
Depois da batalha da 

França na segunda 

guerra mundial, 

quando Holanda e 

França capitularam 

sob a forças Alemães em 

maio de 40, a Cidade 

Luz foi imediatamente 

declarada cidade aberta 

pelo então governo 

francês

Paris foi então ocupada 
pela máquina de guerra 
Alemã em 1940, no dia 

14 de junho. A ocupação e 
esta declaração de “pelo-amor-
de-Deus-não-quebrem-nada” 
se mantiveram efetivas até 
meados de 1944 quando o pau 
comeu de novo, de dentro para 
fora, com maciço esforço da re-
sistência francesa em expulsar 
os chucrutes, agora dentro dos 
limites da cidade.

Paris sempre foi a cidade 
que todos amamos, que todos 
respeitamos e que resistiu a 
pior guerra travada por serem 
humanos até ontem. Diferente 
de outras capitais e grandes 
cidades europeias, Paris tem 
resistido ao tempo, aos de-
sastres naturais e as infi nitas 
barbáries humanas, quase que 
incólume.

Acho que é por isso que umas 
dezenas de tiros, camufl ados 
sob uma falsa bandeira reli-
giosa ou política causaram ta-
manho estrago na autoestima 
do Francês. Não houve guerra 
declarada que permitisse uma 
nova declaração antecipada 
de paz: “Paris, cidade aberta. 
Somos a favor da boa vida, da 
discussão fi losófi ca, do cultivo 
dos bons hábitos alimentares, 
da preservação da história, da 
agradável convivência entre 
todos. Por favor não quebre 
nada nem ninguém”.

Os tiros do Lido e do Abdo, 
uma declaração de guerra 
fantasma, afastaram os franco-
muçulmanos das ruas e com 
isso, fortaleceram a falsa 
imagem de que estamos aqui 
na França, em guerra contra 
radicais muçulmanos. O ISIS 
e os outros, como Hizbollah, 
são entidades políticas – alguns 
inclusive com representação 
pública nos parlamentos de 
seus países.

A guerra fantasma (sem pá-
tria, sem motivo, sem possível 
negociação) é contra as nações 
que, de uma forma ou de outra, 
limitam o acesso destes grupos 
ao mar, a petróleo e a um maior 
território. Não há, eu repito, 
não há fundamento para o ata-
que a população civil, turistas 
ou monumentos históricos, se 
não o de implantar o terror. 
Paris, por sua característica 
de ser a cidade de todos nós, 
acabou por ser a mais frágil, 
a que mais tem a perder com 
ataques e ameaças.

Para nós turistas não mudou 
muito além da contaminação 
deste medo parisiense. Somos 
agora expostos aos mesmos 
processos de segurança ou 
falta dela, tal qual em NYC 
ou Rio de Janeiro. Sem no-
vidades. Precisamos voltar a 
Paris, ainda mais agora que 
restaurantes estrelados estão 
fazendo promoções de menus 
a preços de bistrô e vários 

museus e exposições estão 
com ingressos na faixa por dois 
dias da semana! Ninguém fala 
dos atentados ou do medo que 
tem deles, como se todos os 
franceses tivessem perdido um 
familiar nos covardes ataques. 
E perderam mesmo. E nós 
por sensibilidade e educação, 
tampouco falamos disso.

Porém é impossível evitar 
uma certa melancolia irônica 
na sensação que todos nós 
estrangeiros temos hoje em 
dia em Paris. Se por um lado 
a vigilância do aeroporto CDG 
é igual a de GRU ou JFK, é nas 
ruas que o boca-a-boca nega-
tivo se forma. Por exemplo: 
domingo a avenue du Champs 
Elysee está fechada ao trafego, 
porém todas as ruas de acesso 
tem uma barricada de policiais 
super armados (tipo Rio de 
Janeiro) vasculhando todas 
as bolsas, inclusive as Gucci, 
Hermès, etc. A tensão é forte 
e passa para lojistas, garçons, 
e hoteleiros.

Todos meio que evitam falar 
do assunto, mas as nove da noi-
te meu hotel recolhe discreta-
mente as cadeiras da calçada, e 
com isso, lá se vai meu charuto 
noturno. E se decido, por pura 
estupidez fi car e fumar em pé 
na porta do hotel, comigo fi ca 
o grande (do meu tamanho) e 
amabilíssimo Jean, o segurança 
Senegalês do Hotel.

Minha admiração por todas 
as pessoas faz com que seu 
disfarce caia por terra: ao me 
despedir, sorrio e digo “salaam 
aleikum” e ele, por entre um 
outro sorriso de paz responde 
“aleikum al salaam”. Este é o 
cara que protege meu charuto 
de um atentado covarde, nas 
cercanias do Arco do Triunfo. 
Irônico? Não para mim. Não 
acredito em atentados religio-
sos, ainda mais muçulmanos. 
Nem você né? Ou você tem 
12 anos?

Um sol entre nuvens teima 
em forçar a entrada da luz 
enquanto um garoto canta Ed 
Sheeran no sovaco do Arco. 
Uma música que afi rma que 
todos os idiomas e culturas são 
bem vindos em Paris. O sol é 
certamente atraído pela cidade 
que teima em refl eti-lo, mas 
Paris, de tanto machucada em 
sua normalidade pelos atenta-
dos do ano passado, nos avisa 
e assusta em cada esquina, 
em cada grande avenida com 
sons ininterruptos de sirenes 
e vozes de ordens.

Você não saberá se trata-se 
apenas de um congestiona-
mento ou algo mais grave. As 
vezes a música de artistas de 
ruas simplesmente para por 
um ou dois segundos. As vezes 
os milhares de ofi ciais da lei 
param, ouvem seus rádios por 
um ou dois segundos. E esta 
dúvida, meu amigo, é o que lhe 
causa terror. Sim, escolhi bem 
essa palavra: terror.

É nossa missão agora visitar 
Paris, mudar este sentimento 
no coração da cidade e de nos-
sos primos franceses e encher 
aquela cidade de amor.

Sim, amor. Paris é, sempre 
foi e sempre será sinônimo 
de amor.

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, 

fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel, sócio e 

CEO da Orion Hoteis e Resorts .

Paris, sempre Paris
Julio Gavinho (*)
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O pretendente: RAFAEL BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marilene Barbosa da Silva. A pretendente: DAIANE 
DA SILVA PASCOAL, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de reposição, nascida em Ruy 
Barbosa - BA, no dia 29/08/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Luís Nepomuceno Pascoal e de Maria da Fátima da Silva Pascoal.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 01/11/1978, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Inocencio dos Santos 
e de Rosalia Rodrigues dos Santos. A pretendente: MARCELA MATAVO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/04/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner da Silva e de 
Evandra Matavo Silva.

O pretendente: ARMANDO BENOSSI JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Brasília - DF, no dia 06/09/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Armando Benossi e de Maria de Fátima Benossi. A pretendente: 
YASMIM HIEMISCH RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Paiquera-Açu - SP, no dia 26/03/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Armando Willian Hiemisch Ribeiro e de Kari Stela Coró Ribeiro.

O pretendente: CLODOALDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Everaldo de Souza e de Crizelidia dos Santos Souza. A preten-
dente: SIMONE CRISTINA GOMES, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 30/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Gomes e de Sonia Regina Valadares Gomes.

O pretendente: MARIO AUGUSTO ALVES SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/12/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Augusto Alves da Silva e de 
Maria Cecilia Cristina Lamardo e Silva. A pretendente: MARCELLE SPINA DONADIO, 
estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/02/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Donadio e de 
Aida Spina Donadio.

O pretendente: RICARDO IGNACIO GUERRERO MANTERO, nacionalidade chilena, 
estado civil solteiro, profi ssão pastor, nascido em Talcachuano - Chile, no dia 08/07/1988, 
residente e domiciliado em Treze - Haulpén, Chile, fi lho de Ricardo Aurelio Guerrero Tam-
blay e de Bárbara Castherine Mantero Maldonado. A pretendente: MAYARA MOREIRA 
QUINHONES SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 30/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wilson Quinhones Siqueira e de Maria Cristina Penha Moreira Siqueira.

O pretendente: MAURICIO ANTONIO ARRUDA DE LARA, estado civil solteiro, profi s-
são analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/10/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Nunes de Lara e de Lucia 
Helena Arruda. A pretendente: VIVIANE CRUZ MARQUES, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/01/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Marques e de Valdice da 
Cruz Marques.

O pretendente: AJAY, nacionalidade indiana, estado civil solteiro, profi ssão comercian-
te, nascido em MDH Karnal, Índia, no dia 29/02/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Suresh Pal e de Indra. A pretendente: RENATA 
FERREIRA PRUDENTE DE MELLO, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 28/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Gervasio Prudente de Mello e de Teresinha Ferreira da Silva 
Prudente de Mello.
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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: RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Araripina - PE, no dia 03/01/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Francisco de Oliveira e de Maria do 
Socorro Feitoza Oliveira. A pretendente: RAQUEL SOUTO PEREIRA CABEÇA, estado 
civil solteira, profi ssão estoquista, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/01/1993, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Pereira Cabeça 
e de Jandira Jurema Souto Cabeça.

O pretendente: MAICKY JOSÉ MIGUEL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 31/05/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Henrique José Miguel Neto e de Kelly Cristina da Cruz José Miguel. A 
pretendente: RAPHAELA VIANA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 09/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Viana Rocha Filho e de Fatima Saccucci Viana Rocha.

O pretendente: CASSIO NUNES COELHO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 30/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Nunes Coelho e de Benedita Maria Nunes Coelho. A preten-
dente: JOCASTA CLAUDIA CAMARGO ROCHA, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 04/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Claudio Rocha e de Raquel Camargo Rocha.

O pretendente: DELCI FERNANDO VITORIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/04/1977, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Delci Vitorio da Silva e de Aralina 
Alves Pereira da Silva. A pretendente: MARLEJANE QUEIRÓZ GUIMARÃES, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleira, nascida em Tenente Ananias - RN, no dia 20/11/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Luiz Guimarães 
Missias e de Maizia Marlete de Queiróz Guimarães.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES POLTRONIERI, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/08/1989, residente e domiciliado em 
São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Antonio Elcio Poltronieri e de Maria Alice Rodrigues 
Galvão Poltronieri. A pretendente: ELIANE MARCON, estado civil divorciada, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/07/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Marcon e de Maria Iracema Marcon.

O pretendente: VINICIUS DE VICENZO AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão psicólogo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 31/03/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Evaristo Aguiar e de Lygia de Vicenzo Aguiar. A pretendente: 
ISABELLE FERNANDES SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
Machado - MG, no dia 06/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Regilei Ernesto de Siqueira e de Aparecida Divina Fernandes Siqueira.

O pretendente: FABIO TADASHI GONÇALVES YOKOTA, estado civil solteiro, profi ssão 
Policial civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/06/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Keize Yokota e de Therezinha Gonçalves 
da Silva Yokota. A pretendente: ISABEL SANTOS GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão policial civil, nascida em Monte Belo - MG, no dia 23/08/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gonçalves Junior e de 
Telma Santos Gonçalves.

O pretendente: DOUGLAS ZIA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 18/10/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Eduardo Joaquim Maia e de Antonia Zia Maia. A pretendente: VALÉRIA 
MARY KAWAKAME, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia 31/01/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Kengi Kawakame e de Maria Aparecida Kawakame.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CEZAR AUGUSTO GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/10/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Guedes Netto e de Mércia Bonizzoni Guedes. A convivente: 
CAROLINA MARTINS HENRIQUE, estado civil solteira, profi ssão analista de documentação, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Henrique e de Maria Cristina Martins Henrique. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento.
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Ele anunciou também que 
será Cabo Verde a sede 
da 12ª conferência, em 

2018. Sobre os pontos acorda-
dos durante o encontro, Temer 
destacou o “papel universal” 
deles e a sintonia com o que é 
defendido pela ONU – o que, 
segundo o presidente brasileiro, 
será favorecido pelo fato de o 
próximo secretário-geral da en-
tidade ser o português António 
Guterres.

“Tomamos como tema para 
este encontro a Agenda 2030, 
que é das Nações Unidas. Com 
isso, damos dimensão universal 
a esta reunião que se deu no 
Brasil”, disse Temer ao elogiar 
a indicação de Guterres para o 
cargo. “Ontem, o futuro secre-
tário nos deu um relato do que 
fará nas Nações Unidas. Acre-
dito que [com ele ocupando o 
cargo] a aproximação da CPLP 
com as Nações Unidas será mais 
facilitada e intensa”, acrescen-
tou o presidente ao pedir que os 
demais países-membros levem 
adiante todos os compromissos 
assumidos.

Os compromissos e as diretri-
zes fi rmadas durante o encontro 
da CPLP constam em dois docu-
mentos: a Carta de Brasília, que 
aponta as diretrizes defi nidas 
durante os debates, e a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, que aponta metas 
mais específi cas para o próximo 
biênio da CPLP, a ser presidido 
pelo Brasil. Entre as iniciativas 
setoriais citadas na agenda para 
2030 foram enumerados objeti-

O secretário-geral eleito da ONU, António Guterres, o presidente 

Michel Temer e o presidente do Timor Leste, Taur Matan Ruak, 

durante a conferência da CPLP.

Primeiro cliente do 737, com-
panhia alemã vai substituir os 
aviões da Boeing pelo Airbus 
A320.

Na última sexta-feira (29) pou-
sou no Aeroporto de Frankfurt, 
na Alemanha, o último Boeing 
737 em operação comercial 
pela companhia Lufthansa. A 
empresa alemã foi o primeiro 
operador da aeronave, em 1968, 
10 meses após o voo inaugural 
do modelo. A companhia aérea 
vem substituindo seus 737 pelo 
Airbus A320, na versão mais 
recente do A320 – a Lufthansa 
também foi o cliente-lançador 
do A320neo.

O 737 derradeiro da Lufthansa, 
na versão 300, levava a matricula 
D-ABEF, a mesma que foi utili-
zada no primeiro modelo deste 

Em 48 anos, a Lufthansa operou um total de 157 jatos Boeing 737.

Metas e diretrizes da CPLP serão favorecidas 
com Guterres na ONU, diz Temer

Eleito presidente da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), o presidente Michel Temer assumiu o compromisso de uma atuação voltada 
à implementação de pontos consensuais dos países membros do grupo

promisso dos brasileiros e de 
todas autoridade com a CPLP. 
Não vamos fi car só na palavra. 
Vamos para a ação, para a exe-
cução. Que venhamos a manter 
nossos contatos permanentes 
ao longo desses dois anos”, 
disse Michel Temer ao destacar 
os pontos considerados mais 
relevantes abordados durante 
o encontro..

Temer aproveitou a reunião 
para defender a proposta do go-
verno brasileiro de estabelecer 
teto para os gastos públicos e 
dizer que tais medidas servirão 
de exemplos para outros países. 
“Como muitos países passam 
por situações de gastos acima 
do que se arrecada, o exemplo 
brasileiro está e poderá servir 
para os países de língua por-
tuguesa”, acrescentou. “Ado-
tamos [durante as reuniões] 
a tese de que cada país deve 
dimensionar as suas despesas 
de acordo com a a sua receita. 
De certa maneira, aquilo que 
estamos fazendo em nosso 
país”, afi rmou Temer.

O presidente de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, disse 
que a questão do teto de gastos 
não aparece nos documentos, 
mas que foi apenas citada 
durante as conversas. “Con-
cretamente isso não aparece. O 
que se disse foi coisa diferente. 
Foi que havia em vários países 
sistemas em que se consagrava 
essa solução orçamentária, mas 
depois não entrou no detalhe 
executivo da declaração”, disse 
o português (ABr).
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vos relativos à inclusão social, 
em áreas como erradicação da 
fome e da pobreza; de qualidade 
de vida e bem-estar; igualdade 
de gênero; gestão sustentável 
da água; de acesso à ener-
gia; crescimento econômico 
sustentável;,entre outros. 

Entre os 59 pontos aborda-
dos pela Carta de Brasília há, 
por exemplo, manifestações 
de apoio à ampliação do Con-
selho de Segurança da ONU, 
com o Brasil ocupando um de 
seus assentos permanentes. O 
documento endossa também 
a candidatura de outros inte-
grantes dos Estados-Membros 
a cargos e funções em organi-
zações internacionais.

Há ainda a discussão de 
diretrizes visando a facilitar 
a circulação de cidadãos no 
espaço CPLP; de estímulos a 

fl uxos comerciais e de inves-
timentos; e de construção de 
um mecanismo integrado de 
diálogo e colaboração entre a 
sociedade civil e a comunidade. 
A Carta de Brasília proclama 
2016 como o Ano da CLPL 
contra o Trabalho Infantil, com 
vistas à prevenção e eliminação 
da exploração desse tipo de 
trabalho na comunidade, e re-
afi rma o compromisso do grupo 
de reforçar o direito humano à 
alimentação adequada e à erra-
dicação da fome e da pobreza 
em seus territórios. Além disso, 
o documento reitera o papel 
central do Instituto Interna-
cional da Língua Portuguesa 
(IILP) na coordenação de temas 
relativos à Língua Portuguesa.

“Como tivemos ótimos e 
produtivos encontros, peço 
que levem de Brasília o com-

Lufthansa aposenta jatos Boeing 737
ge), que podia ser confi gurado 
para transportar passageiros ou 
cargas.

Nessas quase cinco décadas 
de operação, os 737 da empresa 
alemã realizaram cerca de 5,5 
milhões de pousos sem registrar 
nenhum acidente. Por outro lado, 
dois 737 da Lufthansa foram 
sequestrados por terroristas 
palestinos, em 1973 e 1977.

Na Lufthansa, o Boeing 737 
ganhou até apelido: “Bobby”, em 
referência ao seu porte. Em 1968, 
o modelo da Boeing era o menor 
avião da frota da Lufthansa. Nessa 
época, a empresa alemã enco-
mendou o 737 para substituir o 
Douglas DC-9 e, posteriormente, 
o Boeing 727 em operações do-
mésticas e para outros países na 
Europa (airways.uol).
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tipo operado pela empresa, um 
737-100. Em 48 anos, a Lufthansa 
operou 157 jatos Boeing 737, nas 

versões 100, 200, 300, 400 e 500, 
além dos modelos cargueiros 
200C e 300QC (Quick Chan-


