SUPERLATIVOS

Quando Jennie Howell
(EUA), a pessoa mais
velha do mundo, faleceu
no dia 16/12/1956, Anne
Marie Carsterson (EUA, n.
24/1/1849) tornou-se não só
a pessoa viva
mais velha, mas
a pessoa mais
jovem a receber
o título — um
recorde ainda
invicto até
20/3/2017.

Em 21/1/1989, a adorável
senhora Augusta Bunge
(EUA, n. 13/10/1879)
ficou muito contente
ao saber que havia se
tornado uma pentavó,
aos 109 anos de idade,
quando sua tetraneta
deu à luz um menino
chamado Christopher
John Bollig.

Marjorie Gestring (EUA, n. 18/11/1922) levou
o título no salto ornamental aos 13 anos, em
12/8/1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim.
No dia 13/8/1932, com 14 anos e 309 dias
de idade, Kusuo Kitamura (JPN, n. 9/10/1917)
venceu os 1.500m de natação estilo livre nas
Olimpíadas, o que fez dele o medalhista de ouro
individual olímpico mais jovem (homem).

Em 10/4/1912, Millvina Dean (RU, n. 2/2/1912),
seus pais e irmão de 18 meses embarcaram na
inauguração do navio de cruzeiro RMS Titanic.
Eles viajavam na terceira classe. Millvina, a mãe
e o irmão sobreviveram quando o navio
“impossível de afundar” bateu
em um iceberg e começou
a naufragar, no dia 14/4/1912.
Seu pai, Bert, foi um dos
1.517 passageiros que morreram.

No dia 29/3/2009, Julian
Pavone (EUA, n. 14/5/2004)
tinha 4 anos quando tocou
em seu 20o show (contagem
mínima segundo as regras do
GWR para esse recorde).

No dia 26/12/2005, com
apenas 3 anos de idade,
Cranston Chipperfield
(RU) tornou-se a
pessoa mais jovem a entrar
no palco como apresentador
de circo, feito realizado no
Circo Royale, no Strathclyde
Country Park, em Lanarkshire,
RU. Ele é a oitava geração de
apresentadores de circo da
família Chipperfield.

Sobrevivente do Titanic:
72 dias

Baterista:
4 anos e 319 dias

Stevie Wonder (EUA,
n. 13/5/1950) tinha
só 13 anos quando
Recorded Live:
The 12 Year Old
Genius (1963)
liderou a parada
americana.

Artista solo no no 1 da
parada de álbuns dos
EUA: 13 anos e 103 dias

Andrew
Bynum (EUA,
n. 27/10/1987)
tornou-se o
indivíduo mais
jovem a participar de
uma partida da NBA ao
jogar no Los Angeles
Lakers contra o Denver
Nuggets (ambos dos
EUA) no dia 2/11/2005.

Jogador da NBA:
18 anos e 6 dias

Edward “Bear” Grylls (RU,
n. 7/6/1974) tinha 34 anos
no dia da confirmação
de sua indicação para
chefe escoteiro.
A publicação
do Conselho do
Movimento Escoteiro
foi realizada em
Londres, RU, no
dia 17/5/2009.
Antes disso, o chefe
escoteiro mais jovem
havia sido Charles
Maclean (RU), que
tinha 43 anos ao
assumir o cargo em 1959.

Chefe escoteiro:
34 anos e 334 dias

Tucker Roussin (EUA, n.
9/5/2013) passou por uma
cirurgia aberta de coração, ainda
no útero, na 24 a semana de
gestação. A operação aconteceu
na Filadélfia, Pensilvânia, EUA,
em fevereiro de 2013.

Paciente de cirurgia aberta de
coração: 24 semanas (antenatal)

No dia 27/2/1935,
Shirley Temple (EUA,
n. 23/4/1928), então
com 6 anos de idade,
ganhou um prêmio
juvenil especial “em
grato reconhecimento
por sua incrível
contribuição ao cinema
durante o ano 1934”.

Ganhadora do Oscar:
6 anos e 310 dias

Segundo consta, Mita
Klima (AUT, n. 1893) tinha
apenas 13 anos
ao competir
no torneio de
simples de 1907.

Competidora de
Wimbledon:
13 anos

Em 8/11/1996, com 1h de vida,
Cheyenne Pyle (EUA) tornou-se a
paciente mais jovem da história a passar
por um transplante, quando recebeu
um coração de um doador no Hospital
Infantil Jackson, em Miami, Flórida, EUA.

Paciente a receber
transplante de coração: 1h

Saugat Bista (NPL,
n. 6/1/2007) é o diretor
mais jovem de um filme
profissional. Ele tinha 7 anos
em 12/12/2014,
quando Love
You Baba
(NPL, 2014)
foi lançado
no cinema.

Diretor de cinema:
7 anos e 340 dias

Brian Canter (EUA,
n. 25/6/1987) tinha
18 anos ao aparecer no
mundial Professional
Bull Riders (PBR) de
2005. Ele acabou
entre os cinquenta
melhores daquele
ano e ficou em oitavo
em 2006.

Medalhista de ouro individual olímpico:
13 anos e 268 dias

O pirata mais jovem cuja existência
está documentada, é John King.
Em 9/11/1716, o notório pirata “Black
Sam”, ou Samuel Bellamy (RU),
capturou um navio de passageiros,
o Bonetta. King (então com idade
entre 8 e 11 anos) e sua mãe eram
passageiros. Segundo um relato
de 30/11/1716 de Abijah Savage
(o capitão do Bonetta), King insistiu
em se juntar à tripulação de piratas
e ameaçou se matar ou machucar a mãe
caso seu desejo não fosse atendido.
Eventualmente, “Black Sam” deixou
que ele fizesse parte de seu grupo.

Pirata:
8 a 11 anos

Em 10/10/2014, Malala
Yousafzai (PAK, n.
12/7/1997) ganhou
o Nobel da Paz com
o ativista de direitos
humanos Kailash
Satyarthi (IND).

Apresentador de circo:
3 anos

Com apenas
9 anos, Samuel
Keplinger (DEU,
n. 27/4/1998)
supervisionou o
empate 0×0 entre
o SSV Bobingen e o
SV Reinhartshausen,
em Bobingen, Bavária,
Alemanha, no dia
24/2/2008. O jogo
fazia parte do torneio
de times de meninos
menores de 7 anos.

Juiz de futebol:
9 anos e 303 dias

Faça o download deste pôster: guinnessworldrecords.com/2018

< 6 anos

Atleta de X Games:
11 anos e 129 dias
Jagger Eaton (EUA,
n. 21/2/2001) tinha 11 anos
ao estreiar no X Games 18,
de 28 de junho a 1/7/2012,
em Los Angeles, Califórnia,
EUA. Ele competiu na prova
Skateboard Big Air e ficou
em 12o lugar.

< 13 anos

Max Verstappen (NLD, n. 30/9/1997) tinha 17 anos
de idade quando acabou em sétimo lugar
no Grand Prix da Malásia,
em 29/3/2015.

Piloto a ganhar um ponto no campeonato
de Fórmula 1: 17 anos e 180 dias

Ganhadora do Prêmio Nobel
da Paz: 17 anos e 90 dias

Até 16/3/2016,
Alexandra Andresen
(NOR, n. 23/7/1996),
então com 19 anos, tinha
uma riqueza estimada
em US$ 1.180.000.000,
segundo a Forbes.
Ela participa de
competições profissionais
de adestramento.
A fortuna da família vem da
indústria do tabaco.

Callum Gathercole (RU, n. 15/5/1995)
tinha 20 anos quando começaou a
remar pelo oceano Atlântico de leste a
oeste, de La Gomera até a Antígua,
em seu barco Small and Mighty.
A viagem durou 58 dias e 15h15min, de
20/12/2015 a 16/2/2016. Conforme as
regras da Sociedade de Remo Oceânico,
o GWR data os recordes com a idade
do recordista no dia de sua partida.

Kim Jong‑un tornou‑se o líder da Coreia
do Norte no dia 17/12/2011, após a morte
de Kim Jong‑il, seu pai. A idade exata de Kim
Jong‑un nunca foi oficialmente confirmada,
mas se especula que ele tinha
apenas 27 anos de
idade ao suceder
o pai — embora o dia de
seu nascimento tenha
sido registrado como
8/1/1982, ou a mesma
data em 1983 ou 1984.

< 18 anos

Bilionária (atual):
19 anos e 236 dias

Pessoa a remar em qualquer oceano
sozinha: 20 anos e 219 dias

Charlie Duke (EUA,
n. 3/10/1935)
tornou-se a
pessoa mais jovem
a pisar na Lua.
Ele tinha 36 anos
quando pousou
em solo lunar no
dia 21/4/1972,
durante a missão
Apollo 16.

Theodore Roosevelt
(n. 27/10/1858) assumiu
a presidência dos EUA
no dia 14/9/1901, após
o assassinato de
William McKinley, seu
antecessor.
O presidente
eleito mais jovem
dos EUA foi John F.
Kennedy (n. 29/5/1917),
que tinha 43 anos e
236 dias em sua posse,
no dia 20/1/1961.

Peão de rodeio
profissional:
18 anos e 125 dias

Homem na Lua:
36 anos e 201 dias

Presidente dos EUA:
42 anos e 322 dias

Chefe de Estado (atual):
c. 27 anos

< 30 anos

Titular da marca de “pessoa
mais velha viva”:
107 anos e 327 dias

Pentavó:
109 anos e 100 dias

< 110 anos

Começando com uma tataravó de 109 anos de idade e terminando com um bebê ainda no útero,
apresentamos uma seleção dos mais jovens recordistas do GWR…

Mais jovens

