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Comprovadamente esta é a mais antiga festividade popular 
da colônia italiana realizada em São Paulo e a maior delas 
fora da Itália, por durar seis fi ns de semana seguidos. O 

dia de São Vito é celebrado em 15 de junho, ele é o padroeiro da 
cidade de Polignano a Mare (pronuncia-se Polinháno a Mare), 
na Puglia (pronuncia-se Púlhia), e também é o protetor dos 
artistas, das doenças nervosas, dos jovens e dos dependentes 
de drogas. 

O jovem Vito recebeu formação cristã dos servos de sua 
casa, Modesto e Crescencia e, por isso, foi denunciado pelo 
próprio pai, Illa - centurião romano - ao Imperador Diocle-
ciano. Sem renunciar à fé, Vito com apenas 15 anos de idade, 
foi torturado até a morte, em 15 de junho de 303 d.C. Seus 
restos mortais foram sepultados na cidade de Polignano a 
Mare e o milagre de suas aparições e curas ganhou devoção 
no sul da Itália e é comemorada com muita fé e alegria tam-
bém em São Paulo.

Organizada pela Associação Benefi cente São Vito Mártir, a festa é 
realizada em recinto fechado, com estacionamento se constituindo 
na principal fonte de recursos para a manutenção da Creche São 
Vito, segundo os organizadores, pois há um convênio fi rmado com 

a Secretaria Municipal de Educação, para o atendimento a 103 
crianças de 1 a 4 anos, em regime de semi-internato, das 7h30 
às 17h30. Nos 21 anos de existência da associação, mais de 20 
mil crianças passaram ali.

Carinhosamente chamadas de “mámmas” da São Vito, várias 
senhoras entre os 70 e 89 anos, preparam as iguarias típicas 
vendidas, como a Guimirella (churrasco de fígado e folhas de 
louro), spaghetti, penne ou ricchitelle (pronuncia-se riquitelle, 
e signifi ca orelhinha) Al Sugo ou Puttanesca. O molho ou Ragú, 
é um clássico da festa. Aromatizado com basílico fresco e toma-
tes maduros, cozinha por horas a fi o, é uma atração exclusiva 
do evento. 

Apreciadíssimas são as fi cazzas (pizza alta) e as fi cazzellas 
(pastel frito com tomate, mozzarela e orégano). Para saciar a 
gula, doces típicos como: piccicatella (pronuncia-se pitchica-
tella), amaretti, castagnelle (pronuncia-se castanhelle), pezza 
dolce (torta de ricota) e dormosa, canoli, sfogliatella, pastiera di 

Mauricio Sita (Coord) – Literare – Trinta e 
nove profi ssionais empreendedores, sob a batuta do 
mestre Mauricio, confi denciam suas ideias, agruras, 
temores, dissabores e sucessos. O leitor vivenciará 
em suas páginas, uma interessante gama de cenários, 
nos quais seguramente, encontrará guarida e poderá 
encaixar-se perfeitamente. Há casos para todo perfi l 

inovador, seja para uma nova carreira, iniciar um negócio, ou 
melhorar posicionamento na corporação. Muito útil!

Empreendedor Total

Lúcia F. Arruda – Paulus – A Mãe de Jesus, 
recebeu uma biografi a, romanceada, na qual os 
principais fatos, devidamente documentados, de 
sua vida, são narrados. Desde seu nascimento, até 
sua morte, as etapas são demonstradas, em toda 
sua magnitude, não só a religiosa, como também a 

devida contextualização, sociopolítica, econômica e cultural. 
A linguagem é bem acessível. Válido para católicos e amantes 
da história.

Aquela que Acreditou: A vida 
oculta de Maria de Nazaré

Bento Ferraz – Chiado – O músico, redator 
e poeta, brinda seus seguidores com uma obra 
realmente pungente . Linha após linha, nem todas 
rimadas, tem o rumo certo, bem objeto: levar ao 
leitor, tintas de um coração ardente e uma alma 
inquieta, contrária à mesmice. Poemas leves, outros 
nem tanto, propiciarão momentos de raro prazer e 
boa introspecção. Tocante.

Palavra Após Palavra

Simone Silvério – Iphoto – Um verdadeiro 
manual de como fotografar bebês. A principio, este 
é o amago dessa obra. Contudo, ela se estende. A 
autora, mães de quatro fi lhos, transmite ao leitor, 

passo a passo, como obter qualidade, mesmo que de maneira 
caseira, duma foto clicada num inestimável modelo. As poses 
mais difíceis e interessantes, são apresentadas em cada página, 
criando uma vontade indomável, de sair fotografando, mesmo 
no leitor menos antenado. As fotos que permeiam as explica-
ções, são de uma sensibilidade impar. Nota-se além da técnica, 
esmerado tratamento. Docemente impactante!

Paixão e técnica

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RENAN PINTO DA SILVA CUNHA BORGES, estado civil solteiro, 

KEILA KATIANE NOGUEIRA MACIEL,

O pretendente: ALEX FERRAZ DOS SANTOS,

A pretendente: GABRIELA MONIQUE BATISTA,

O pretendente: VINICIUS BUENO ROSA DA SILVA,

JENNIFER 
DE SOUZA ALVES,

O pretendente: IGOR BOCCHINI,

KATIA APARECIDA MONTANHA TOLARDO, 

O pretendente: SANDRO CHRISTIANO PEREIRA GOULART COSTA, estado civil 

JENNIFER DE OLIVEIRA SANTOS,

O pretendente: CLAUDIO GONÇALVES DOS SANTOS,

JAQUELINE DE CASTRO BONDEZAN MEGDA, estado 

O pretendente: CARLOS EDUARDO ALVES GARROTE,

ALICE AOKI, estado 

O pretendente: BRUNO KEITI TERUYA,

DANIELA 
NASCIMENTO DE OLIVEIRA,

O pretendente: LUCAS DE MACEDO VILLANI,

LARISSA GERALDES BRITO DE 
ALMEIDA,

O pretendente: RAFAEL ARRUDA NOGUEIRA,

VIVIAN AMORIM POYART, estado 

O pretendente: MATHEUS MARRANO GONÇALVES LOPES, estado civil solteiro, 

IZABELLY MARIA GUEDES RODRIGUES BATISTA,

O pretendente: JAIR TRINCA,

MARIA APARECIDA 
DA COSTA,

O pretendente: NATALINO DE JESUS PROVASI,

REGINA IGNÁCIA DE PAULA SOUZA, 

O pretendente: WEVERTON CARLOS FERREIRA,

JEANE 
GAMA LIMA,

O pretendente: JOSÉ WELSON SANTOS,

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA,

O pretendente: CÁSSIO ROBERTO FERRAZ,

pretendente: JANAINA RODRIGUES DA SILVA,

O convivente: JOSÉ GERONIMO DA SILVA FILHO,

MAURICIO 
SANTIAGO DA SILVA,

Distrito São Miguel Paulista
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente.: JONATHAN PEREIRA DA SILVA,

LETICIA FERREIRA BATISTA,

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - 

O pretendente: MARCO ANTONIO FAZIO,

ADRIANA LOPES DA SILVA,

O pretendente: REGIVAN DA SILVA,

JEANE DA COSTA SILVA, 

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Vem aí a 99ª Festa de São Vito –
Rumo ao Centenário

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 

traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

creche que atende a 103 crianças

Comidas típicas são preparadas pelas Mammas de São Vito.

97ª edição da Festa de São Vito, no Brás.

São Vito é padroeiro da cidade de Polignano a Mare, na Puglia, 

e também é o protetor dos artistas, das doenças nervosas,

dos jovens e dos dependentes de drogas

grano, entre outros. No período da festa, cerca de 100 voluntários 
auxiliam às ‘mámmas’ da São Vito nas barracas.

O acontecimento em anos anteriores já apresentou números 
extraordinários, visto que para atender mais de 80 mil pessoas, 
nas duas semanas de festa, a previsão é que se consumam 160 
mil pratos de spaghetti, penne e ricchitelle, 60 mil fi cazzelle, 30 
mil fi cazze e 40 mil doces típicos. Estão encomendados cerca de 
2.500 kg de fígado de boi, 5 toneladas de antepasto de berinjela, 
seis toneladas de farinha de trigo, oito de tomates, seis de cebolas 
e 6 mil litros de azeite de oliva.

Serviço: 99ª FESTA DE SÃO VITO - Rua Fernandes Silva nº 
96, Brás - Todos os sábados e domingos, de 3 de junho a 9 de 
julho. Horários: sábados, das 19h30 às 00h30 (R$ 70,00 com 
direito: 1 antepasto, 1 prato de macarrão spaghetti ou penne, 1 
fi cazzella, cadeira e mesa numeradas). Domingo, das 19h00 às 
23h00 (R$ 30,00 com direito a 1 prato de spaghetti ou penne, 
cadeira e mesa numeradas).
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7ª VC - Capital.   
 

ORLANDO 
OKANISHI 68 que, VSTP EDUCAÇÃO LTDA uma Ação Monitória 
ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi julgada procedente, condenando o ao 

, 

independentemente de nova 

 

2ª Vara de Registros Públicos. Edital de Citação prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, Processo Nº 1048586- 57.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Katia Maria Aoki Sâmara; Felipe Sâmara; Cloris Razuk Sâmara; José
Estaneslau de França Cabos; Maria da Conceição Mendes Cabos; Valterclea Monteiro da Silva;
Mariocelio Alves de Oliveira; Flavia Monteiro da Silva; José Soares Reis; Gilberto de Jesus; Valtecia
Batista de Souza; Nelson Hais; Marcolino Rodrigues dos Santos; Luiza Gabriela Morales Martinez, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que ANDREA DAS NEVES TEIXEIRA e outro ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Professor Xavier de Lima, 609, 611 e 617, nesta Capital,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias.
Não sendo contestada a ação o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.                                            (26 e 27)
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