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Expansão do universo é mais
rápida que previsto, diz estudo

C

Diogo Santos (*)
Em todo começo de
ano, o mercado começa
a buscar tendências e
maneiras de superar
os desafios que se
aproximam
m outubro de 2017,
o Gartner definiu as
dez principais tendências tecnológicas mais
estratégicas para 2018, entre
elas: Base em AI; Aplicativos
Inteligentes e Analytics;
Coisas Inteligentes; Gêmeos
Digitais; Na ponta da Nuvem;
Plataformas Conversacionais; Experiência Imersiva;
Blockchain; Event Driven;
e Risco Adaptativo Contínuo e de Confiança. Com as
tendências já anunciadas, é
hora de se adequar a elas.
E aí começam os desafios
para os CIOs. Falo de alguns
casos principais, e já adianto
que eles envolvem mudanças
de pensamento e capacidade de se adequar às novas
ideias.
O primeiro desafio de um
CIO é a otimização da capacidade do profissional em
pesquisar e entender como
as novas tecnologias são
capazes de acelerar o crescimento do negócio – ou até
mesmo transformá-lo. Parto
da premissa de que não é
mais segredo para ninguém
que o Chief Information
Officer deve fazer com que
o TI seja estratégico, e essa
complexidade pode exigir
uma “nova visão” e um reaprendizado da tecnologia
em geral.
Há, também, outro desafio
do CIO – e essa segunda
situação vai além do trabalho com a tecnologia. As
inovações citadas no parágrafo acima mudam toda a
cultura de uma empresa, e
alguns colaboradores não
estão prontos para isso. Não
há inovação que revolucione
uma corporação sozinha,
já que é necessário engajamento de quem executa
as ações. O mind set da
companhia deve acompanhar as modernizações – e
quem não embarcar deve
ser deslocado.
Outro desafio está em fazer
com que os gestores de TI
tragam todas essas inovações para o planejamento
corporativo. Para que esse

E

A velocidade de expansão do universo é 10% mais rápida do que se imaginava, informou um
estudo publicado na revista científica “Astrohpysical Journal”.

da Nasa, o Hubble, e aquele
da Agência Espacial Europeia
(Esa). O Hubble observou
estrelas pulsantes chamadas
“Cefeide” - estrelas gigantes,
maiores e mais brilhantes que
o Sol e excelentes em medir
distâncias extragalácticas.
Contudo, as estrelas utilizadas
estão 10 vezes mais distantes
que da outra vez, quando os
estudos na área começaram
e permitiram calcular que as

galáxias se afastam entre elas
em um ritmo mais rápido que
o previsto.
Tudo indica que o “motor”
que “empurra” o universo à
expansão, ou seja, a energia escura - suposta força energética
que está distribuída pelo espaço - ocuparia 75% do cosmo, e
que ela afasta as galáxias uma
da outra. Isso significa também que a aceleração poderia
não ter um valor constante,

mas variar com o tempo. Uma
outra hipótese que surge é a
existência de novas partículas,
similares ao neutrino - partícula
subatômica sem carga elétrica,
mas ainda obscura - os chamados “neutrinos estéreis.” Além
da possibilidade de que a matéria escura - ou seja a matéria
invisível que ocupa cerca de
25% do cosmo - interaja com a
matéria visível mais fortemente
do quanto se pensava (ANSA).

Pesquisa feita por universidade norte-americana e publicada na revista médica
Neurology conclui que pessoas que têm
o hábito de comer uma porção de folhas
verdes por dia podem adiar por até 11
anos o envelhecimento do cérebro. O
estudo durou mais de 20 anos e foram
acompanhadas 960 pessoas.
“Os alimentos do estudo são espinafre,
couve, alface e grãos. O trabalho começou
em 2004 e terminou em 2017. Aquelas
pessoas que consumiam mais alimentos
verdes escuros, com caule ou grãos, em
2004 apresentaram menor desenvolvimento de demência em 2017 do que quem
comia menos”, informa o neurologista
Denis Bichuetti, membro da ABN (Academia Brasileira de Neurologia) e diretor
editorial da ABNews.
“A análise foi controlada para evitar que
fatores como sedentarismo, obesidade,
tabagismo e doenças clinicas influenciassem no resultado, demonstrando que só
a alimentação já é um fator protetor”,
complementa Bichuetti. Ele ainda explica que quanto melhor você tratar o seu
organismo, melhor será o funcionamento
da cabeça. “E um cérebro que funciona
melhor é um cérebro que degenera mais
devagar, tem declínio cognitivo (perda
de memória, falta de atenção, raciocínio
lógico) mais lento”, destaca.

Reprodução

Corpo são em mente sã com cérebro saudável

Para isso, Denis dá algumas dicas. Alimentação saudável é uma delas. Evitar
gorduras, carnes, frituras e refrigerantes
é também essencial para o cérebro. “É
preciso comer determinadas porções
de frutas, verduras e legumes por dia e
evitar excesso de carne, gordura, frituras
e refrigerantes, pois esses últimos são
tóxicos para o organismo. De certa forma,
quanto mais conservantes for consumido,
mais será acelerado o envelhecimento”,
ressalta.
Outros conselhos para manter o cérebro em forma é praticar atividade física
e dormir bem, pois “tanto o exercício

como o sono regular atrasam o declínio
cognitivo. Agora a privação de sono, mau
cuidado com a saúde e sedentarismo,
pelo contrário, fazem com que o declínio
cognitivo seja mais rápido ou aconteça
mais cedo do que em pessoas que se cuidam”. Segundo Denis, é raro que alguém
desenvolva demência, por exemplo, aos
40 anos, mas enquanto o grupo que cuida
da saúde pode apresentar problemas aos
80, no outro, que não tem preocupação
com o corpo, as enfermidades poderão
aparecer aos 70, 75.
“Aquilo que o indivíduo faz aos 40 anos
influencia na saúde ou envelhecimento cerebral dos 70. O que você faz aos 20, 30 40
anos influenciará sim seu organismo aos 70,
80, 90 anos. Quando o indivíduo desenvolve
Alzheimer, ou quando o indivíduo, já aos 80
anos, apresenta problema no joelho, quando
ele já está sem resistência muscular, não há
muito o quê fazer, não é possível voltar atrás.
Então, cuidar bem do corpo hoje interfere
na qualidade de vida futura”.
Denis Bichuetti finaliza lembrando que
esses estudos “são essenciais para que
a população que hoje tem 20, 30 anos
possa envelhecer de forma saudável, pois
a expectativa de vida será de 80 anos e
nessa idade nenhum medicamento fará
diferença. Portanto, é preciso cuidar bem
do seu corpo hoje” (ABN).

objetivo seja alcançado, é
necessário elaborar um business plan detalhado para
apresentar a esses profissionais. No documento, também
é importante destacar a
evolução esperada de cada
colaborador e as oportunidades que podem surgir.
Cada equipe, porém, deve
manter o foco e não ter
muitos projetos em paralelo:
só assim o resultado pode
ser medido. E, como diz o
consultor em gestão Vicente
Falconi, “quem não mede,
não gerencia”.
Capacitar e gerir todo esse
material humano é outro
desafio. Aqui, é importante a percepção do CIO em
identificar os colaboradores
que podem ser decisivos no
processo. Com os profissionais identificados, criar um
núcleo de inovação é primordial – já que é impossível
cuidar do trabalho cotidiano
e monetizar o pioneirismo.
Para estar na vanguarda,
é preciso reservar tempo
e investimento. Também
é importante a criação de
metodologias que auxiliem
o processo de capacitação,
coleta de ideias, prototipação, análise financeira e desenvolvimento dos projetos.
Por fim, o desafio em cloud
corporativa é ainda maior. Já
consolidada, é possível considerar essa tecnologia como
uma commoditie nos dias
atuais. As novas tecnologias
exigem nuvens com diferentes perfis de workload, Edge
Cloud e microsserviços para
rodar as aplicações onde e
como elas sejam mais eficientes.
Ou seja: sem uma ferramenta que centralize informações e acessos e que dê
performance, consumo e
custos em cada uma delas,
será praticamente impossível administrar com primazia
um ambiente com nuvens e
plataformas multicloud.
O ano de 2018 traz muitas expectativas quanto à
recuperação da economia
brasileira, e o mercado de TI
está atento a isso. Cabe aos
CIOs estarem na vanguarda
do crescimento nesse nicho
e superar os desafios apresentados a eles.
(*) - É CTO da CorpFlex, empresa
especializada em soluções de Cloud
Corporativa e outsourcing de TI.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: HEBERT MODESTO BRAGA, proﬁssão: desenhista, estado civil: solteiro,
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 09/01/1990, residente e
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, ﬁlho de Waldemar Horacio Braga e de Marly
Modesto da Costa Braga. A pretendente: NICOLE INGRID DO CARMO REIS, proﬁssão:
gerente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista,
SP, data-nascimento: 28/08/1983, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo,
SP, ﬁlha de Paulo Roberto Duarte Reis e de Sonia Aparecida do Carmo Reis.
O pretendente: JEFERSON OLIVEIRA CARVALHO, proﬁssão: securitário, estado civil:
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1969, residente e
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, ﬁlho de João Oliveira de Carvalho e de Elza
Maria Mazuca de Carvalho. A pretendente: REGIANE PEREA CARVALHO, proﬁssão:
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento:
22/12/1970, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, ﬁlha de Aurides
Santos Carvalho e de Darci Perea Carvalho.
O pretendente: ALEXANDRE HENRIQUE TITAS DA SILVA, proﬁssão: auxiliar contabil,
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1981,
residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlho de José Ferreira
da Silva Neto e de Irene Claudete Titas da Silva. A pretendente: DÉBORA CRISTINA
DOS REIS, proﬁssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 23/09/1983, residente e domiciliada na Quinta da
Paineira, São Paulo, SP, ﬁlha de João Eduardo dos Reis e de Liéz Jesus da Silva Reis.
O pretendente: CRISTIANO ROCHA DOS SANTOS, proﬁssão: empresário, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Palmeira dos Indios, AL, data-nascimento: 25/12/1981,
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, ﬁlho de José Rocha dos
Santos e de Quitéria Maria dos Santos. A pretendente: DANIELA SANTANA FERREIRA
LOBO, proﬁssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em em Diadema, SP,
data-nascimento: 11/02/1982, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo,
SP, ﬁlha de Crispino Ferreira Lobo e de Vilma Selma Santana.
O pretendente: CLÓVIS RIBEIRO RODRIGUES, proﬁssão: aposentado, estado civil:
divorciado, naturalidade: em Cesário Lange, SP, data-nascimento: 03/05/1957, residente
e domiciliado na Vila Cunha Bueno, São Paulo, SP, ﬁlho de Roque Ribeiro Rodrigues e
de Justina Biazim. A pretendente: ROSANGELA APARECIDA DE MORAIS, proﬁssão:
operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente,
SP, data-nascimento: 30/01/1968, residente e domiciliada na Vila Cunha Bueno, São
Paulo, SP, ﬁlha de João Gregorio de Morais e de Josefa Pereira de Morais.
O pretendente: BRUNO ORTEGA DE FIGUEIREDO, proﬁssão: professor de inglês,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento:
07/01/1983, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlho de Romeu
Antonio Pires de Figueiredo e de Marli Ortega de Figueiredo. A pretendente: ANNIE DE
FARIAS AQUINO, proﬁssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta
Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 31/08/1984, residente e domiciliada na Vila
Prudente, São Paulo, SP, ﬁlha de Manoel de Aquino e de Ivanete Paes de Farias Aquino.
O pretendente: JOSÉ ISMAEL LIMA MAXIMINO, proﬁssão: encarregado de açougue,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Belém, AL, data-nascimento: 24/10/1992, residente e
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, ﬁlho de Laurindo Maximino e de Maria José de
Lima. A pretendente: TAYNARA PAZ DOS SANTOS, proﬁssão: do lar, estado civil: solteira,
naturalidade: em Paraipaba, CE, data-nascimento: 19/03/1995, residente e domiciliada na Vila
Ivone, São Paulo, SP, ﬁlha de Francisco Barbosa dos Santos e de Maria da Paz dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA, proﬁssão: encarregado de
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, datanascimento: 25/07/1985, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, ﬁlho
de José Nilton Costa Pereira e de Maria Terezinha de Oliveira Pereira. A pretendente:
NATHÁLIA DE CÁSSIA FALANGA, proﬁssão: auxiliar de compras, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 27/12/1990, residente e
domiciliada na Vila Independência, São Paulo, SP, ﬁlha de Carlos Falanga e de Rita de
Cássia Cortez Falanga.
O pretendente: JOÃO MARCELO DIAS, proﬁssão: piloto de teste, estado civil:
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 21/05/1974,
residente e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, ﬁlho de Severino Pedro
Dias e de Nilza Aparecida Dias. A pretendente: MIRIAN CRISTINA DA ROCHA,
proﬁssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP,
data-nascimento: 05/08/1967, residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São Paulo,
SP, ﬁlha de Manoel Araujo da Rocha e de Claudina Sanches da Rocha.

O pretendente: RODRIGO PALIOSA CORRÊA, proﬁssão: analista de sistemas, estado
civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/11/1982, residente
e domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, ﬁlho de Otacilio de Paula Corrêa
e de Hilda Paliosa. A pretendente: BRUNA GONÇALVES DE AZEVEDO SOGABE,
proﬁssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, datanascimento: 01/03/1990, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São Paulo,
SP, ﬁlha de Armando Toshio Sogabe e de Marilene Gonçalves de Azevedo Sogabe.
O pretendente: RODRIGO DA SILVA, proﬁssão: vendedor, estado civil: solteiro,
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 29/07/1981, residente
e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, ﬁlho de Antonia de Gusmão. A
pretendente: SHIRLENE DA SILVA MORAIS, proﬁssão: do lar, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 25/12/1982, residente
e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, ﬁlha de Antonio Morais Sobrinho e
de Zenete da Silva Morais.
O pretendente: ISRAEL LENINE ALVES DOS SANTOS, proﬁssão: auxiliar de
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento:
02/12/1979, residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, ﬁlho de Caetano
Lenine Alves de Barros e de Regina Maria dos Santos. A pretendente: THUANE MELO
DOS SANTOS, proﬁssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Ipirá, BA, datanascimento: 28/09/1985, residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, ﬁlha
de Edna Melo dos Santos.
O pretendente: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, proﬁssão: motorista, estado civil:
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1990, residente e
domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, ﬁlho de Jaci Ramos de Oliveira e de
Maria Madalena da Silva Oliveira. A pretendente: GEANNY PEREIRA DE MENESES,
proﬁssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em Sousa, PB, datanascimento: 25/08/1992, residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São Paulo, SP,
ﬁlha de Francisco de Assis Pereira e de Maria de Lourdes Pereira de Meneses.
O pretendente: WILLIAN ALESSANDRO GERMANO, proﬁssão: ator, estado civil: solteiro,
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1977, residente e domiciliado
na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlho de Nivaldo Germano e de Suely Lucas Germano. A
pretendente: DAISY RODRIGUES GODOY, proﬁssão: assistente social, estado civil: solteira,
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 03/10/1979, residente e domiciliada na
Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlha de Eudoxio Godoy e de Josefa Rodrigues Godoy.
O pretendente: SILVIO TEIXEIRA, proﬁssão: aposentado, estado civil: divorciado,
naturalidade: em Ibitinga, SP, data-nascimento: 31/07/1948, residente e domiciliado
na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlho de Antonio Teixeira e de Amalia Boter Teixeira.
A pretendente: DANIELLE BERGAMASCHO RUIZ, proﬁssão: auxiliar administrativo,
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento:
16/01/1982, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlha de Milton Luiz
Bergamascho e de Rita Almeida Bergamascho.

O pretendente: RICARDO FLORENCIO DOS SANTOS JUNIOR, proﬁssão: vendedor,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento:
15/09/1993, residente e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, ﬁlho de Ricardo
Florencio dos Santos e de Jucelia Lopes Duarte dos Santos. A pretendente: ALINE DA
SILVA GROSSO, proﬁssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP,
data-nascimento: 03/09/1996, residente e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo,
SP, ﬁlha de Antonio Grosso Neto e de Iodete Maria da Silva.
O pretendente: REGINALDO FREITAS DOS SANTOS FILHO, proﬁssão: corretor,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Saúde, BA, data-nascimento: 23/07/1991,
residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo, SP, ﬁlho de Reginaldo Freitas
dos Santos e de Ivanira Borges da Silva. A pretendente: JÉSSICA ACACIO LIMA,
proﬁssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, datanascimento: 24/02/1993, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo, SP,
ﬁlha de Ariovaldo Ambrosio Lima e de Cilene Quintas Acacio Lima.
O pretendente: PAULO BELANTANI NETO, proﬁssão: motorista, estado civil: solteiro,
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 27/01/1987,
residente e domiciliado na Vila Diva, São Paulo, SP, ﬁlho de Paulo Belantani Filho
e de Hosana Jeronymo Belantani. A pretendente: LUANE CATHERINE BRAZYS
NOGUEIRA, proﬁssão: fotografa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila
Prudente, SP, data-nascimento: 20/11/1992, residente e domiciliada na Vila Zelina, São
Paulo, SP, ﬁlha de Luiz José Nogueira e de Cecilia Brazys Nogueira.

O pretendente: ADRIANO NELIO FARIAS, proﬁssão: supervisor de obras, estado civil:
divorciado, naturalidade: em Itapicuru, BA, data-nascimento: 29/06/1987, residente
e domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, ﬁlho de André Farias da Silva e de
Cosmita Nelia da Silva. A pretendente: SIMONE NERIS, proﬁssão: empresária, estado civil:
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 12/01/1976,
residente e domiciliada no Jardim Panorama, São Paulo, SP, ﬁlha de Palmira Neris.
O pretendente: ANDRÉ GIL CORDEIRO DA SILVA, proﬁssão: analista contábil, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 03/02/1987, residente
e domiciliado no Parque Pereira, São Paulo, SP, ﬁlho de José Mario Cordeiro da Silva
e de Conceição Aparecida Gil Cordeiro da Silva. A pretendente: BRUNA OLIVEIRA DE
SOUZA, proﬁssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga,
SP, data-nascimento: 21/10/1990, residente e domiciliada no Parque Pereira, São
Paulo, SP, ﬁlha de Claudinei de Souza e de Dilma Brito de Oliveira de Souza.
O pretendente: ANDREWS LINDENBERG MACHADO, proﬁssão: designer gráﬁco,
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1988,
residente e domiciliado na Vila Lucia, São Paulo, SP, ﬁlho de Lucas Tiburcio de Souza e
de Roseli Machado de Souza. A pretendente: JULIANA MANCINELLI PROVENZANO,
proﬁssão: farmacêutica, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, datanascimento: 18/09/1987, residente e domiciliada na Vila Lucia, São Paulo, SP, ﬁlha de
Jose Carlos Provenzano e de Elaine Aparecida Mancinelli Provenzano.
O pretendente: MAURICIO FREIRE DA SILVA, proﬁssão: vendedor, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 18/11/1986,
residente e domiciliado na Vila Cleonice, São Paulo, SP, ﬁlho de Clovis Freire da Silva
e de Soneide Oliveira da Silva. A pretendente: TAMIRIS DINIZ ALVES DA COSTA,
proﬁssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP,
data-nascimento: 25/09/1989, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo,
SP, ﬁlha de Marcio Antonio Alves da Costa e de Claudia Aparecida Diniz Alves da Costa.
O pretendente: GILLES PIERRE GABILLET, proﬁssão: professor, estado civil:
divorciado, naturalidade: em Avenue de Trésum, França, data-nascimento: 15/11/1959,
residente e domiciliado no Alto da Mooca, São Paulo, SP, ﬁlho de Henri Paul Gabillet
e de Gilberte Suzanne Genton. A pretendente: ADRIANA DA CONCEIÇÃO CAMPOS,
proﬁssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP,
data-nascimento: 06/09/1976, residente e domiciliada no Jardim Avelino São Paulo, SP,
ﬁlha de Haroldo Costa Santos e de Olga da Conceição Campos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios
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om isso, há a possibilidade de estudar um lado
misterioso do cosmo,
pois a descoberta fornece os
primeiros indícios de uma
“Nova Física”, ou seja, uma
física cujas regras não correspondem ao “Modelo Padrão”
- teoria que descreve as forças
e partículas fundamentais que
constituem a matéria, dentre
elas os “férmions” e “bósons”.
Os resultados se devem a um
dos “pais” da descoberta de que
a expansão está acelerando: o
ganhador do Nobel da Física,
Adam Riess. Contribuíram também para a descoberta o “Space
Telescope Science Institute” e
John Hopkins University. Mas, a
descoberta também foi possível
graças ao dados do telescópio
espacial Hubble. Para Antonio
Masiero, vice-presidente do
Instituto Nacional de Física
Nuclear, o resultado “abre as
portas a uma viagem no mistério”. “Veremos sinais chegarem de qualquer mundo novo,
mundo estes que não sabemos
do que são feitos, nem onde se
encontram”, completou.
Para calcular a velocidade de
expansão do universo, mediuse a distância de galáxias distantes observadas pelo telescópio
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A velocidade de expansão do universo é 10% mais rápida do que se imaginava, informou um estudo
publicado na revista científica “Astrohpysical Journal”

Os desafios que
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