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Nós, o mundo 
do trabalho 

e o metaverso

No metaverso, o 
trabalho tende a ser 
menos solitário e 
mais dinâmico. Será 
mesmo? 

Você já deve ter ouvi-
do falar em metaver-
so – ainda mais de-

pois que Mark Zuckerberg, 
o grande imperialista das 
redes sociais (sim, o dono 
de toda a informação que 
transita pelo Facebook, 
WhatsApp e Instagram no 
mundo) mudou o nome 
da sua holding para Meta, 
no fim de 2021. Mas sabe 
o que significa e de que 
forma o metaverso pode 
mudar completamente as 
relações pessoais e profis-
sionais, caso se popularize 
e caia nas graças da maioria 
da população?

O metaverso propõe que 
a gente passe a adotar, 
por meio da tecnologia 
e de óculos de realidade 
aumentada, uma vida no 
ambiente digital, similar 
àquela que vivemos aqui 
“fora”. Cada pessoa po-
derá criar seu avatar e, 
no mundo do metaverso, 
se reunir com colegas no 
seu ambiente de trabalho, 
por exemplo. Sua empresa 
pode estar lá no virtual e 
sua estação de trabalho 
idem, e você tomando um 
cafezinho e até trocando 
ideias com seu gestor. 
Desde que, claro, todos 
estejam interagindo por lá.

Segundo a Associação 
Brasileira de Treinamen-
to e Desenvolvimento 
(ABTD), multinacionais 
farmacêuticas, como Pfi-
zer, Novartis e Bristol 
Myers Squibb, já estão 
usando a tecnologia para 
praticar habilidades es-
senciais, voltadas a salvar 
a vida dos pacientes, em 
laboratórios de realidade 
virtual seguros. Especia-
listas já antecipam que 
a tecnologia que propõe 
criar o ambiente presencial 
no virtual pode gerar uma 
proximidade relacional 
maior entre as pessoas. 
E que, no metaverso – ou 
qualquer outro nome que 
surja a partir de agora –, o 
trabalho tende a ser menos 
solitário e mais dinâmico. 
Será mesmo? Até que pon-
to isso tende a se tornar 
uma prática real? 

Desde março de 2020, 
quando foi anunciada a 
pandemia, muitos de nós 
tivemos de nos transfor-
mar em conhecedores – 
se não nativos, ao menos 
básicos – de como operar 
salas de reuniões, como 

Zoom, Meet, Teams; lidar 
com quedas no sinal da 
internet; aumento da so-
brecarga de tarefas; e mais 
uma série de dinâmicas no 
virtual. 

Se com a Web 3.0 e o 4G 
na telefonia celular, temos 
uma série de intercorrên-
cias nas comunicações 
ainda hoje, será que con-
seguiremos desenvolver 
carreiras e líderes, aprovar 
projetos estratégicos e 
produzir resultados para 
nossas carreiras e para as 
corporações nesse mundo 
virtual? Sempre penso so-
bre o fator humano e suas 
relações. Vamos precisar 
ter uma infraestrutura 
muito bem consolidada e 
em funcionamento. 

O wifi, num país como o 
Brasil, ainda não funcio-
na muito bem. Sabemos 
que é fato: o mundo está 
mudando, e quem não 
se adaptar vai se tornar 
obsoleto. O trabalho está 
sendo reinventado, não 
é de hoje. Claro que vão 
surgir demandas por pro-
fissionais especializados 
e, em breve, teremos, ao 
menos, 1 milhão de listas 
anunciando as “10 carrei-
ras mais demandadas pelo 
metaverso”. Aliás, isso já 
está ocorrendo.

Acredito que buscar esse 
conhecimento plural, esse 
olhar para as novidades 
e essa adaptação com 
flexibilidade é muito im-
portante, mas olhar para 
o presente é fundamental, 
pois é ele quem define o 
nosso futuro. A tecnologia 
é incrível, muda a cada 
dia e nos coloca à frente 
do nosso tempo. Mas não 
podemos nos esquecer 
das pessoas. Afinal, o que 
tem sido o grande desafio 
dessa pandemia, que está 
completando dois anos em 
2022? 

A falta de contato entre 
as pessoas, o toque, o olho 
no olho, a convivência do 
dia a dia. O virtual acaba 
nos distanciando da nos-
sa essência. Então, estar 
atento a isso é muito re-
levante. Somos seres que 
temos a necessidade de 
estar com outros seres. 

As empresas não podem 
acreditar que, a partir de 
agora, o mundo vai ser só 
no digital. O capital inte-
lectual e humano é ainda o 
que entrega os resultados, 
por mais tecnológica que 
seja uma organização.
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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:

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: HIGOR RENATO DA SILVA BORGES ARAUJO, estado civil solteiro, 
profissão oficial de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1996), re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Borges 
Araujo e de Cintia da Silva. A pretendente: ANA CLÁUDIA SANTOS OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão balconista, nascida em Ibicaraí, BA, no dia (27/09/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Soares de Oliveira Filho e de 
Maria Célia Jesus dos Santos.

O pretendente: EDILELSON TERTULIANO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Tertuliano Ferreira e de Erundina Maria de Jesus. 
A pretendente: ARIANE GOMES RAMALHO, estado civil solteira, profissão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Roberto Jose Ramalho e de Marcia Gomes dos Santos Ramalho.

O pretendente: DIEGO CARVALHO, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (01/03/1983), residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho 
de Miguel Luiz Andrade Carvalho e de Sandra Regina Romeiro Carvalho. A pretendente: 
ALINE DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profissão cuidadora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Batista do Nascimento e de Maria do Socorro de Morais.

O pretendente: KAIO FRANCO LOPES, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (02/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Ricardo Alexandre Lopes e de Maria Ines Franco da Silva Lopes. A pretendente: 
VIVIANE DA SILVA CONSTANTINOV, estado civil solteira, profissão assistente admi-
nistrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João Constantinov e de Francisca da Silva Constantinov.

O pretendente: ELIEZER FLORÊNCIO VIANA, estado civil solteiro, profissão controla-
dor de acesso, nascido em Santa Maria do Salto, MG, no dia (19/12/1973), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Horaciano Florêncio Viana e de Maria 
Soares Silva. A pretendente: JOSIVÂNIA MARTINS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em Belo Jardim, PE, no dia (10/04/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Rodrigues Martins e de Terezinha Cicera 
de Lima Martins.

O pretendente: FELIPE DANIEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (30/07/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Daniel Pereira da Silva e de Maria Silvia Angelo. 
A pretendente: SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Macaiba, RN, no dia (24/01/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nivaldo Fernandes de Oliveira e de Nazaré Fernandes de Oliveira.

O pretendente: CRISTIANO PEDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gráfico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Pedro da Silva e de Glaudenira Pereira da Silva. A pretendente: 
MARIA DAS DORES DA SILVA DE SOUSA, estado civil viúva, profissão do lar, nascida 
em Anadia, AL, no dia (16/01/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Henrique Francisco da Silva e de Maria José da Conceição.

O pretendente: FÁBIO ALEXANDRE JANUÁRIO, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Januário Gabriel e de Maria das Graças Rosa 
Januário. A pretendente: ÉLLEN CARINA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
agente comunitária de saúde, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista de Sousa e de Edinalva 
Pinheiro de Sousa.

O pretendente: JOSÉ DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em Igaci, AL, no dia (28/12/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Paulo José Henrique dos Santos e de Maria Marinete da Silva Santos. A preten-
dente: ELENICE SANTOS RIBEIRO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em Macarani, BA, no dia (03/08/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Alcebiades Francisco Ribeiro e de Eleni Silva Santos.

O pretendente: CÉLIO VIEIRA GONÇALVES JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Luis do Curu, CE, no dia (18/02/1973), 
residente e domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Célio Vieira Gon-
çalves e de Maria do Livramento Alves. A pretendente: CLAUDENICE BARRÊTO DOS 
SANTOS ALVES, estado civil viúva, profissão pensionista, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (09/06/1978), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Araújo dos Santos e de Celice Barrêto dos Santos.

O pretendente: HONORATO DA CONCEIÇÃO MOREIRA, estado civil divorciado, pro-
fissão empresário, nascido em Maraú, BA, no dia (22/09/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Floriano de Assis Moreira e de Antonia Maria da 
Conceição. A pretendente: PATRICIA MEDEIROS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão comerciante, nascida em Praia Grande, SP, no dia (07/07/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Bosco Anjo dos Santos e de 
Maria Jose Medeiros Neta.

O pretendente: ROBSON DE JESUS VIANA, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em Presidente Jânio Quadros, BA, no dia (18/09/1993), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Siocidio de Jesus Viana e de Jesulina de 
Jesus Viana. A pretendente: CLAUDIA APARECIDA SILVA FERREIRA, estado civil sol-
teira, profissão analista fiscal, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1983), residente 
e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Sebastião Ferreira Alves e 
de Maria das Dores Silva Ferreira.

O pretendente: ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS, estado civil solteiro, 
profissão conferente, nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/03/1989), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Odivan de Freitas e de Raimunda 
Maisa de Oliveira. A pretendente: VERONICE CARNEIRO, estado civil solteira, profissão 
encarregada de loja, nascida em Passa e Fica, RN, no dia (12/07/1976), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Carneiro e de Irene Luiz Carneiro.

O pretendente: LUCAS ALBERTO SIQUEIRA LOPES, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Antonio Lopes e de Elis Regina Siqueira. A 
pretendente: EVELYN MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Catanduva, SP, no dia (06/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Arvelino da Silva e de Itamara Marques da Silva.

O pretendente: DAMIÃO FELIX DA SILVA, estado civil solteiro, profissão funileiro indus-
trial, nascido em Igaracy, PB, no dia (08/03/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Luiz da Silva e de Francisca Salomé Felix Silva. A preten-
dente: VANESSA DE ALMEIDA LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (15/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Severino Gonçalves de Lima e de Maria Rosinalva de Almeida Leite.

O pretendente: ROGERIO LEANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Leandro dos Santos e de Lenalda dos Anjos Santos. A 
pretendente: AMANDA AMANCIO FERREIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Suzano, SP, no dia (18/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Severino Ferreira Filho e de Ruth Amancio Correia.

O pretendente: RICARDO AMARAL DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão cobrador 
de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Dantas de Souza e de Margarete dos Santos 
Amaral. A pretendente: ALINE FRANÇA BEZERRA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Alagoinhas, BA, no dia (03/11/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco Bezerra e de Luzinete Lúcia de França Bezerra.

O pretendente: JONIELSON CARVALHO DE SOUZA COÊLHO, estado civil solteiro, 
profissão balconista, nascido em Juazeiro, BA, no dia (29/08/1998), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joniel de Souza Coêlho e de Elisandra 
Maria Carvalho Silva. A pretendente: IVONE MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão conferente, nascida em Cabo, PE, no dia (26/06/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel José da Silva e de Maria Vitor da Silva.

O pretendente: SAMUEL BARRÊTO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (06/04/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de João Cupertino Barrêto e de Maria Joana Barrêto. A pretendente: HELLEN 
CRISTINA DOS SANTOS TABÔR, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (14/09/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antônio Anchiêta Gomes Tabôr e de Neilde Cardoso dos Santos Tabôr.

O pretendente: WILLIAN AQUINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edson Cardoso de Souza e de Midian Silva de Aquino Souza. 
A pretendente: SHEILA PEREIRA SELLIS, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Odair da Silva Sellis e de Maria Aparecida Pereira.

O pretendente: IGOR SANTIAGO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
agente de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1996), residente e 
domiciliado em Suzano, SP, filho de Valdemir Ferreira da Silva e de Cassia Aparecida 
Pereira. A pretendente: ALINE SILVA MENDES, estado civil solteira, profissão técnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/04/1995), residente e domicilia-
da no Jardim das Oliveiras, São Paulo, SP, filha de Ermani Dias Mendes e de Ivanete 
Mendes Silva Dias.

O pretendente: ANTONIO COSMO DE LIRA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Vicência, PE, no dia (01/03/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Luiz Francisco de Lira e de Inêz Cosmo de Lima. A pretendente: VERA 
LUCIA DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em 
Salvador, BA, no dia (14/07/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Pereira e de Celina Camilo dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1996), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Izael Lima Carvalho e de Lélia Ferreira da Silva. A 
pretendente: LHAIZA DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profissão consultora 
financeira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (10/07/1999), residente e domiciliada na 
Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Leandro de Lima Souza e de Priscila Oliveira 
Barboza de Moura.

O pretendente: ANDREI MARQUES CAETANO, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Caetano e de Rosana Marques Caetano. A pretendente: 
ANDRESSA VIEIRA DO CARMO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Laurindo Leite do Carmo e de Judith Vieira do Carmo.

O pretendente: EVERTON BRITO DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1988), residente e domiciliado no Itaim 
Paulista, São Paulo, SP, filho de Silvio Henrique de Assis e de Gildete Brito de Assis. A 
pretendente: ALINE FLORES DA SILVA, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/07/1994), residente e domiciliada no Itaim Paulista, São 
Paulo, SP, filha de José Ferreira da Silva e de Vania Flores dos Santos.

O pretendente: DANIEL NASCIMENTO GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão 
agente de relacionamentos, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/06/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rodnei Gonçalves Pereira e de 
Luciana do Nascimento. A pretendente: LORENA PEREIRA LIMA, estado civil solteira, 
profissão analista comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/12/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel da Silva Lima e de Erica 
Fernanda Pereira da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão analista 
de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1992), residente e domiciliado na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Luiz Evangelista Souza e de Creuza Lima Santos 
Souza. A pretendente: CAROLINE MARTINS MARQUES, estado civil solteira, profissão 
arquiteta, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/01/1998), residente e domiciliada na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Marcelo de Godoy Marques e de Marcia Moreira 
Martins Marques.

O pretendente: JOSÉ ILDO MARIANO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (08/02/1976), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Cicero Mariano da Silva e de Maria Leni da Silva. A pretendente: SILVANA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida em Itamaraju, 
BA, no dia (16/09/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Domingos Teodoro dos Santos e de Sisnalva Maria dos Santos.

O pretendente: RILDO ANGELO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão arte finalista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Onivair Ângelo da Silva e de Esmeralda da Silva. A pretendente: 
MÁRCIA CAJANI, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/02/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nelson Cajani e de Maria Helena de Souza Cajani.

O pretendente: DEVERSON CARDOSO SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Cardoso Silva e de Mariza 
Souza Cardoso Silva. A pretendente: JACQUELINE DOS SANTOS SILVA, estado civil 
solteira, profissão designer gráfica, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/11/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton de Souza Silva e 
de Luciana Maria dos Santos Silva.

O pretendente: JOSÉ SILVAN LOPES, estado civil solteiro, profissão técnico de segurança 
do trabalho, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1981), residente e domiciliado na 
Vila Curuça, São Paulo, SP, filho de José Ivan Lopes e de Gecy Fernandes Lopes. A pre-
tendente: VANESSA DOS SANTOS ALVES, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/05/1987), residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, filha de Rosalvo Alves Sobrinho e de Olivia dos Santos Alves.

O pretendente: JOSÉ REINALDO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão caldeireiro, 
nascido em Caldas, MG, no dia (23/10/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Pereira e de Maria Aparecida Pereira. A pretendente: JULIA 
GRASIELE TATARO, estado civil solteira, profissão assistente fiscal, nascida em Goiorerê, 
PR, no dia (24/02/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Osvaldo Tataro e de Laura Braz Martins.

O pretendente: MAIKON DOUGLAS PEREIRA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco da Silva Oliveira e de Berusa Rodrigues Pereira. 
A pretendente: VICTÓRIA ALVES MACIEL, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/02/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Gilson Ferreira Maciel e de Silvia Alves Costa.

O pretendente: NATANAEL RODRIGUES DE FRANÇA, estado civil solteiro, profissão 
químico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Pereira de França e de Evanina Rodrigues da 
Silva. A pretendente: NATHIELE LAYNARA DOS SANTOS BEZERRA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mário José dos Santos Bezerra e de 
Maria Madalena dos Santos Bezerra.

O pretendente: DENOM MOREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão operador 
de motosserra, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Ferreira de Lima e de Marilene Moreira 
da Silva. A pretendente: PATRICIA SANTOS FERREIRA, estado civil divorciada, 
profissão cabeleireira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (12/07/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jairo Nascimento Ferreira e de 
Leide Santos Ferreira.

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

Arthur Furlan (*)

Mudar de espaço é sempre 
um desafio: organizar tudo 
o que precisa ser levado, 
empacotar, encaixotar, 
transportar e organizar 
novamente. E no meio de 
toda essa trajetória, coisas 
podem se perder. Da mesma 
forma, migrar a hospedagem 
de um site pode ser perigoso 
se não há organização e 
planejamento

A movimentação necessita 
de muita cautela, já que 
consiste no encaminha-

mento de todo o banco de da-

dos, e-mails, apontamento do 
domínio (DNS), configurações e 
informações de uma plataforma 
antiga para uma nova. Qualquer 
erro nesse processo pode ser 
devastador. Além da perda de 
dados, a falta de atualização do 
banco de dados é um problema 
comum, que normalmente acon-
tece pela demora na finalização 
do procedimento. 

Além disso, o site pode ficar ins-
tável ou fora do ar, por isso, ficar 
atento aos códigos e configurações 
é fundamental. Listo aqui outros 
pontos fundamentais para uma 
migração segura: 
	 •	Monte uma equipe para 

cuidar da movimentação - 
assegurar a tarefa à uma equipe 

de gestão e ter disponível todos 
os dados de acesso da antiga 
plataforma de hospedagem é 
essencial para manter a segu-
rança. O gestor também precisa 
estar inteirado sobre todos os 
arquivos e conteúdos que se-
rão transferidos, para que seja 
possível corrigir falhas antes 
de prejudicar diretamente o 
servidor. 

  É evidente que nem todas 
as empresas podem e devem 
contratar uma equipe para essa 
função, por isso já existem no 
mercado serviços “on demand” 
e até mesmo soluções automa-
tizadas para isso.  

	 •	Faça backup com (FTP) – 
além do File Transfer Protocol, 

um gerenciador de arquivos 
também funciona. É preciso 
configurar o sistema de nome 
de domínios (DNS) e seguir o 
protocolo SSH, que assegura a 
troca de informações protegi-
das entre o servidor remoto e 
o cliente. Além disso, é preciso 
verificar a qualidade e o volu-
me dos dados e a eficiência 
do software utilizado para a 
operação.

	 •	Aposte na nuvem – o proce-
dimento se tornou tendência, 
pois oferece um excelente 
custo-benefício, exige menores 
recursos de armazenamento 
e possibilita que aplicativos, 
serviços completos e parciais 
sejam migrados com bastan-

te proteção. Lidar com um 
processo tão importante e 
arriscado pode ser estressante, 
principalmente pela pressão de 
que se algo der errado, todo o 
site pode ficar comprometido. 

Por isso, confiar esta tarefa a 
uma equipe especializada em 
sites é a melhor solução. A migra-
ção de hospedagem pode trazer 
uma performance melhor para 
empresas que não estão satisfei-
tas com seu atual servidor. Não 
tenha medo de arriscar e mudar, 
mas deixe o trabalho nas mãos 
dos especialistas. 

(*) - É CEO da Cloudez, empresa que organiza 
e automatiza as atividades operacionais, desde 

a hospedagem cloud até cobranças (https://
www.cloudez.io/).

Migração de site: como fazer de modo seguro?
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