariz, Bruno Melo, Luciano Almeida e Souza Zen. Vivas 
antecipados para o Des. Amaury Moura, Adriana Flor, Marino Eugenio, 
Renato Lopes, João Maria Medeiros e Dagraça Viveiros.
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