
----- Original Message -----  
From: Yahoo! Brasil  
To: afsc_va@yahoo.com.br  
Sent: Thursday, July 16, 2009 10:57 AM 
Subject: Aviso importante: O GeoCities será fechado 

 

 

 

  

 

 
Caro Cliente Yahoo! GeoCities, 
 
Estamos escrevendo para comunicar que o Yahoo! GeoCities, nossa comunidade e serviços 
para construção de sites gratuitos, será fechado em 26 de outubro de 2009. 
 
Tivemos muito prazer em hospedar os sites criados pelos usuários do Yahoo! no mundo 
inteiro e ficamos orgulhosos com as comunidades criadas. Entretanto, decidimos nos 
concentrar em ajudar nossos clientes a explorar e construir relacionamentos online de 
outras maneiras.  
 
Em 26 de outubro de 2009, seu site do GeoCities não será mais exibido na web e não será 
mais possível acessar sua conta ou arquivos do GeoCities.  
 
O que você precisa fazer 
Se não estiver mais utilizando o site, não precisará fazer nada, mas se quiser mover o site 
ou salvar as imagens e outros arquivos publicados, será preciso agir agora, fazendo 
download dos arquivos para o seu próprio computador.  
 
Fique atento porque, em 26 de outubro de 2009, seus arquivos do GeoCities serão excluídos 
de nossos servidores e não poderão mais ser recuperados. Se quiser salvar seus arquivos, 
você deve fazer download deles agora! 
 
Outra maneira de se conectar  
Como cliente Yahoo!, agora você pode usar seu perfil Yahoo! como ponto central para 
gerenciar sua identidade e interesses do Yahoo! e facilmente se conectar e compartilhar 
com as pessoas que realmente importam para você. 
 
Você pode começar a qualquer momento adicionando imagens e outros detalhes pessoais. 
Em seguida, convide amigos e parentes para serem conectados. Você poderá acompanhar 
atividades online de sua conexão do Yahoo!.  
 
Não espere 
Orientamos que salve seus arquivos agora. Se precisar de assistência, visite a central de 
ajuda. 
 
Agradecemos por ser um cliente GeoCities e esperamos que continue aproveitando nossos 
outros serviços Yahoo! Brasil.  
 
Atenciosamente, 
 
A equipe do Yahoo! GeoCities  
 
   

 

 


