
S T A D O S U N I D O S D O B R A S I L 
(Decreto a, 21,076, ás 24 cs fevereiro de 1932, J J J } . C\C\0\ $ 5 

A N N O V RIO DE JANEIRO, 7 DE JANEIRO DE .1936 j 

T R I B U N A L SUPERIOR D E J U S T O 
LEITORÁL 

J U L G A M E N T O S 

O Br. irimistro-presidento '•designou. <-:.día 8 <3'o."'corrente, 
para julgamento dos' seguintes processos: 

1. Recurso eleitoral ..n. 51 (relator, Sr. professor João 
Cabral), sendo recorrentes Leopoldo Carpinteiro Perez e Jú 
lio César de Lima e recorrido.o Tribunal Regional do Ama
zonas. Continuação cio julgamento iniciado na sessão.'do o do 
Somente. 

2. Recurso eleitoral n . 53 (relator, Sr. professor João 
Cabral), sendo recorrentes as associações do Proíe.ssorado Pu
blico, Funccíonarios Municipaes, Lentes-o Professores da E s 
cola Normal Muniz Freire, 'Serventuários da Justiça o seus de
legados eleitores, e recorrido o Tribunal Regional do Espi
rito Santo. (Da pauta anterior.) 

3. Recurso eleitoral a.-- 239- (relator-, Sr. Desembargador 
José Linhares), sendo recorrente João Vianna de Araújo a 
outros e recorrido o'Tribunal - Regional do Amazonas. :(Da 
pauta anterior.) 

4. Processo n. .1.736 (relator, Sr. desembargador José 
JUnhares). O presidente, do- Tribunal, Regional do Acre, con
siderando que a resposta á consulta n . 1.720, resolvendo qne 
os juizes de direito..só podem fazer parte -do Tribunal uni
camente na qualidade de substituto do juiz federal, parece 
ter annullado a decisão anterior constante da consulta nume
ro 1.450. — Indaga se a juiz de direito que está substituindo 
interinamente na Corte de Appellação a um desembargador, 
pdde substituir também, interinamente no Tribunal Kegiona! 
$, esse mesmo desembargador. (Da pauta anterior.) 

5. Processo n. 1.742 (relator, Sr. desembargador José 
Linhares). O Sr. Dr . procurador geral encaminha ao Trf-
imnal Superior uma consulta do Sr. procurador regionaJ de 
Matto Grosso, sobre se pôde um deputado á Assembléa Con
stituinte estadual, que deixa o exercício do mandato, por 
acceitar cargo publico remunerado, incompatível com o man
dato de deputado, sendo em conseqüência empossado o pr i 
meiro supplcnto, voltar ao exercicio da funcção legislativa, 
3PÓ3 se haver exonerado do cargo que exercia, com funda
mento no recurso interposto que lhe cassa o mandato e quo 
tem effeito suspensivo, consoante a decisão do Tribunal Su
perior constante do Boletim Eleitoral n. 102," de 7 de setem
bro ultimo .(Da pauta anterior.) 

6. Processo n.- 1.743 (relator,- Sr. desembargador Col
mares Moreira). Oswaldo Vergara e Clovis Cardoso, conside
rando que o Tribunal Superior, decidindo o recurso inter
posto contra as eleições realizadas no Rio Grande do Su! em 
outubro d<j 1934, resolveu ahnullar as votações renovadas na 
j£a e 8 a mesas receptoras do município de Soledade, por' ha
ver ficado provado as coacções .e violências -— - consulta se 
fctâo è o caso de mandar apurar a responsabilidade para o 
que solicitam providencias, junto ao Exmo, Sr. ' procurador 
'geral. (Da pauta anterior.) 

7. Processo n. 1.744 (relator, Sr. professor João Ca-
fcral). O Tribunal Regional de Matto Grosso' consulta, em face 
ida omissão do Código Eleitoral, sobre se os recursos e pe
tições dirigidas áquelle Tribunal estão sujeitos ao pagamento 

d esellos o custas, desde que se não trate de alistamento 
eleitoral propriamente dito. (Da pauta anterior.) 

8. Processo n. 1.745 (relator, Sr. Dr . Miranda Valver
de). O presidente do Tribunal Regionaldo Acre, cons ;de-
íando estar o juiz municipal de Rio Branco, desde agosto do 
anno findo, desempenhando as funeções de juiz eleitoral, em 
virtude de assim haver resolvido o Tribunal Superior, con
sulta, sobre se deve o referido juiz continuar a exercer as 
funeções de juiz eleitoral em Saúde, ou se. deve passal-as 
ao juiz de direito. (Da palita anterior.) 

9. Recurso eleitoral n . 210 (relator, Sr. desembarga
dor Gollares 'Moreira), sendo recorrente João Baptista Nunes 
Ribeiro e recorrido o Tribunal Regional de Matto Grosso,, 
(Da pauta anterior.) 

10. Recurso eleitoral n . 242 (relator, Sr. Dr. Mira 'da 
Valverde), sendo, recorrente a União Republicana do Ser
gipe e recorrido o Tribunal Regional'do'Estado. (Da pauta 
•anterior.) 

.11. Processo n . 1.748 (relator Sr. desembargador Jose" 
Linhares); O ' Partido Liberal Catharinensé por seu dele
gado, consulta: se o ' deptitàdo estadual catharinensé, fun-
cèiohario publico federal ou estadual'nomeado'anteriormente 
á. sua eleição, tendo deixado o exercício das funeções admi
nistrativas antes, da posse e do exercicio do mandato, mas não. 
tendo sido exonerado do cargo, embora demissivól áá-nutum, 
pôde no intêrvallo-das sessões legislativas, reassumir as'fun
eções do seu cargo administrativo, conio.lhè dá direito o.pa» 
ragrapho único do art. 16 da Constituição estadual, " (Da 
pauta anterior.) 

12. Recurso eleitoral n. 241 (relator, Sr."professor João 
Cabral), sendo recorrente-João Baptista Nunes'Ribeiro a re» 
corrido o Tribunal Regional Eleitoral de'Matto Grosso. 

13. Recurso eleitoral n. 236 (relator, Sr. D i v Miranda 
Valverde) sendo .recorrente Gregorio Sabato" a recorrido, 6 
Tribuna] Regional Eleitoral de São Paulo. 

14. Processo n. 1.749 (relator, Sr . ciesemuargadoi? 
Collares Moreira). O Tribunal Regional de Saiita Catharina 
consulta sobre se um juiz. do mesmo Tribunal; professor- ca-
thedratico da Faculdade de Direito do Estado,, podo >sei> no
meado seu direetor, em face do que dispõe o art. 75 da 
Constituição Federal. 

15. Processo n. 1.750 (relator, Sr., professor. João Ca
bral) . O Tribunal Regional de Alagoas consulta sobre sc po
dem ser expedidos em qualquer época os diplomas aos feUP-
plentes de deputados profissionaes, Visto como, quatro, dos 
seis supplentes eleitos, deixaram de requerer no prazo f i 
xado pelo art. 19 das Instrucções.-

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, Q 
de janeiro de 1936. —Apripino Veado, Secretario. 

O Tribunal, em sua primeira sessão ordinária', -realizada 
em 3 de janeiro de-1936, sob a presidência do sr. ministro 
Hermenegildo de Barros,. resolveu : 

I o ) Encaminhar ao-sr. ministro da Justiça,o., pedido do 
Tribunal Regional de,Sergipe sobre a suspensão do estado de 
sitio, na capital do Estado, no dià 10 do corrente, afim de 
se realizar a eleição de um deputado á Assembléa • estadual 
pela classe dos empregadores (processo n. 1.746, relator e 
sr. ministro Plínio^Casado), para que s. ex. -proceda como 
achar conveniente, unanimemente; 

2.") responder á consulta do Tribunal Regional de São 
Paulo, de que trata o processo n. 1.741 (relator, o-sr. minis
tro Laudo de Camargo), declarando que o eleitor'4transferido 
de uma saca para outra não deixa dè ser o mesmo eSeitors 
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devendo portanto conservar o mesmo numero da inseripção5, e 
assim' acontecendo, deve-se instituir, um. l ivro. especial para 
transferencia, eontra. o voto d b s r . professor João Cabra)-. 

—f O Tribunal, antes de iniciar os trabalhos, tomou co
nhecimento -do pedido dó"dr . AcMlIes de Faria Lisboa,, go
vernador do Maranhão, tendo o julgamento ficado adiado, por" 
haver Q sr. dr. procurador geral pedido vista dos autos (pro
cesso n; 1.720, .sendo relator o sr. desembargadsr Collárés 
Moreira). 

Secretaria ao iripunai, eme cie janeiro de 1936. — Agri
pino yeado, secretario. 

A C T A S 

ACTA DA 131a SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA E M 23 D E 
DEZEMBRO D E 1935 

PRESIDÊNCIA DO SR. MINISTRO HERMENEGILDO DE BÁRRQS 

Aos vinte e tres dias do mez de dezembro de mil,nove
centos e trinta e cinco, ás nove horas, na sala das sessões do 
T . S. dé Justiça Eleitoral, presentes os juizes senhores m i 
nistros Plinio Casado e Laudo de Camargo, dezembargador 
Collares. Moreira, professor João Cabral e o dr. Miranda V a l 
verde, presente, ainda, o senhor Procurador Geral, dr. A r 
mando Prado,, estando ausente- o senhor dezembargador José 
Linhares, pelo presidente, senhor ministro Hermenegildo de 
Barros, foi declarada aberta a sessão. E \ lida e approvada a 
acta da sessão anterior. O senhor ministro-presidente annun-
ciou o julgamento da appellação n . 44 (relator o senhor m i 
nistro Plinio-Casado) sendo appellantes Octavio Camargo d.q, 
Amaral e Euclydes José "Borges e apr :llado o Tribunal Re
gional d o . P a r a n á . O Tribunal tomou conhecimento da ap
pellação interposta por Octavio Camargo do Amaral e conhe
ceu também, da appellação de Euclydes Borges, embora in 
terposta, p è l q ; d r , . , L a e ^ Munhoz, promotor publico, da Ca-
pi ta l^únanimème^te . Demeritis, deu provimento á appella
ção de Euclydes Borges para absolvel-o, e também, erri parte, 
á appellação'de,,Octavio Amaral, pára condemnál-o no .gráo 
maximo"db ã r t : 'l!>3 § 17 do Código Eleitoral, isto é,; nmíta de 
um conto de réis (1:0001000) e um mez de suspensão 1 do 
cargo,; em vèz:Üe'-condèmnal-o ás penas do art. ,183 § 12 do 
mesmo Código.^unanimemente. Sobre òs outros casos, em 
pauta pára-julgamento o Tribunal resolveu 1°) julgar pre
judicado b decurso "eleitoral n. 238 (relator senhor ministro 
Plinio •Casado), -çendo recorrente Mizael Vianna e recorrido o 
Tribunal .Regional de Sergipe,' unanimemente; 2°) adiar, por 
ter ó' senhor" ministro- Laudo de Camargo pedido - vista dos 
autos;- ó ' julgamento-da consulta do senhor procurador regio
nal do 'Pará , ;-encaminhada pelo senhor Procurador Geral, 
(processo rt. 1.738, relator o senhor professor João Cabral); 

3o) responder a'- consulta do Tribunal Regional de' Alagoas 
sobre-se não havendo se realizado, em um município do Es
tado, .:a.éleição*':-mu'niclpal,*.por falta de.registro'de: candida-
4os»:.deve:.seKdesignado novo dia para, a-eleição e em que pra
zo se. deve! fazel-o, declarando que d£ve o Tribunal Regional 
designar-.novo-dia.para a realização da eleição,- dentro; de ses
senta.-,(60) dias,..antes da .mesma -se- effectuar, unanimemente 
:(proçess.o, a.. 01739,'relator o senhor dr. Miranda. Valverde), 
O Tribunal tomou, '.ainda conhecimento do pedido do senhor 
dr . Açhilles d,e,,Faria Lisboa, de que trata'o processo n. 1.720. 
tendo sido. o julgamento adiado por haver pedido vista dos-
autos,: o senhpRsriri Miranda Valverde. Nada mais havendo 
a tratar, p,senhor-,ministro-presidente encerrou a sessão-con
vocando ò.u-trâ.para. o dia '27 do corrente, ás nove horas. Dó 
que..para constar ..lavrei- :a presente. Eu, Raul Pacheco de 
Medeiros, auxil iar-dá - Secretaria a escrevi. E èu," 'Agripino 
Veado, 'Secretário do-Tribunal a subscrevo. — Hermenegildo 
de Bfifvós, presidente. 

ACTA DA m ^ S E S S Ã O ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE 
DEZEMBRO DE 1935 

PRESIDÊNCIA..DO SR. MINISTRO HERMENEGILDO DE RARttns 

AOS vinte e sete cuas. do mez de dezembro de mil novecen
tos e trinta e cinco, ás- nove horas, na sala dás sessões do T r i -
Dunal".'Superior."de "Justiça .Eleitoral, presentes os juizes, se
nhores ministros Plinio Casado e Laudo de Camargo,. desem
bargador Coíla.res Moreira, -professor João Cabral 0. o dr . M i 
randa Valverde,'ptesente ainda o sr. procurador geral, dr. A r 
mando Pfado, estando-ausente b sr. desembargador JoséL inha -

res,~:p~eIO" presidente, sr. ministro ifermenêgildo de Barros, foi 
aberta a sessão. E ' lida e appTOjvadajfâ  açtaj da sessão anterior, 
De inicio o sr. professor João 'Cabra! communicou haver a 
secretaria entregue os mappas' por ella levantados, sobre o j u l 
gamento das eleições de Sergipe para um deputado federal, 
Jjpr onde se verifica não ter havido alteração no "resultado qua 
proclamou..eleito q candidato José Barreto Fi lho. A seguir o 
Tribunal; resolv',èM'sbb'5propòs'f«-^ ;;éPí' d»t Miranda Valverde 
que"ôU'éc!u1rs :ò í ;cbntra!;a( éxp.ediçãb fd'é1dipl^ma a deputado çlas-
sista,,, obéd:ece áo' ;,prqcesso"'estabelecido >prara os rec irsos do 
3* clássè,'unicamente'. "Rél'ativ^me-nÈèüa0s'casos em pauta para 
julgamento^ p. Tribunal resolyp.:. .1'), responder a consulta do 
sr . procurador 'reííò'h'âl 'dó •P^rs^ènáamifthanda. pelo ?r'. pro
curador .geral, e. de que,..tratai,p p,rpcessp'5n. 1.738' (relator, 
sr . professor'João Cabral) declarando," quanto a primeira 
parte, que o candidato registrado sob legenda, para ser votado 
nominalmente ..em chapa' como , candidato .avulso, necessita da 
novo registro, contra; ós,,'votos'-,dps sr$, miPjistros Laudo de Ca-
margOi-e-professor Jbãq ;-Cabral; 'e.,g,úa.ntojia 2 a . parte, que nas 
eleições, municipaes, o ejei.tqr de ym;íp'uniç;jpio não poda votar, 
como fiscal, em ;outro ,muni(íipiq, embora pertencendo ambos 
á mesma região, unanimemente.; 20),:.attesiár, "a requerimento 
do dr. Achilles Lisboa, depois /de 'ouvjdó- 0 Tribunal Regionaldo 
Maranhão, que -o mesmo drarAcbillesrLisbÔa, foi legitimamente 
eleito e proclamado' governador .dooEstadé do Maranhão pela 
respectiva • Assembléa Constituinte, -em 21'; de junho de 1935 
e tomou posse dcmèsmo cargo a 2á>de junho do mesmo anuo, 
na fôrma do art. 3° das Disposições Transitórias da Consti
tuição Federal; bem assim, que' não -houve recurso contra essa 
eleição e posse,- unanimemente (processo n. 1.720, de que ó 
relator.o sr. desembargador'Collares Moreira). Considerando 
0 â^eantado da hora o sr. ministro-presidente encerrou a ses
são, convocando-outra para o dia 30 do corrente, ás mesmas 
horas."Dó' q u è p à r a constar lavrei a presente. Eu. Raul Pa
checo de Medeiros, auxiliar dà Secretaria, a escrevi. E eu, 
Agripino Veado, secretario do Tribunal, a subscrevo. líer
menêgildo.. de Baryos; presidente. 

Secretaria do Tribunal Superior de Just iça Eleitoral 

Expediente do dia 4 de janeiro de 1936 

Primeira Seecão 

Autos distribuídos: 

..Mandado de . Segurança n. 15—.Classe 7a — (Matto 
Grosso) — Impetrante,, Dolor. Ferreira cíe Andrade' — Rela
tor, Sr. Ministro Plinio Casado. 

Processo, 11. 1.749, classe 6a (-Santa Catharina) — Con
sulta do Tribunal Regional — Relator, Sr. Desembargador 
Collares -Moreira. 

processo n . f'.750, classe 6 a (-Alagehs) — Consulta Ia 
Tribunal Regional — Relator, professor 9bi\o Cabral. 

Autos amclusos 

Ao .Sr. 'Ministro. Plijjio Casado,:. 

Recurso u . ,48, 45 «lasse sençtc íecofrente Orlando Vieir» 
Dantas (Sergipe) . 

Processo n. 1.740,. 6* classe — Cons-alla d-o .Presidente d4 
Afsembléa Legislativa do Amazonas'.. 

Ao Sr. Ministro Laudo de. Camargo: 

Recurso n. 17. 4* ••çtnssse, sendo-recorrente, AnioniyNeve-.it 
da Roclui (Districto Federai) . 

Recurso n. 237, 3" cla.*se. sendo recorrente, Augusto L e i 
te de Vasconcellos (Districlo Federal) 

Autos com vista á Pròvüradorm Geral: 

Recurso"n. 36, 4.» classe (Acre'), recorrente,. Hugo Ribei
ro -Carneiro o outro; relator. Sr.'-Ministro Plinio Casado. 

-Recurso: n.. 251,.- 3" -cla~so (Minas Geráe.s), recorrente, Jor-
zelino Pinto; recorrido, .Raymiíiido, Barbosa Serra, relator Sr-
Desembargador Collares Moi-ei.ra. 

AMÍOS devolvidos á Secretaria 

Recurso -n.. 246, 3 a classe (3; Pan-lò), recorrente Bene* 
dicto Nunes de Freitas, relator Sr. Ministro Plinio Casado., 

http://AnioniyNeve-.it
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y Segunda- Secpão. 

Expediente cfè- 3 e -4 dê janeiro de 1036 

Í Documentos arehivfidos' 

f 152 segundas vias'çiel lisfms, de óbitos,do Estado do Plaúhy. 
1 lista dos obilos pfiCtjprJdòs. dürànté ,o cie novem

bro nas 1' e 2' Zonas jSleil.Qraes, de S.. .Luiz. Maranhão. 
, ' 131 "A" vias de títulos èleitoraes- de diversas regiões do 

Estado do Pará . 
26. 3*s. vias de títulos,èleitorates de .diversas regiões do 

ístado de Matto Grosso,., 
• 10, segundas, vias ..dós seguintes pecuaos de transferen-

\ ias: 

a) dentro da região Vlo 'listado, rfc'Ceará — Maria do Car*-
j no Barreto, do município de- RcWempção, Hermes Paulihó, 
l José Pio Galvão e Maria' Augusta »clã Gosta, de .BáturitéV tõ-dós. 
' oara Aracoiaba, 4* Zoffó* Efôitbralí. 'DVfvíTl Silviítb- dé Sá; o 

lenevides, da 1*' Zona,-'Eleitoral, <Fórtalêza, Antônio..A Be-
. jrra da 11" Zona Elèitóriil,('Sena*dor''Pôrnpe'u, .Antônio Mo

ura Silva, da 18a ZonE l?t'éit'biial:'t\rniQícoí;s.&5.í>e<lr.o Ferreira 
;e Mello, da 17° Zona .lEleitòraí. Campos -Satlea. todos .parava. 

S 1° Zona Eleitoral, Cidade -.'de Maria. Pereira' 
•/• b) de-regiões diffèfiente-s: João ítetónic-de.-Lima e Ho-

•ero do Castro Toulriiahoíirla *4* :Zona Eleitoral Porto .Ve-
I .o. Estado do Amazonas. r>a*a a 19! Zona 'Eleitoral de Gua-
' irá-Mirim, Fitado cie. «Malto <Grosso. 

Foram fichadas: 
310 3as. vias de titulos eleiforaes. 
115 processos da Representação Profissional. 

Foram classificadas pelo processo alphabetico duodecí-
•al: 

i 187 fichas do "Arehivo Eleitoral Nacional " 
') 100 fichas dos processos da Representação Profissional. 

JURISPRUDÊNCIA 
y Estado do Espirito Santo 

•v' Recurso eleitoral n.. 54 — üiasse 4* 

ti .ecorrente, Moysés Barbosa de Oliveira; recorrido, o Tribuna» 
f- , Regional Eleitoral do Estado rio" Espirito Santo 
! > 

j Parecer indicativo 

! A especia sujeita é a- de um recurso interposto por 
itoysés Barbosa de "Oliveira, delegado-eleitor, .votado para 
íéputado pelo grupo cios empregados, na' classe —, Industria, 
Jommercio e Transportes, — contra a eleição e a expedição 

do diploma ao deputado classista Euphrasio Ignacio da Silva, 
leito pelo mesmo grupo á Assembléa Legislativa do Estado 

M ' ' o Espirito Santo. 
\ O recurso não está devidamente instruído'. Dos autos não 
t constam, nem siquer, ,a actá.da eleição e o respectivo accor-
l "<&o do Tribunal Regional, ápprovando a referida eleição e 
? '.andando expedir o diploma. 
í E, todavia,' foi desse accordão. e contra essa eleição que 

, e interpoz o presente recurso. 
• E ' bem visto que.jior emquanto, não posso fazer o rela-

' orio nem emittir parecer, 
i Aguardo-me para o dia do julgamento. 
{ Rio. 3 de janeiro de 0936. —Pl in io Casado, relator. 

EDITAL 
0 bacharel Agripino Veado, director da Secretaria cio 

"ribunal Superior de Justiça Eleitoral: 
Faz saber aos que virem,- que, na primeira secção 

ista secretaria, s e rá ' amanhã .aberta vista pelo prazo legal, 
-dra os interessados faliarem, sobre os seguintes recursos'elei
toraes já com parecer da. Procuradoria Geral da Justiça E le i 
toral : 

1 — Recurso eleitoral n . 248 — Cias. 3 a — Recorrente, 
Bcmedicto Nunes de Freitas;, recorrido, o Tribunal Eleitoral 
de São Paulo. 

II —. Recurso ^eleitoral- n. 249 — Cias. 3" — Recorrente, 
João Baptista* Nunes Ribeiro; recorrido, o "Tribunal-Regional 
de-Matto Grosso.. 
III —.Reourso eleitoral' n . 250 —- Cias. 3*'— Recorrente, 
GHympio Cunha; recorrido, o Tribunal Regional Eleitoral do 
Espirito Santo. 

-Secretaria do. Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, C 
de janeiro de 1936. — Agripino Veado, director da Secre
taria. 

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 
E L E I T O R A L 

Estado do São Paulo 

Recurso Eleitoral .n. 248. — . 3" classe — Recorrente, Bene-
diet-o- Nunes de Freitas — Recorrido, Tribunal Regional 
de Justiça Eleitoral — Relator, Exmo. Sr. Ministro 
Pl inio: Casado. 

Parecer n . 342 

Ao- 21 de outubro de-1935, Brasiluso,1 Rodrigues -Lopes, 
cm Santos, no Estado de São-Paulo, tequereir a- sua quali
ficarão corno eleitor, (fls. .8), offerecendo certidão' db re
gistro do-seu-nascimento, feito a 19 do outubro 'do mesmo 
anno (fls-.-' 9) . 

*Este registro se -processara perante a 2" Vara dê Or-
phãos e Ausentes; da Provedòria e do ^Contencioso'' dé Ca
samentos dá . comarca -da capital de São' Paulo:; e. a'respeito 
delle o juiz,' D r . Edgard de Toledo Malta, assim se mani
festou: 

Brasiluso Rodrigues Lopes requereu- £ 'registro do 
seu; riascinientp. aílegando .ler nascido "enrireze., de fe
vereiro de mil oit-ocentos e noventa c seis. que, eni.''tem
po,, oportuno,,não fora feito o alludido registro. expe
dido, do requerente.foi regularmente processado ,e ,exT 

pedido .o mandado autorizando^ se';.fizesse ó registro. 
Feito este, logo depois comaçaram' a :-apparecer..recla
mações .contra o registro sob o - fundamento de que 
nullo- era a registro, porque o registrado,i'era. nascido! 
em Portugal e pretendia, burlando.: as nossas le is , . in-
culcar-se brasileiro nato, seívindo-se..dessa traça. Den
tre essas reclamações destaca-se a de folhas dezoito 
a qual é inteiramente desprezível porque, alem de con
ter uma assignatura abreviada e illegi.vel,- não traz a 
firma reconhecida por tabellião. Além. dessa petição, 
lia ainda as de folhas vinte, vinte tres, trinta e„urn e 
sessenta e cinco, sendo que a. de folhas.,: vinte o tres 
veio acompanhada, de dois documentos. Sobre essas 
reclamações foi ouvido o doutor Promotor. Afinal, o 
próprio interessado appareceu em Juizo, e pediu vista 
dos autos para rebater as allegaçõe.s dos que- contes
tavam a nacionalidade, brasileira. Attendido.no seu pe
dido apresentou a defesa de' folhas quarenta ,e qua
tro a cincoenta e dois acompanhada de oito documen
tos. Ouvido novamente o-doutor Promotor, .manteve 
o seu primitivo parecer-quando opinou pela procedên
cia, do pedido de folhas dois.' Passo; agora a decidir 
o caso. Mesmo que se descubram nullidade's': no pre
sente, processo e mesmo que taes nullidades-sejam, ab
solutas e de pleno direito, ainda assim só poderiam 
allegar os interessados, ou o Ministério P'ublico'"(Co-
digo, <Civil,: artigo 146 — C.' : JPl. C . C , art .-352). O 
doutor Promotor não as allegou. Pelo contrario, opi
nou pela validade do processo, Não as tendo allegado 
o doutor Promotor, poderiam -fazel-os os reclamantes 
itraz referidos ?. Vejamos. Quando o Código Civil e 
} Código' do-. Processo falam em interessados' quem 
=ão os interessados a que elles se referem? Os inte
ressados a que se referem o Código Civil e o do Pro
cesso outros não podem ser senão aquelles que taxa
tivamente estão indicados.no artigo setenta e seis do 
Código Civil , is to.é, aquelles que têm algum legítimo 
interesse econômico ou moral, pára .propor ou, contes
tar a acção. E relativamente ao interesse' rnoral,, eite 
só autoriza a acção quando troca directamente .ao au
tor, ou à suá familia (§ único do artigo..setenta.-c.seis 
citado).' 
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Qual o interesso econômico- que os reelaiuantèé. 
podem invocar para pleitear a annullação áo -xegistro 
de nascimento de Brasiluso. Lop;es? Absolutamente-

"nenhtmr.~E" moral VAinda menosj"p'o'rqne„o registro 
incriminado pelos reclamantes,, moralmente, naoVlbe» 
toca, nem ás suas famílias. Qüandó!mifito'poderão ; 'e!-
les allegar um interesse político, ou/eleitoral. -Então, 
se è este o interesse que os move, que alleguem no 
juízo eleitoral e não no juizo eommum, porque, o in 
teresse político ou eleitoral não tem reflexo.neste-ul
timo-Juizo.. O artigo cente e vinte do regulamento 
18.542 que os reclamantes vêm,.invocando comej con
tendo um remédio• para- solucionar..sem mais formaíi-
•dades- as suas reclamações, • nüo. •eemporta.-.'a- interpre-r 
tação que lhe vem sendo .dada. O citado artigo está, 
redigido nestes termos: Em qualquer tempo poderá 
ser apreciado o. valor probante, da. •••justificação,, em. 
original ou por traslado, - pela • autoridade < judiciaria 
competente ao conhecer de acções que se-.velacionarem 
com os factos justificados. DO simples enunciado'idéste 
artigo, resalta- logo aos nossos olhos menos-' atteritos 
que é- preciso que haja primeiramente uma acção"quat-
quer que-tenha se origmado'da justificação, pára que 
o,juiz possa apreciar de novo o valor próbante dá jus
tificação. Por conseguinte, sem que antes se promova 
esta acção, não se pode cogitar da annullação do re
gistro. Finalmente, os documentos agora juntos pelo 
requerente Brasiluso. R. Lopes, "provam- satisfatoria
mente que elle de facto nasceu no Brasi l . Por estes-
rnotivos .r.emetto os reclamantes para os.meis ordiná
rios . 

Os autos do presente recurso eleitoral não fornecem ele
mentos .para.,se. saber se os-reclamantes'foram para os meios 
ordinários e o que conseguiram a favor da sua pretenção, 

O pedido de inseripção de Brasiluso foi impugnado, a 29 
de outubro, por Nestor Alves Amorim, na qualidade de " ! e i -
iór (tis; .22-v.>, o. qual allegou: 

1» — Pediu o impugnado a sua -qualificação dizen
do-se' 'brasileiro, nascido na eápitat^do Estado de São 
Paulo", no dia 1,3 da feveneiro de "1891, fíltio legitimo 
de Antônio Rodrigues Lopes e dona Carmen Qnevedo. 

. 2° Para provar sua- nacionalidade e maiòridade o 
impugnado, que não tinha-certidão, fez a 19 de outu
bro corrente^ na Capital ..uma justificação ;'é nessa data 
obteve o .registro "no districto do Braz, registro esse 
feito exclusivamente para a qualificação:no dia".-'24 de 
outubro {ou.sejamtcinco dias depois'., .)'•: 

. 3." -Assim-procedeu o impugnado pára ser''Depu
tado classista,- pois foi eleito delégadó-eleifor dos - em
preiteiros de estiva; sem ser eleitor; 

4." A prova para o registro na justificação foi 
•realizada com o depoimento de Francisco Ferreira 
Canto e outro, cujos depoimentos precisam ser lidos por 
esse Juizo. 

Na mesma data, tíenediclo Nunes de Freitas, também na 
qualidade de eleitor (fls. 79 v . ) , impugnou a qualificação, 
pelos-mesmos fundamentos (fls. 78). 

Em .'defesa cios seus interesses, accorreu, Brasiluso, d i 
zendo que.juntava documentos e, ao mesmo tempo, declaran
do que,-por estar seiente da impugnação, pedia que se prose-
guis-se nox processo, sem se esperar o vencimento "do prazo do 
edital, a que allude o' art. 29 do Reg. Geral dos JUÍZOS 
(íis. 25).. 

O seu requerimento foi deferido, (fls. 20, 97.), mas, Be-
nedictb' Nunes de Freitas e Nestor Atoes 'Amorim reclamaram 
contra.o despacho, asseverando que a lei não permíttia' ás 
.partes^desistirem do :.prazo, pois o, edita! não visa apenas a 
dar conhecimento da.'.impugnação ao. interessado, mas quer 
também facilitar'aos impugnanfes -a a terceiros-a addução de 
provas o de eselaercimentos (fls. 30, .33-e 1091. 

Contra tao -insólita doutrina; contraria ao texto expresso 
fia lei (art. 29 do'Reg. Geral dos JUÍZOS;'55, ò, do Código Ele i 
toral revogado; 81, 2-do Código Eleitoral em vigor],.expres-
sou-rse o Juiz.EIeiloraI, ; no seu despacho de "fls, 31, no qual, 
todavia...mandou;1,qiie.' se tomasse por termo, o recurso, pelo 
qual um. dos reclamantes previamente protestara, ficando o 
effeito-euspensivcpara ser decretada pelo Tribunal.Regional, 
se. jtilgas.se-conveniente concedei-o'(tis. 31 e 110). 

Lendo-se; ã Tis. 208, o accordão da" iDstancia a quo, ve
rifica-se que, não só não deu ao recurso o cffeito em questão, 
senão que repeliu as arguições. aUineirtes á dispensa do prazo, 
áe jaue venho cogitando, 

Neste processo, muito graude." controvérsia se estabeleceu, 
sobre o "significado da prova ^testemunhai, que convém lêr 
ordenadamente. 

Papa- a- obtenção, do 'regisfcm de,j-nascimento. depuzeram; 
em justificação, as^testemunhpj)—. F,rancisoo Ferreira Canto 
e,ii2: Essas-testemunhas nã-sialludjriamj com clareza ao-ba
fe Rual Guimarães, cujas.-declarações »se encontram a fls. 141 
tisterio do Brasiluso. Mas, como'iparecesse que se referiam a 
isso, trataram os impugnantes de mostrar que tal batisterio 
não .existia. Neste..sentido, £»8dszh?asn a peça certificada a, 
fls.., 143; 

As. testem-unhaSj.iporém-,. estavam [.equivocadas, visto como 
q. qúe.Brasiluso,.,possuía-, era- ;uma çeí-tidão do-.casamento de 
seus páe3,.'.for.nèé«lá' pe"a«$uria('i Jteüopolitana de São Pauta 
(fls. 58)' ' 

.Na :üiIação açoüatoria, .no, pr.ocesso do recurso eleitoral 
a fls, '44*,- òhy:iu73o a Francisco, "gérfs^ra Canto, sobre os mes-
mos pontos do.^eu' depo^ent,'^ ítò''j>rjbces3q do registro de 
nascimento. Sobre/ó rnès.niò 'assumpto, foi a testemunha 
ouvida outra. vez!aà'".'fls,»., 123, .' 

Toinou-ste. também1, .atérca^.'dçs nrçsmos themas, o depoi
mento de 'Raul' Guimarães,,'.;* físl, 1'5'9'. estando dito depoimento' 
também por certidão"'a fls'. 20!2i: 

Convém. examinar esses depoimentos, porque os impu
gnantes pretendem d.e'=trUil-os,íràIlegâ'hdo que iüo contradita 
rios. Mas, taí nãò'acontece',' porcfôantd,' os equívocos que nelli 
se notam se desfazem ante a prova documental offerecida po 
Brasiluso, na. qual dentro em pouco me deterci. 

A' inconsistência das arguições feitas a este respeito allu-
diu o accordão de fls. 208, nós"seguintes termos: 

Parece-me-que toda-a du\4da su*giu porque, havendo 
testemunhas, que depuzeram na justificação para o' registi-
alluçlidp.a certa certidão da Cúria Metropolitana, entendeu-; 
que* se.tratava de batisterio, e-deste havia certidão negativ; 
quando,- na --realidade, a certidão se referia ao casamento dc 
paes de, Brasiluso. 

O'impugnado produziu'allegações. a fls. 52 e seguintes 
as instruiu' com a farta e convincente documentação reiterai» 
em certidões, que vae de fis. 58'a 71'. Accrescentou-lhe, 
fls. 83 e seguintes, os originaes do processo de divorcio do 
seus paes. A fls. 138, fez o seu depoimento pessoal. A. As

pei' 

que nentnima coinsao 'existe- ent.re essa cerlicião e 
que os impugnantes apensaram a l i s . 153, na qual se diz q 
c!le. não é qualificado, jurado*, aa referida comarca. 

Na-petiçâb dé''fisjí 148, -'BeWedSfto Nuiies.de Freitas r.e 
quereu expedição de uma carta precatória, para mquiriçê 
de testemunhas,-.que :seria iaçrolafjas no juizo deprecad-

"para prova do allegado.. na inicial cio pr 
alistainento-sem-í-pròVa^ír nídíonalidade e m 
do impugnado". 

ocesso c 
maíoridac 

Tal prova testemunhai, porém, se limitou a um seguno 
depoimento dé Raul Guimarães-,-, quflí servira de testemunb 
no proeesso do registro, e a uma declaração de Messias í 
Salles Ribeiro, (fls. .172), o qual figura na petição de quai 
íicação de fls.' 8, at-testándo a'Tdentidade de Brasiluso e v j | 
dade de suas declarações quanto ao seu domicilio e residor 
cia. 

Com este depoimento se pretendeu autorizar uma argu 
;ão inteiramente nova, que só apparece no requerimento o. 
:'ls. 174, e vem a ser a de que o impugnado não. juntou prov 
le sua residência e domicilio.. 

Examinando-se, porém, o depoimento de Messias, 
; ls . 172 v . verifica-se que a sua declaração sobre o pon 
em apreço 6 esta: 

Elle depoente ignora qual seja" a residência do imp 
gnado. 

A testemunha não desmentiu o que attestâra a 21 
outubro. Declarou a sua ignorância, acerca da residenc, 
do impugnado, no momento em epíê depunha, is to .é , a 
d,e novembro. 

Nada impedia que elle, a 12 de novembro, já não soube! 
mais do domicilio de Brasiluso, o qual poderia invocara s 
favor, sob certo ponto de vista, o que está aífirmando a f 
197, pelo integro juiz rio Tribunal Regional, Dr. Jorge da Ve i | 
ao declarar-se impedido para o julgamento do recurso. Est 
a-sseverações autorizadas concorrem;para demonstrar a ide 
tidade do. recorrido e a seriedade da documentação que el 

appendeu acs autos. 
G ' Colendo Tribunal Regional julgou improcedente/ 

impugnações, - negou pTovirnento aos recursos e determi' 
expedição do titulo de eleitor em favor de Brasiluso 
jues Lopes.. 

Confere com o O r i g i n a l 
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Somente BcnecWSa Kffies' de 1 Freitas recorreu da de
cisão, protestando apresentar .razões na. Superior Instância.-
Tem, para isso, o pcítóor ü.o s*8» 'do art. 72' do Reg. Interno. 

No meu entender, precisa o recorrente- de addnz-ir ar
gumentos, novos, para; destrui^ o venerandou.ccürdãó "do T r i 
bunal Regional, com* o -cf-tt-al-'concordo,inteirameuiü_-#«.Ls^ 
acompanhando o prenunciúníentctídr^^ 
mcmtTpr-itci-ro-i.iut..; a -BroviufpTbTn^itra evidencia ser o im
pugnado brasileiro nato.-.poiique; 

_EffectivarBent4iteansta«ílos autos -certidão dá-- Cú
ria Metropolitana relativa' ao casamento dos paés- de. 
Brasiluso, realiy.ado^-nes;6a"':Capit;il -em T dè- janeiro" 
de 1888; cons-ttt a'! tMrtaf de1 sentença cio d esqui te ami
gável desse- 'casal/-lMnologadó éírí'.'3-0-1903 :pYíoJ*jui2, 
homologação contirinada pelo Trib_unaJ de Justiça em 
22 de-julho ctr?cI90S:- (t'!s..!^0;"81:;94:) ,c,-na inicial"desse 
dcs-quiií', se dècfará1 ^\imptígáadq'çlnvib fiíhò do'casal 
e nascido a W diá JòVéi;gfro--"dc»'18>1J; constam 'ainda' 
os documento? d</'srls. 62, dos qilaes se .vfi-,a.na
cionalidade da^alistando.',."'Pço'va/-se• mais. que o pró
prio pae do ynpugnaçlo, 'plòrtuguçz' de nascimento, era-
brasileiro naturalizará- ('fJS-.."-63>. 

A meu vêr. o registro de nasciraenlft se processou,re
gularmente c vale pai-a. Q; elieit-ç-i-cio art. 59,. 5 letra d do 
Código Eleitoral. 

Hio dês Janeira 13- <Se janeiro cie 1930. — Armando 
Prado, Procurador acrai. 

T R I B U N A L REGIONAL D E JUSTIÇA E t E I 
T O R A l D O D I S T R I C T O F E D E R A L 

EDITAIS E AVISOS 

Q U A L I F I C A N D O E R Q U E E Í D A 

Primeira 1 K l i íreutuscripçao 

SEGOKDA ZONA ELEITORAL 

(Districto municinal de São José) 

Juiz Dr. flfartinüo Garcèz Caldas Barreto 

Escrivão — B r . Canos Waldemar de 1'igueiredo 

QCALÍFK'ADOS POK DESPACHO "DE 27 TYK np/TlMBRO 

DF, 1935 

"1.998. José Cyi-iaco Gurjãô -Júnior. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE '28 DE 'DEZEMBRO 
P E 1935 

1.999. Bíiiedicto Tavares da Silva, 
2.000. Júlio Pereira Passos. 
2.001. A i y dos Santos. 
2.002. Altivo Alves de Mello. 
2.003. Antônio Rodrigues Pereira, 
2.004. Servido Gonçalves da Silva. 
2.005. Deemeval Diògenes de Souza. 
2.006. Wilson Lima. 
2.007. Antônio Nunes das. Neves. 
2.008. Luiz Omar Panos ip. 
2.009. Paulo Ganns. 
2.010. Luiz -Balthazar cia.Silveira. 
2.011. Julieta .Ferrari. 
2.012. Abelardo Sayão • Gontinentino César, 
2.013. Renato Leal. 
2.014. Evandro do Hollanda Salles. 

-. 01H . Pedro Alexandre I-,0ho. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 30 D E DEZEMBRO 
D E 1935 

2.0-JG. Luiz César.. Leile. 
2..017. Lui^^eamarifiiLç* Piriln 

-Holiorato Soares cie' Freitas. 
2.0.19,. ataria Anna- Cardoso. 
2.020. José Cordeiro Grangeiro. 
2.021. Vasco Pedrozzi. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 2 DE JANEIRO 
DE 1930 

2.022. Salustic Santos. 
2.023. José Augusto Teixeira. 
2.024. Marcinio Brasil Machado. 
2.025: Pedro Corrêa Mascarenhas. 
2.026. ..Fernando Moreira, 
2.,027.-. Antônio Cláudio Cavalcanti de Albusinerqne. 
2.Í028.' Emile Eugeno Lebre, 
2.029. Francisco Storino Vianna, 
2'..C3Ci. Angélica 'Storino Vianna. 
2.03.1.-José Sá Filho. 
2.032. José Bittencourt Calazan? 
2.-033. Rosalina Salgado Vianna, 
2.034. Alice de Faria Homem. 
2.-035. Amélia. Miraglia. 
2.036. - Hugo Pordeus de Alencar. 
2.037. Francisco Pinto Coelho. 
2.038. Álvaro-Zurli. 

Segunda Cireamscripção 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL' 

ÍDistrietòs municipaes de Gamboa, SanfAuna e 

Espirito Santo) 

Juiz — Dr. Antônio Rodolplio Toscano Espiada 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

OÜ4LÍÍTCAD0S POR DESPACHO DE 16 DE .DEZEMBRO 
DE 1935 

4.993. José Simões. 
4.994. Manoel Soares Filho. 
4.995. .Silas Raeder. 
4.995. Énéas'Alves da Fonseca. 
4,997. Ornisto Pereira da Cunha. 
4.99,8. Rio von Ockel Tebyriçá. 
4,999. Rolando Antunes Peixoto. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 17 D l D E M M B R O 
DE 1935 

5.-.000. Delfim Moreira. 
5.00:1. José Augusto Oliveira. 
5~.002. Walter'Alves Amaral. 
5.003. Rubem Theodoro Soares. 
5:004. Bemvinda Paula de-Lima. 
5.005. Amaro Gomes Viveiros. 
5.006. Joaquim Francisco Valentím. 
5.0Ô7. Alfredo Pereira Cardozo. 
C.008. .José Rakib. 
5.009. Linctolpha Carvalho cie São Sabbas. 
5.-.010. Osmar Moreira. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 18 DE DEZEMBRO 
DE 1935 

6.011. Victor Soares Teixeira, 
5.012. Alberto Basilio. Pereira. 
5:013. Orlando Raymundo do Nascimento. 
.5:.014. Arthur Bastos Carvalhaes. 
5.015. Antônio. Lage. 
5.016. Claudionor Barboza. 
5.017. Dulce Marques Grossi. 
5.018. Eponina.de Oliveira Bastos 
5.019. Eduardo Selso da Cruz. 
5.020. Fructuoso Brucaí Garcia 

Confere com o O r i g i n a l 

http://Eponina.de


46 , T e r ç a i o i r a 7 BOLETIM ELEITORAL Janeiro de 19S6 

5.021. #Gastão Rinelli de Almeida. 
5.022. Henrique Marques Caeella. 
5.023. José Ferreira de Abreu. 
5.024. Maurício Pereira da Mo.tta. 
5i02jL JMaria Maia Fragoso. 
5.026. M"iguel "PãH-ãs"Scr 
5.027. Nair Loureiro. 
5.028. Ottilia Esteves Brucal. 
5.029. Roberto Goulomb. 
0'.030. Mario Borges. 

QUALIFICADO POR. DESPACHO B E 19 DFi DEZEMBRO 
DE 1935 

5.031,- Ruben Antônio da Silva. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 20 DE DEZEMIiRÜ 
DE 1935 

,5.032. Antonino Támega da Silva. 
•5.033. Augusto Raul de Oliveira., 
5.034. Antônio Barbosa da Silva Filho. 
5.035. Ângelo Mazzei. 
5.036. Américo José Souza. 
5.037. Alphcu Ambrosio de Medeiros. 
5.038. "Benedicto Britto. 
5.039. Carlos Chaves. 
5.040. Darcy de Olivaira. 
5.041. Euclydes Ferreira Machado 
5.042.. Géorgina Hacklad. 
5.043. Elyseu Crespo Ribeiro. 
5.044. Francisco dos Santos. 
5.045. José Novaes 
5.046.. Jovelino Pereira Saltes. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 20 DE DEZEMBRO 
D E 1935 

5:047. Manoel de Souza Paes, 
5.0'í8. -Mario Garcia Moreno. 
5.049.. Osvakiiria Mendes da Silva 
5.050. Rodblpho> Masset. 
5.051. Ruben Soares.-
5.052. Simon Weksler. 
5.053. Wagner Silva'. 
5.054. Arthur Machado Garrão. 
5.055. Cely Alves Brum. 
5.056. Bènevides Quintino -Filha 
5.057. Dyonisio do Couto. 
5.058. Delphi no da Costa Lopes. 
5.059. Guilherme Joaquim da Costa mino, 
5.060. Jayme José Bittencourt. 
5.061. Joffre Cleurenti. . 
5.062. Luiz de Gonzaga SanfAnna, 
5.063. Mathilde Nunes Carvalho. 
5.064. Orlando Alves L ima . 
5.065. Raphael- Gargalhone. 
5.066. Sebastião'Bezerra de Rezendes. 
5.007. José Giconha. 
5.068. Ayres de. Souza Mourão. 
5.069. José dos Santos • Barboza.-
5.070. -José Ferreira cie Souza. 
5.071. Diciimo Rebello de Carvalho 
5.07.2. Antônio Alves do Amaral. 
5.073'. Antônio ,Rjbeiro de Carvalho. 
5.074. Manoel Roméro, 
5.075. ManoelíR.odrigues -Tènxeira. 
5.076. Augusto Nogueira de Magalhães. 
5.077.; M.angelcPaulino da Costa. 
5.078. Gaspariho Zambito. 
5.079. Brieio,,Souza Fi lho. 
5.08Õ". Maria ".do Carmo Lorca da Moita. 
5.081. :npsaHna,Eorica da Motta. 
5.082. Humberto José do Rego. 
5.08.3. José^Francisco Felippe. 
5.084'. Zàlrà'Alexandre Percz Martins. 
5.085. Balbino Alves. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 21 D E DEZEMBRO 
DE 1935 

5.086. Oderito dos Santos; Carvalho. 
3.087. Camíllo Tellés Faria. 
3 .088. Florenfino Serei o Ferreira. 

5.089. Gastão Rodrigues Pereira, 
5.090. Ivan Chaves. 
5.091. Lourivel Caetano Ribeiro. 
5.092. Manoel Mendes de Paiva. 
5.093. Ottilia Maria da'Conceição 
5.094. Tristão Lopes. 
5T095.~Waldemar. da Silva Lopes..' 

•5.097. Waldemar Róò$ígüèã"darSilVaT 
5.098. Delphinã Chaves Ribeiro. 
5.099. Nerval da Rocha Duarte. 
5.100. Manoel de Carvalho. 

QUALIFICADO POR DESPACHO-DE 21 DE DEZEMBRO 
DE '1935 

5.101. Alfredo da Silva -Filh*. 

QUALIFICADOS P O R D E S P A C H O DE' 24 DE DEZEMBRO 
P E 1935, 

5.102. Filadélfia Milarex Almeida 
5.103. Newton Borgettí Ferreira. 
5 ; 104,, João .Baptis.ta .Rodrigues., 
5.105. Newton Plinto!"da Silveira. 
5 106. Iracema de Carvalho.' 

QUALIFICADO POirDESPACH.Ò1'DE'-26 DE DEZEMBRO 
DE' 1935 

5.107. Camillo Lopes da Silva. 

QUALIFICADO POR DESPACHO DF.-.28 D*, DEZEMBRO 
DE 1935 

5.108. Augusto Fraga. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 30 DE DEZEMBRO 
DE "1935 

5.110. Jayme Brandão-Gomes. 
5.111. Manoel José dos Santos. 
5.112. Geraldo Berenger Seabra, 
5 113. Jayme Gomes Rodrigues. 
5.114. Alzira Felisberto 'd'é""Carvalho. 
5.115. Jayme de Araújo Sodró, 
5.116. Joaquim Mendes Guimarães'. 
5.117. José Laurindo Cerqueira 
5.118. César Pires Chaves. 
5.119. Stella Brandão. Gomes. 
5.120. Sylvio Rabelld. 
o! 121., José Rabello. 
5.122: Odorico Gomes Cavalcante de Albuquerque. 
5.123. Eduardo Soares Arágãc 
5.124. Alberto - Duráh. 
5.125. José.Bastos de .Macedo Cavaicanle. 
5.126. Joaquim da Fonseca. 
5.127. Durval Palernostens. 
5.128. Nestor Barboza Mabálhães 
5.129. Antenor Moura de Arauja. 
5 - !30. Antônio Alves Ferreira. 
5.131. Jorge da Silva Villela. Bastos, 
5.132-. Manoel José. Feital. 
5.133. Eduardo José Francisco. 
5.134. Marina de Souza Coelho. 
5.135. Eucildcs Corrêa Madeira. 
5.136. Francisco da Costa e Silva. 
5.137. Olavo de Campos.Pinto. 
5.138. Nice Santos Alves. 
5.139'. Mario Pedro Forni . 
5.140. Luiz Vieira da Siva. 
5.141. Livia Viçosa Barcellos. 
5.142. José Américo dos Reis Pereira. 
5.143. Emilia Dutra Gonçalves. 
5.144. Affonso Henrique Nunes. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 31 DE DEZEMBRO 
DE 1935' 

0.145. Alberto Rakib. 
5.146. Araken Sécca. 
5.147. Astolpho Faria Júnior . 
3 148. Edison Brivaldo Secca. 
3,'l49.'Francisco Barreto dos Santos Fi lho . 
5.150. Cferaldo da Silveira Borges 
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5.íí>i- oiovanni Joaquim. 
5 . Í5S. Havely Pereira Giordarto 
6.154. Mario Mártir s da GcBteiqãc 
S.1&5. Jffair Üa Silva. 
5.156. Usvalcto 6b. Souza e Silva. 
5.157. Pedro Franítüi Bharjnç 
5.559. Líndoipho de' Oliveira-"Magalhães. 
5.160- Manoel Thiago. 
5.161- Eimrianuet Gardos Moreira. 
Ã..1S2. Alberto Corria da" SL.vn.. 
5.tcS. iíarío Ferreira fia Silva, 
5.Í.J4. Alberto-de '-.i'U:n 
5.16o. João Baptista Machado 

OITAVA. ZOWA ELEITORAL 

<Bistrictos mujricipaes de Rio Comprido e AüíaraUy^ 

Juia — B r . Rãfuj Caaargo 

Escricãa — J . Ferry 

ÜÜALIPTCAI^ÜS POR DESPACHO DE' 4 D E JANEIRO D E 

i. Wá . Guioiuar "Ribeiro; J<qia 
4 . ÍSZ). ílün':i cn A-rrníLdi. rj :'L ,B.U£i?. 
i . l í j . i . Ivo HenriQnes .Diqtíe. 
4.165. José Carlos Henrique, 
4.iíK;. José feraira 5'rr.nco. 
4.111". Álvaro Ferreira DÍÍJS. 
4.16Ê. José Fauslino dos Santos. 
4.16<I. José Dias Ferreira. 
4.1 tO. João Espíndola de Mello, 
4.171. João Evangelista Tavares Juri-ír. 
4.17;:. Joaquim tJouvCa Júnior . 
4.173. Joaquim Corrêa dc Oliveira, 
4 . Í74 . Joaquim cios Santos. 
4.175. Joaquim dc Freitas. 
4.176. Jáyr.ie Gomes da SilvA-. 
4.177. Janyra Rosa Viei ra . , ' 
4.17S. Estíisr Vallaòãc Madeira'. 
4 , í 7a . Joana úa Si'va Parto'Adbúe. 
4.1S-&. La ura se Jesus íereiríi 
4 .181. .Lydia AiuetTLLZ Sjiaes' 
4 .1£2. Lui7. Torgi]'-0 dance-ba.. 
.-Í.1S3, l.iberaíiíio Gomes Barbosa, 
•4.1S4. Lindolplio Dantas cie Oliveira Moreira 
•5.155, Luiü FemíiKáo de Lima Bittencourt. 
4.1S0-. Manoel Vieira Silveira. 
•Í.187. Maneei Nunç? £ieip. 
4JÍ*S. Maria ti"j Atnpirc Oaêies.7ve:r5i» 
4.183. .Messias Alves- da Silva s&nUftgÇu. 
í.i90. Moacyv Sobrosa «ia.Macedo.. 
4 .1ü l . Moítcvr da Costa. 
4.192. NJIO de Souza., 
5..3S-S, Kel>on GuiiraTsus Ferreira 
4..19'». Nc rival Irineu Tèjieírá.. 
4.19Í-, Nelson Alves de Souza.' 
í.lrft». Nicancr David ds-t Castro 
4.15*7. Orlsuíb «ia Coita'Dourada. 
4.198. Oswaldo Teixeira Borges. 
k. 199. Oswaido Rodrigues -iè; JíelJo. 
4.200. 0"iym'>io Manes-1 de Oliveira. 
d .2Cl. Ovidiã Rr.mcs. 
4.202. Octavio do Amara; Ga.steVVões, 
h .203.' Ojacio Castro de Oliveira. 
4.204. Pedro de Oliveira Santos. 
A.2C5. Paulo de Araújo, 
4.206. I Í ^ Í H U Dias Lourenço. , 
4.207. Sincronia de Carvalho Guimarães, 
4.205. SyJvia Forneça Siiva. 

I.yóio Pinto ^Í£i:& 
4.21(1. Sylvio Dias da Costa 
4.211. Thowaldo Venezia 
4.212. Waldemar Rodrigues da.- Fonseca. 
4.213.. Waldemar Ramos Freitas. 
4.2! 4. Waldemar de Souza Sertorio. 
4.215. Thilde Casemira âe Ávila. 
4.21S. Nelson Gomes Lourenço, 
4.2-17. José Arlhur da Frota Moreira. 
4.218. Hélio Gerada Ramos de-Moura, 
4.219. Waldemar Bodrígues Andrade 
4.220. Dino Dias Barreto. 
4..£21, Sarailton Alves de Oliveira. 

4,22.2. Kally ABJaranie-Pcixaío <?e Azevedo. 
^4.223. Leopoldir.o Ferreira 'Lurtna. 

W^rio-Jcs& * • ! • • • Kiftia-
i ,g25 . Antônio Ccrr&a da Si i r a . 
1.326 . Mcjioel de ãoiii». 
5.227. Arthur de Oliveira Leal. 
4.228. Francisco da Silveira Bezerra. 
4.229. Lorengo do Amaral. 
4.230. Nelson José Pereira Bastob. 
S.gSí . Jo&á Dudoif. 
í .£52i "Pedr-s. Américo ái Mal;;;:,. 
4.233. Glarindo Guimarães. 
.4.834. Alvares Soares £rag;i 
4.235. Odila Silva. 
4.236. Maneie? Pir.to dc Barre?. 
4.2?7..Ayres Marquei .Vaix-antías. 
4.B35. Margarida Marquos^Corrêa. 
i . S J? , João Ferreira Gbüvus. 
4.240. José JíoKleiro, 
4.241. Djanira dos Satilcs -Sallc-s, 
4.242. AVcides Borges Nogs.íeira. 
4.243. Mario Rangel. 
4.244. Paulioo dos Saalos. 
4.245- Ada.it GQTidira. 
4.246. Celso Barrsto. 
4.247- &íario de Almeida. 
4.35-3. ífiariia Acoioíj- dc= Sardos. 
4.249. João Dias de "Castro. 
í.250. Ernani da Cunha Ferreira. 
4.251. Jupyra de Souza. 
4.252. Antônio Alberto Corrêa de Almeida. 
4.253. José de'Andrade Joasei-o. 
4.254. Balbino Fer re i ra 'Uma. 
4.2.55. Joaquim Ferreira. 
•4.2SS- Anoibaí Fernandes. 
4,2:57. Jose\Ribeiro da Graça. 
4.258. Ga^torina Pereira daa Gbagts. 
4.-259. Afvafo Francisco Alves. 
4.260. Paula Machado. 
4.261. Euclydes Gomes Bsagâ. 
4.252. Dionysia Bercarcia da Si lva. 
.4.253. Osvaldo Giaci->mo da Silva. 
4,2-64, Hosa Ribeiro Lo to . 
4.265. -Sindaura Silva, 
4 . 2 Í 5 . Tnaiaar Lop-es Mendes de Moraes, 
4.267. Domingos Martins Pereira. 
4.268. Ivo Nascentes Castello Branco., 
4.239. Waldemiro Rodi-igues. 
4.270. Alcides de Souza Lobo. 
4 .ÊTí. ütósij-si Curyeos*i.orrjo da S-Wa. 
£.272. AJír^íí? Jya^nio: .Rei. 
4.273. Eiffiaralciac Mixta Fitr.o 
4.274. Octaviana Barbosa L ima , 
4.S75. CancTído Vieira Holezon. 
4.276". Walter MeirelJes Gomes. 
4.277. José Alon&o Trigo. 
•5.STB. Eavdé HcaiEtris." 
4.£Tg. rsaías Faria.5. 
4.280. Gemíniacct Pastos. 
4.2S1. Emílio Freire. 

Ary Corrêa -de Sã. 
4-E8?, Peáro-Jeronyxo d? AqpjJu1 

4.284, Msr.eel Ferreira da 'Silva; 

Terceira fút-uínseriiíção 

DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

tDístrictos jnnBicipaK de Piedade, Iraiã a Pônlia 

Jdlz — Dr. Antônio Carlos Ls.íayetíe ia &âdCa4t 

Escrii^o — Dr. Plácido Modíôlo á s H e l I ^ 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 25 DS2EMBRO 
DE 1S35" 

•5.-352.-Marillo Francisco MachacLo, 
5.353. í tuth Gonzaga. 
5.354. Lyra Braga Gianino . 
5.355. José Marciano Lettiore 
5.353. Ai'y Silva. 
6.357. A i r Gomas. 
t .358. Aneno Martirie Cavalsartlt. 

• Antônio da Costa-"Santos FitliO 
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5.360. Antônio de Souza. 
5.361. Alberto da Franca Corrêa Lea l . 
5.362. Cornelia - Mattos Alves. 
5V363:. .César Savaget - Calaza. 
5.364. D a v i d L i m a Millaíi. 
5.365. Fioravant Guilo. 
5.366. Gilberto Garcez Ribeiro. 
5.367. Guilherme Francisco dos Santos. 
5.368. Isaac Ribeiro Teixeira. 
5.369. João Pereira da Silva. 
;5.370. José Carlos de Far ia . 
5.371. João Barbosa., 
5.372. João Andrade Araújo. 
5.373. João Baptista. 
5.374. João da Rocha Lima. 
5.375. Murillo Portelinha de.Oliveira. 
5.376. Maximiana Diniz. 
5.377. Maria de Lima. Ruas. 
5.378. Manoel Henrique de Carvalho. 
5.379. Manoel Carneiro da Rocha. 
5.380. Miguel K a l i l . 
5.381. Nestor Xavier do Amaral. 
5.382. Ovidio José Ribeiro. 
5.383. Wilson. Maia Corrêa.. 
5.384. Waldonicr- da-Costa. 
5.385. Alfredo, de "Oliveira Fialho. 
5.386. Amélia Pires- da Fonseca. 
5.387. Álvaro Barbosa Bardello. 
•5.388. Altair Gomes-da Gosta; 
5.389. Accacio Alves-Bastos. 
5.390. Luiz db Couto Barda 11o. 
5.391. Maurício Gomes. 
5.392. João Gouvèa Telles. 
•5.393. Polucena de-Souza Pedroso". 
5.391. Guaraciaba Antônio Pereira 
5.395. Lelia Monteiro. 
5.396. Antônio da Silva. 
5.397. Alayde Madeira.' 
5.398. Francisco Alves Gouvôa. 
5.499, Edward 1 Quadros Marques 
5.400. Jóã<r Augusto Rodrigues. 
5.401. 'Pau lo da: Costa'Gnim.irães. 

fcJDiTAES DE INSCKÍPÇÂO 

Primeira- Circumscripeão 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

Districto municipal de São José) 

Juiz — Dr. Martinho Garcez; Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Fiaueiredo 

Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e '<b 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por es~te 
Cartório e Juízo da. 2.3 Zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de. inseripção dos seguinte cidadãos 

R U B E M N O R B E R T O D E SOUZA (3.203), filho de Francisco 
Norberto-.de Souza e de Aurelia Maria cie Souza, nascido 
a 8 de agosto de, 1910, no Districto Federal, commercio, 
solteiro,, com-domicilio eleitoral'no- districto municipal 
de São José-. .(Qualificação requerida, B . E.. 105, nu
mero 1.411.) 

IRACY BAYER' DA FONSECA (3.204), filha de Pedro José 
Bayer e-de Leonor dos Santos Bayer, nascida a 30 de 
ulho de 1908, em São Paulo, domestica, .casada, - com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Transferencia.) 

PAULO DA FONSECA (3.205), filho de José da Fonseca e 
de Guilhermina R. da Fonseca, nascido a 21 de fevereiro 
de 1905̂  noDistricto Federal, guarda livros, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Transferencia.) 

JOSE' COIMBRA DA TRINDADE (3.206), filho de Antônio 
Pereira da Trindade ò de Maria J . Coimbra da Tr in
dade, nascido a-19 de junho de 1913, no Maranhão, aca
dêmico de medicina,, solteiro, com domicilio eleitoral, no 

distrjcto-.municiRal de São José. (Qualificação requerida, 
B . E . 144,'. ri. 1.900..') 

ODETTE FRAGOSO. D E REZENDE (3.207). filha de Simão 
Marcolirio Fragósd : e de Maria Paula Pinheiro Fragoso, 
nascida,~.,íL,8_ de setembro,de -1899,""nó' Districto Federal, 
domestica,-- easadaf Icóift idômiciüJ^eleitoral no districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, nume
ro 1.915.) 

ANTÔNIO MINAFRÂ (3.208), filho de.Nicòla Minafia e de 
Anna Perro ta, nascido a 29 de maio d 3 1912. no Estado 
de São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal dé'São «José. í Qualificação re
querida, n . 1.970.) 

LYGIA FRANGO LOBO (3.209), filha' de José Luiz de Fran
co Lobo e de.Maíia Augusta Franco Lobo, nascida a 11 
de março de 1913, no Districto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no, districto municipal de 
São José. (Transferencia.)' 

DANIEL BERNARDO D E MEDEIROS (3.2Í ;0),. filho de Joa
quim Apoilinar Fernandes Medeiros è ; de isalina Pala
dino,de Medeiros,-nascido a'24'de outubro de -1913, no 
Districto. Federal, estudante, solteiro,-** com domicilio 
eleitoral' no-'-'districto municipal. de~ Sãa José. (Qualifi
cação requerida, B . E. ; ' 137-, 11. 1.757.) 

WALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA (3.211;, li:lio de Was
hington de Oliveira e de Amelia-Carneit-o de Oliveira, 
nascido" a :10 de agosto de 1913, em Míiias Geracs, eirur-
gião dentista, solteiro, com domicilio > eleitoral no dis
tricto municipal de São José . ' (Qualificação íequerida, 
n . 1.888.) 

JOÃO DOS SANTOS (3.212), filho de Sebastião Amaro dos 
Santos e de Maria Conceição'dos Santos, nascido a 18 
de agosto de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, commer
cio, casado, com - domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 139. 
n . 1.867.) 

LEZIERI FUGCI (3.213), filho de João Fucei e ele Amélia 
Nunes de Mello, nascido a 10 de feve^eir.) de 1897, no 
Districto Federal, commercio,, casado,- com. - domicilio 
eleitoral-no districto "municipal de São José. (Qualifi
cação requerida, B . E . 116,- n. 1.500.) 

CÂNDIDO MACHADO (3.214), filho de João Antônio Macha
do e de Maria Augusta, nascido a 10 de março de 1910, 
no Estado de São Paulo, ^commercio, solteiro, cem do
micilio, eleitoral no districto municipal ue São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 148,: n. 1.949. ) 

RUBEM DE SA' PACHECO (3.215), filho de Üldenv.r de-Sá 
Pacheco e dé Zilda Vianna de Sá: Pacheco,, :iasc;oo a 16, 
de 'março de 1909, rio Estado dó Rio r-lejainuro, funccio-
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal, de São José. (Transferencia.) 

DURVAL ROGHA LEITE (3.210), filho de. Eduardo Dias de 
Mattos Leite e de Josina de Oliveira Rocha Leite, nascido 
a 20 de julho cie 1913, no Districto Federal, acadêmico. 
de~medicina, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. José. Qualificação requerida, B . E . 139, 
n . 1.864.) 

NAIR FERNANDES DE -ARAÚJO (3.217), filha de Joaquim 
Fernandes de Araújo e de Leonor. "Francisca do Araújo, 
nascida a 21 de janeiro de 1906, no. Districto Federal, 
commercio, solteira,, com domicilio. eleitoral no districto 
municipal de S". José. ' (Qualificação-requerida, Buletim 
Eleitoral 139, 1.831.) 

MANOEL RODRIGUES (3.218), filho de Manoel Rodrigues e 
de Rosina Sciammarella, nascido a 2 de maio de 1915, .no 
Districto Federal, estudante, solteiro,' com domicilio elet-
.toral no districto municinal de. S. José. (Qualificação 
requerida, B . E . 116, n . 1.517.) 

JOSE' VIEIRA. DA ROCHA (3.219), filho de José Vieira da 
Rocha e de Bertha Vieira da Rocha, nascido a 11 de ou
tubro de 1913, no Districto Federal, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. José. (Qualificação 
requerida, B . E . 139, 11. 1.804;) , 

LYDIA FERNANDES RICCI (3.220), filha de Álvaro Zanini 
Ricci e de Guiomar Fernandes Ricci,' nascida a 26 de j u 
nho de 1916, no Districto Federal, commercio, solteira1, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de S. José. 
(Qualificarão requerida, B . E . 148, 11. 1.953.) 

ALM1R DA SILVA DIAS (3.22.1), filho de Emílio Valdetard 
Dias o de Margarida da Silva Dias, nascido a 12 de abrií 
do 1906, "-no Districto Federal, commercio, solteiro, coro: 
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domicilio eleitoral no districto municipal de S. José'. 
(Qualificação requerida, B . E . 112, n . 1.481.) 

GSWADDO DE PAULA MONOLAR (3.222), filho.de Ascanía 
de Paula Mondar e de. Adelaide cios Santos Barbosa Mon
dar, nascido a . 16 de abril, de-1912,-noJBstado de,São 
Paulo, commercio,' solteira, cona domicilio eleitoral -no 
districto municipal " W S . "José. (Qualificarão reouerida, 
B . E . 148, n . 1.963.) 

JOÃO A L V E S D E MORAES (3.223), filho de Manoel Joaquim 
de Moraes e de Xaura Alves de Moraes, nascido a 18 de 
julho de 1913, ern Portugal, engenheiro civi l , casado, com 
domicilio eleitoral f«ii.o districto ...municipal de S. José. 
(Qualificação requerida, B . E , 148", ri. .1.869.) 

JOSE* SAPORITO (3.224), filho de Luiz-.Saporito e de Caro-
lina do Luca, nascido a 15 de março de. 18S7, no Districto 
Federal, - commercio, casado, com domicilio eleitoral .ns 
districto municipal de S. José. (Qualificação -requerida, 
i i . 66.) 

MANOEL TAVARES- (3.225), filho dc .-'Manoel Antônio "Tava
res e de Maria'Tavares, nascido a 25 de dezembro, do. 1877, 
em Pernambuco,, funccionario publico, casado, com.domi
cilio eleitoral'.nò districto, tfriunicipal do. S. .José; ' (Qua
lificação requerida, n."' 1.889.) 

MANOEL SANCHES (3.226), filho.de José Sanches .e de A n 
gela Sanches, üasòidqra 4 dè .março de 1879, no Estado dd-
Rio de Janeiro, pintor, viúvo", coiri domicilio eleitoral no 
districto municipal dè S.' José. (Qualificação requerida, 
B . E . 148, n . «1.933.) -

JOÃO-GOMES JASMIM (3.227), f i lho 'dé João Gomes Jasmim. 
e de, Vicenira .Rosa Jesus, nascido a 3 de ago3to.de 1864, 
no Estado do. Rio. de". .Janeiro, carpinteiro, casado, corri 
domicilio eleitoral no districto municipal de São. José. 
(Transferencia.) 

MANOEL MONTEIRO'DA SILVA (3.228), filho do. Quirino 
Monteiro da Silva e de Brasiliana Rita da Conceição, 
nascido a 6 de maio de 1906, no Estado do Rio de Janeiro,-
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, Boletim 
Eleitoral 139, n . 1.795.) 
Districto Federal.-aos'3 de janeiro de 1936. — Pelo os* 

jcrivão, Maria Zaluar. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

{Bisjrictos manicipaes de Santa "Rita, Sacramento s São 
Domingos) 

Juiz — Br . "Eduardo Souaa Santos 

Escrivão — Dr. Cai-los Waldèmâr de Figueiredo 

Faço puhiico, para os fins dos artâ. 43 do. Código e 25 do 
Regimento dos Juízos e-Cartórios Eloitoraes; que por este 
Cartório, e Juizo da 3 a Zona Eleitoral, estão serido processa
dos os pedidos de inseripção dos seguintes cidadãos; 
AYRES DE LIMA (4,017), filho de Maciene de Lima Crespo 

o de Benedieta ,da .Silva Rangel, nascido a 12 de março 
de 1900, em. Campos, Estado do Rio de Janeiro, commer
cio, casado, com .domicilio eleitoral no districto munici
pal de S. Domingos. (Qualificação requerida, 3 a Zona, 
n . 2.602.1 

JOÃO MANTUANO (4.018), filho de Mantuano Giovani e d é 
Philomena Pinola,-nascido a 28 de agosto de 1912, no Dis 
tricto Federal, «comrriercio, solteiro, com domicilio eleU 
toraí no districto municipal de S. 'Domingos,- (Quali* 
ficação requeiida, 3*.Zona, n . 2.635.) 

ANTÔNIO JOSE' RODRIGUES (4.019), filho de Bernardmo 
Rodrigues e de Tgnacia Ribeiro Rodrigues, nascido a 23 
de fevereiro de 1901, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
d e S . Domingos. (Qualificação requerida, 3° Zona, nu« 
rrtPro 2.740.) 

•MANOEL DE ALMEIDA (4.020), filho de Lindorio de Almeida 
e de Anna Gatharina de Almeida, nascido a 6 de janeiro 
de 1872, em Portugal, (naturalizado), operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da Santa 
Rita. (Qualificação requerida, 3* Zona. n . 2.567.) 

SEBASTIÃO JOSE' DA ROCHA (4.021), filho de Ernani Josí 
da Rocha e de .Florisbella Teixeira da Rocha, nascido a 
20 de abril de 1917, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Santa Rita. (Qualificação requerida. 3 a Zona,,' n. 2.392.5 

VICENTE SIQUEIRA-BARRETO '(4.022), filho de Antônio 
Freitas Barreto e de Francisca Gonçalves de Siqueira, 
nascido a 18 de maio de 1906, ern Campos, Estado, do Rio 
de Janeiro, commercio, casado, :com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Domingos. (Qualificação 
•requerida, 3 a Zona,-n. 2.531.) 

RUTH ANTUNES BARRETO - (4T023), filha de Antônio Ber-
nardino Antunes e de Isaura Rosa Antunes, nascida a 26 
de outubro de 1911, no Districto Federal, domestica, ca
pada, com domicilio eleitoral no districto municipal do 
S, Domingos. (Qualificação requerida, 3* Zona, numero 
2.528.) 

JETHROPORTOALEGREN.SF . DE ALMEIDA P E R A L L E S 
(4.024), .filho de Raymundo Peralles Florianópolis e de A l 
zira de Almeida Peralles, nascido a 29 de julho de, 1909, 
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Domingos. (Qualificação requerida, 3* Zona, 
n . 2.435.) 

DANILO PINTO DOS SANTOS (4.025), filho de Álvaro 
Pinto dos Santos c de Astrogüda Moura dos Santos, nas
cido a 25 de agosto do 1916, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3 a Zona, 
n . 1.763.) 
Districto Federai, aos 3 de janoiro de 1936. — Pelo es

crivão. 'Maurício Teixeira de Mello. 

E X P E D I Ç Ã O D E T Í T U L O S 

Primeira Gireumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do. Dr . Juiz Eleitoral da 1* .Zona da .1* C i r -
cumscripção do Districto Federal,. faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que. foram rhandados expedir pelo 
M M . Juiz, os'títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 
.2.220. Auta Bezerra Monteiro (2,232), (transferencia.de Es

tado), filha de Adauto Bezerra e déDjanira* Gomes 
Bezerra, nascida a 12. de setembro de 19.02,'rio,Èsta-
èo.. do Rio dè Janeiro, doméstica, casada, com do
micilio eleitoral no districto-' municipal'de Cande
lária. (Transferencia.) 

a.221. Antônio Jorge Abdo, (2.233), .filho de Jorge Antônio 
Abdo o de Victoria Faria, nascido a. 9 de, abril de 
1.91-3, rio pistricto Fc'd|erál, 'commercio, "solteiro, 
com domicilio eleitoral" no; districto municipal de 
Candelária. . (Qualificação requerida, ri. 1.219.) 

8.222. Joaquim Torres Corrêa (2.234),-filho de Joaquim A l 
ves Corroa e deSophia Torres Corrêa, nascido a 
2 de fevereiro do- 1916, no Districto Federal, es
tudante, solteiro/com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária. (Qualificação -requeri
da, n . 1.254;) 

2.223. Pedro Lemelle (2.235), filho de Augusto Lemelle e dé 
Euridice Pragana Lemelle, nascido à 23 de.setem
bro de 1906, rio Districto Federal, commercio, sol
teiro,- com domicilio eleitoral no, districto muni
cipal de Candelária.- (Qualificação requerida, nu
mero 1.399.) 

$.224. Antônio de Xerez Frota (2.236), filho de João Baptista 
de Frota-e de Theadolinda de Frota,, nascido a 28. 
de setembro de 1898, em Carmoeim, Estado do 
Ceará, commerciante, casado, com domicilio elei-
loral no districto municipal de Candelária. . (Qualir 
ficação requerida, n . 1.130.) 

2.225. José de Oliveira e Silva (2.237), filho de Abel da S i l 
va e de Veransude Oliveira e Silva, nascido'a . 19 
de setembro de 1894, na cidade de Vassoura, Es
tado do Rio, motorista; casado, com domicilio elei
toral .no districto municipal, de Candelária. (Qua
lificação requerida, n. 653.) 

8.2J6. Ruy Macedo (2.238), filho de Luperclo Macedo e de 
Alcides da Nobrega Macedo, nascido a 29 de junho 
de 1912. no Districto Federal, commeroio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto'municipal de 
•Cancelaria, (Qualificação requerida, p r o c numero 
1.458.^ 
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2.227:. Murillo -Alves--Bonifácio "(2.239), 'i-Uho-dev.üoBMBgesk.-
Alves Bonifácio e de Zeliu. Pereira Bonifácio, nasci-' 
do a 5 cie julho çie 1915, no'Distr.iétoFederai, com
mercio, solteiro, com domicilio eteitõràFfio"districto 
municipal dê "Candelária. - (Qualificação" requerida, 
proc. n'. .dv,271..j 

2.228. Alberto Milani (2.240)', filho de Luiz Milártp-Q de MagcJa-
lena. P.era,. nascido .a'6 de fevereiro .'dè' ''1914;'" e-ri? 
Jundiahy, Estado de São Paulo, estudante, solteiro, 
com1 domicilio eleitoral no districto' .municipal de 
Candelária. -(Qualificação requerida, proc. nume
ro 1.383.) 

2.229. Américo Couto Simões. (2.241),..filho da.Angelino José 
da Gosta Simões e de Rosa. Coütõ,Simões, nascido 
a .24 de fevereiro de 1914, no.'Districto Federal, 
commercio,-solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal., de Candelária. (Qualificação re
querida n .1.433.) 

2.230. Carlos Macedo (2.242), filho de;Jorge Macedo, e de 
Dorvaiina Avelino Macedo, .nascido a 26 de março de 
1911, em Paracatú, Estado de Minas Gerae*s, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto' mu
nicipal de. Candelária. (Qualificação, requerida nu
mero 1.416.) 

a.331. Mivaldo Rocha ('2.243), filho de Manoel Caetano Pe
reira da Rocha e de Maria. Çhrysostomo Rocha, nas
cido a 24 de* setembro de 1'91'4, em Paracatú, Estado 
de Minas Geraes,. estudante, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto' municipal"de Candelária. 
(Qualificação requerida n. .1.420';) 

2.232. Oscar Pereira Braga (2.244),, filho'de José da Silva 
Braga e . de -Hércilia. Pereira Braga,': nascido a 9 
cie fevereiro de 1915,. no Districto Federai, cirur
gião dentista» solteiro, com. domicilio eleitoral,..no 
districto .municipal de Candelária;. •' '(Qualificação 
requerida., n . .1.289.) 

2.233, Eoracio Principé dá"..Silva- (2*245); filho, de: João Pr ín
cipe da :.Silvá" e de'Fíderaliija. Alyès ;dà'. Silva, nas
cido a 3' de-.feyereíro de,:1898,"em.fortaleza, Es
tado do Ceará, 'comrriércio; solteiro^ com domicilio 
eleitoral no ..districto .municipal',;. dè... Candelária. 
1Q u"â 1 i f i c açã o. .r-èqu e r id a r i '.4 / 5.53.'.} 

2.234 Oswalde de'«.Almeida.".Rocha-.'Lima;-- (2V246.)Í- filho de 
Otto Cerquoiia da,' Rocha L ima "6 ide Eustachia de 
'Almeida-Rocha'. Jjima-dóásCampogy nascido a 3 de 
setembro .-dè'";-.1903? ém;'Omburãhas" : d'e':íS: Gonçalo, 
Estado da -Bania,' jornalista^ solteiro-, com domiri-, 
.ito- eleitoral • nd-'"di.âtriôto'^nitiniçlpár.-'de -CãáSeleria'. 
(Qualificação 'requerida, n . : 1.495.) 

2.235.. Jusé Barroso de Oliveira (2,-247;, filho de Manoel 
Barrp.sode' .wvèjra" e.;de'.iJSfárja..':DJuItr.a de O l i -
yeira-, nascida:, a. -12, de setennbro'.-de".1901,-; na cidade 
de São Christovão, Estado .ele-;Sergipe,-.commercio, 
viuvo,-com- domjoilip} eleitoral-.nq dSstfrietp ,mar 
nicipal-de .Cande.la.itia,.. (Qualificação .requerida' nu
mero. Í..:39.6.J'. ::- ;••:-:'>! '-ycs *v< ,;0;. 

2.236. Henrique Pasqualette'i Martins,.r:Junior.--.{2..248), filho 
•de•-Henrique' Pasqoíilette rMartins e\de;aStcíia Reis 
P-asqualette;,>-jTiasÈÍd»:':a''••30: de, iiov.uiibro., de 191b. 
no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
miciliar- eló-itíir.aP^no^ districto muniéipabírfiè .íWi-* 
• dolaría-. «(Qualificação^ requerida n;-."l..26.5.) 

Z.237. "MariDeT HypòKíò oPantaleãO-v - (2;249)' /• (Transferencia 
de- J2stado.)*,v-tPho"íde • Antônio'-liypolitõ "o: de Maria 
da-Cõneeição,-^ccií to-ía^scde junho--cíe;., 1902, em 
Lagôa^-Gráiiçlí?, - Ei?lÍKIW -da"'-.- Pârahyba^ éommercic. 
casado, com domicilio eleitora! rio '"districto numi-
cliitíl dè> Candelária. ••'•fT-ran-sferérirfíí-. 1 

2.2;3S. .pthe>:io Bras.ilèji-os.yiilarin,lio. Garrloso -,. (2:.250), filho 
•de'"Ga'udei;eíò;' "V^làinpho,, Cardoso "'e',' ..do'. Noemia 
Bar^g.. Teixáira, ",ria,$c'idp."a- 7- de' setembro de 1917, 
ri» liísl-tficio. Federal,,'cornmerqa, soií-iiro, com do
micilio eleitoral no 'districto. municipal .«o Cande
lária,- (Qualificação, requerda n. "1.298..1 

2.339-. Díalroa-Bittencourt Gonçalves (2"."251); fiího'dé -Joã--
qüim :Affónso 'Gonçalves ':e .dé Leonòr Biiteriroirrt. 
Gonçalves,- nascida-a 4' dé1"'junho dé 1913. no O;--
tricto^Fecteral^Mi^flitan-'solteiro/- com • domicilio 
eleitoral nóv?dí<?tricto municipal de Camle>a««)a 
(Qualificação requerida'/" n . 1.413.) 

2.240. '&an,Htrõ;-Barral/;fté/.Ho!larida (2.252), fiino ae w o - ' 
riio.Berml dè Hóllanda e de" Caroiina Barra! de Hoí-
landa, ;nascido a 16 de agosto dc 1911, rio Districto 

gcd-eçaly^oRe-tro,-».-estodaaterga» domicilio eleitoral 
ao.. districto m.un.iqpal de.,Candelária. (Qualifica-
cão recitierida/oi'o'c?. ri'ISÍTM9-7 J 

. ifl§tficto.l?etíerai; {Tüe 'jãfieircrVfi? 'i9«Í6. — Pelo escrivães, 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(mstricto municipal tfe São José) 

Ju is*^ .Dr . iffãrtrnnõ Garcez, Caldas Barreto 

De-òfctem cio-ar. "juiz''.ígelto^j.da.^2 3 Zona da I a Cir. 
scripçãò 'dó Districto Fcdè^aÇfagò publico, para conheci» cum 

mento , dos 
M M . / juiz 

s interessados*,: que ,'foràin",;mandados expedir pe 
os. titdlos eléilor'áes"à'os^e§uiTxtes cidadãos: 

Io 

3.055. Altai> Lima Coelho-: ;ç3.05*5')' .f;ilho de Carlos A u 
gusto:'Coelho edè 'Marra , da G>. Lima Coelho, nas-
c idoa 29 dejulho de i'902/- .no Rio de Janeiro, 
residente' á r ru 'á -do-Garirib/n^-lO, domestica, sol
teira, com domicilio,.eleitoral--rio districto munici
pal1." de S. ! José . (Qualif-icaçftò' requerida. B . E . ; 

89, n . 1.159.) 
y. D56. Antônio Vieira" da NóDfegá^''-(3-!^56), filho de A n 

tônio'Vieira Filho*-e de'A'mali'á : Nobrega, nascido a 
16; de' julho de 1910,. erir Parfthyba do Norte, re
sidente á ' r u a S . Jbs.é' n']'!39, ífunecionario publico, 
solteiro, com domicílio etéitdral no districto mu
nicipal dé S;-"Jo"sé7< ("Transferencia.) 

3..(Jõ7. Eipidio-José 'Tavares-(3.057) , filho dé Antônio Josá 
Tavares e de4 DeoclecianàíJoanna Tavares, nascido 
a-26 de março de 1908, no Districto Federal, resi
dente-"á rua Rodrigo Silva n . 34, funecionario pu-
bileo, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. José. (Qualificação requerida.; 
B . E.-121, n . 1.577.) 

3.058. Antenor.de Lima (3.058), filho de Manoel Furtado de 
Linda "e de Maria Rodrigues da Costa, nascido a 4 
de março de 1914/no Districfô Federal," residente 
á ruàído' 'Carmo ri/-20i'rcoin:HÍercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral-hb.'tí-ifírictíf-. municipal de* São 
José;-(Qualificação'rèqueridaílcB. E . , n . 1.589.)' 

3.0.59 yetao-il.ib dos Santos.i^SVOõa^filiiôfrde-Olympio Ribeiro 
dá Silva e dó.'Cath»r"ina wdoscSantos, nascido a 14 
de"s'etembrò'de ISlíj-emHMinaíGeraes, residente á 
rua dá Q u i t a n d a ? ' p r n i e s s o r , solteiro, com do-
iriòci-lio eléHoraI'ino"disitricto!ímunicipal de São 
Joséí ' (Qualificação ;reqlCérida, áB. -E. 112, numero. 
1.620.) 

?< .060.. lacamy-Bonoso, Monteiro :.(31060)̂ 1 filho de Djalma 
Monteiro e de Agripina Bânosoi Monteiro.- nascido a 
'1 de ; janeiro.de >19±3/,riocDistócto Federal, resi
dente á rua São José .iv;píl.8, rjjístudante, solteiro, 
çom. domicilio eleitoralr-Hfí!"districto municipal de 
São José, (Quaiií'icação9'á;eq,uerida, B . E . 116, 
D-..-1.511.) 

-'!'. t'ô:f .-•-'Oswalilo Câmara' Barbosa (3.061))j filho de Manoel 
Crouzalez Barbosa, e de.'Reg-inarda Gamara Barbosa, 
nascido a 12'fie oLií.ubrte-tfc 19.15, no Districto Fe
deral, residente á rua GlaMt rt. 32, estudante, sol
teiro, com.domicilia-el.eitoralno districto munici
pal, de'São José. •'QúatiHcacãò. requerida, B . E : , 
121-, n . . 1.568/) 

Si.06,2.Pedro.Moin-elle- (3.062); filho.de .Pedro Mourelle e de' 
Yicancia Mourelle. .nascifioía-10. dc junho de- 1916, 
no Districto Federal, j-ç-íi^ente á rua São José 
n. 15, commercio.' solteiro, com domicilio eleitora! 
no.districto municipal clff-Sãn- José. (Qualificação 
requerida, :B. E . . 9.5, an-j:Í281.) 

3.063. Manoel 'Gnme:- Vidal .3.063.]?',filho de João Libano 
Vidal V cie Anna- ComesiVidal^nascído a 29 da 
junho de 1907, ern 'Miui^íG-eríres residente á rua 
São José n. lü, rsc-.jÍ!>ti[>'ar!o.,'"íolU'iro, ccim domi
cilio eleitoral'no districto rüimicipal de São José. 
(Qualificação reciuerÍ!'.iã.'iB/.E.,--"103, n. 1.343.) 

3.064, Antenor Thoniazdí So:.;za (3./06-')/filho de João Tho-
maz de. Souza e dAJiai ia tir-isíiua i> M. Souza, nas
cido.» 9 de dezemhro d<'--t«.S5.fflo Districto Federal, 
residente, á rua da-- Misecijeordia n. 96, commercio, 
viuvo, com domicilio eleitoral rio districto munici
pal de São Jo.;é. (Qualificação:; requerida. B . C . 
n . 1,599.) 
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Albano Paulo ue Paiva '(3.065), filho de Augusto 
Paulo de Paiva e de Deolinda Nascimento Paiva, 
nascido a,21 de-novembro de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua Santa Luzia.n.Jl6,<com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto; 
municipal ;de São^Jos„é. ••<• Onalificacão requerida, 
B . E . , 116, n . í:515";) 

g.,066. Verdi Martins de ^ S o u z ^ í S , 0 6 6 ) , .filho v de Antônio 
Martins de Souza" ó ' d e Eulalia F . Martins de 
Souza, nas,cido,3a..,18 de outubro,,de 1910,, no Rio 
de Janeiro,*'residente'"'á 'rua"da Quitanda n . 29, 
commercio,. solteiro, , com domicilio eleitoral no 
districto municipal .de São. José.' - (Qualificação 
requerida;^.' E T , n,",,1/594.')•' 

B.067. Orcides Estevps Bragança ; ' - (3.067), filho, de-Manoel 
Esteves Br'ágàhçá.'é 'de Pauliria do N. ' Souza, nas
cido a 19rjde julho de l-914,„no Districto, Fede-raL. 
residente á^rUà do j£,ár.mo..n.,<;18,- eo.njmèrcíb, àòK 
teiro, com''doiniéilíó gleitoràj 'no districto muni
cipal de São João. {Qualificação -requerida B . E.-
121, n . l£.'589\'jl 

8.068. Raul de Sá R§go.,-)§.Q68"^ filho7de-Manoel,.Domingos 
de S. Rego e de Fraricisca Éjnto de Oliveira, nas
cido a 5-.de.- dezembro.v-de, il889,-iio .Districto f e 
deral, resjdente/fá :ruá f,.Sete .de Setembro n . 34, 
commerci.fe''casado, reoiri ,.domicilio.; eleitoral no 
districto .níunicipai,..de S.ãOi J o s é . - ' (Qualificação 
requerida/rB-Ei i33m. 1 .'-700.) 

5.069. Claudionor Soar.esvde'.Abreu >;(3.p69), filho" de Deo-
doro de Abrfeu e ;de' Julia de Abreu, nascido, a 11; de 
dezembro dci.1944 no-Districto .Federal, .residente á 
rua S. José n . 10, commercio, solteiro,, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida. B . E . .= 133, nu
mero 1.710). 

5.070. Luiz Antônio Alves (3.070), filho de José. Júlio e de 
Libania da Conceição, nascido a 15 de setembro 
de 1912 no Districto Federal, residente' á rua 
Santa-Luzia, n, . 31, commercio, casado, com do
micilio eleitoral nõ districto municipal dê S. José. : 

(Qualificação requerida. -B. É . 121, n . 1.578). 
8.071. Orlando Sabbaga.i(3>071), filho de João Sabbaga e 

de Adelia Sabbaga,' nascido-a 21 de maio, de. 1915, 
no Districto.-Federal, residente 'á rua. Republica do 
Peru' n . 24,, commercio,: solteiro, com domicilio 
eleitoral no^districto municipal de. S. José. (Qau-
líf'cação requerida.< B . , E . 119; n . 1.5.5-3). 

8.072. Vicente Torres .(3.072), filho: de Vicente-Torres F lo
res e de Antonia Rica Boira, nascido a 11 de j u 
lho de 1887, no* Districto Federal, residente á rua 
do Carmo n . 16;i commercio, casado,~com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. José . 
(Qualificação requerida. B . E . 133, n . 1.717). 

8.073. Adelino Augusto Peixoto Neves (3.073), filho de Ben-
jamin Peixoto Neves e de Emil ia Vieira Borges, 
nascido a 6 de julho de 1917, no Districto Fe
deral, residente á rua rua Clapp n . 5, contador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de 'Sr José. (Qaulificação requerida. B . ; 

E . 116, n . 1.502). 
8.074. Ignácio Bombino (3.074), filho de Francisco Bom-

bino e de Chiara Carbone, nascido a 2 de janeiro 
de 1904, no Districto FederaL. residente á rua 
Rodrigo Silva n.- 1Q, commercio, casado, com do
micilio eleitoral -no districto municipal de São 
José, (Qualificação requerida. B . E . 124, nu
mero 1.647). 

5.075. João de Aguiar Trindade, filho de Manoel Marques 
Trindade e de Constança de Aguiar Trindade, nas
cido a 27 de agosto de 1907, no Rio'de Janeiro, re
sidente á rua.dp Carmo n . 20, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no* districto municipal de 
S. José. (Qualificação requerida. B . Ê . 133, 
n . 1.728) 

1.076. José de Freitas Machado (3.076), filho de João de 
Freitas Machado e de Anna da Silva 'Machado, 
nascido a 24 de setembro de 1906, no Districto 
Federal, residente â rua São José n . 92, empre
gado no commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no- Districto Federal de São José. (Quali
ficação requerida. B . E . 133, n . 1.720). 

3.077. Ary Santos (3.077), filho de Francisco José dos Santos 
é de Ernestina Olivia Barroso dos Santos, nascido 

a 30 de agosto dè 1913, no Districto Federal, 
residente no Becco do Fidalgo n . 18, empregado 
no commercio, solteiro,..com domicilio eleitoral 
rio'districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida B . E . 133 n.-1.732}. 

3,078. Antônio José de Carvalho Júnior (3.078), filho de 
Antônio José de Carvalho e de' Aida Marques da 
Carvalho, nascido a 8 de maio de 1911, em São 
Paulo, residente á rua São José n . 16, empregado 
no commercio, solteiro; com domicilio etóitoral 
no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida. B . E . 124, n . 1.632). 

3.'0.79. João Bombino (3.079), filho de-Francisco Bombino 
e de Clara Carbone, nascido a 26 de julho de 
1915, no Districto Federal, residente á rua Ro
drigo Silva n . 10, empregado no commercio, sol
teiro,, com domicilio eleitora] no districto muni
cipal de' São José. (Qualificação requerida. B . 
E . 128, n.. 1.680). 

O 8 0 . Moacyr de Mello"'(3.080), filho de Antônio Tgnacio 
de Mello e de Alice Almerinda de Mello,- nascido 
a 27 de janeiro de 1911, no Districto Federal, 
residente á . rua Chile n . 11, funccienario publico, 
solteiro, corn. domicilio-eleitoral no districto mu
nicipal de 'São José. (Qualificação requerida. 

• B . E-. 103, ri. 1.374. 
3.081,.Carlos Rubens Vaz dê Mello (3.081),. filho de isauro 

Vàz de Mello e de L iv ia Váz: dê'.Mello, nascido 
a 19 de fevereiro de 1915; -em Minas Geraes, 
residente á rua .10 de Março n . 24, estudante, 
solteiro,'bom -doniicilio. eleitoral no districto mu
nicipal de São José / (Transferencia).'. 

í3.U.83.;-Jorgé Eli3s.''(3; :082), filho de José Elias.Chaybem o 
de Anna Elias Chaybem, nascido a15 de,novembro 
de. 19.07, no Districto Federal,, -residente*á rua, do 
Carmo n . 47,. empregado rio'icomfnerçlò, casado, 
com'domicilio eleitoral ,no ; 'districto-municipal 
de São José. '(Qualificação requerida. B . E . 128, 
n . 1.670). 

3.083. Floriano de Negreiros Fechado, (3,-Q8;3), -.filho de 
João Constante dè M . Fechado e de Deolinda 
Mendes, nascido a 9 de julho de 1896, no Dis t r i 
cto Federal, residente á rua São José n . 15, escre
vente M.- J . , casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação re
querida . B . E . 133, n.. 1.709 .>) 

3.084i Hugo Perdigão Miguel -(3.084), filho de Fortunato 
Augusto Miguel- e de Virgínia,.:Marques Perdigão, 
nascido a 9 de novembro de 1913, no Districto F e 
deral, residente á rua Clapp n . 80, commercio,-sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal'de São José . (Qualificação requerida. B . E . 
121, n . 1.558.)-

3.1)00. Geraldo Magella Covett (3.085), filho de Eduardo 
César Covett e de Dioriisia Buldessarini Covett, 
nascido a 13 de abril <je 1916, no Districto Federal, 
residente á r u a do Carmo n . 16, comriiercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de iSão José.'(Qualificação requerida. B . E . .124, 
n . 1.658.) 

3.086. Dulce Moreira Santos (3.086), filha de Arthur Pinto 
dos Santos e de Maria G . Moreira dos Santos, nas
cido a 30 de setembro de 1909, no Districto Fe
deral, residente á rua do Carmo n . 12, domestica, 
solteira, com domicilia eleitoral no districto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida. B . E . 
84, n . 1.136.) 

3.087. Carlos'de Mattos Costa (3.087), filho de João Au
gusto de Mattos Costa e de Adelaide Maria Mattos 
pascido a 29 de março de 1898, no Distristo Fe
deral, residente, á rua São José n . 10, commercio 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida. B . E . 
105, n. .1.406). 

3.088. Carlota Machado Magalhães (3.088), filha de Carlos 
Salgado e de Amélia Couto, nascido a 23 de abril 
de 1902, no Districto Federal, residente á rua S. 
Luzia n . 216, funocionaria publico, casada, com 
domilicio eleitoral iio districto municipal de São 
José. (Qualificação ex-officío. B . E . 87.) 

8.089. Àntimo Luiz Antônio Pietrolüongo (3.089), filho, dc 
José Pietfoluongo e de Ida Belluci M. T. Pietro
lüongo, nascido a 5 de dezembro de 1902, po Estado 
de São Paulo, residente á rua D . Manoel n . .14, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-
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tricto municipal de São José. (Qualificação, re-
querida. B . E . 77, n . 1.050.) 

3.090. Vera Regina Monteiro "Amaral. (3.090), filha de A u -
relianp.-.r-Amàral-e de Eugenia Dulce Monteiro 
Amaral) nascida a 15 de setembro de 1912, em São 
Paulo, residente á rua Rodrigo Silva n . 34, fun
cionaria Publica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B . E . 128, n . 1.696.) 

3.091. Luiz Saporito (3.091), filho de José Saporito e dai 
Maria Beasina Trote, nascido, a 28 de setembro de 
•1910, no Districto Federal, residente á rua Vieira 
Fazenda n . 23, commercio.solteiro, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B . E . 133, n . .1.731.) 

3.092. Mario de Barros Henriques (3.092), filho de Carlo3 
João de Barros Henriques e de Maria Carolina F a 
ria-de B . Henriques, nascido a 6 de setembro de 
1914, no Districto Federal, residente-no beeco do 
Carmo n . '21,- commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida, n . 1.734.) 

3-093. Frederico Damazio do Espirito Santo (3.093), filho 
de Frederico Damazio do E . Santo e de Maria 
Franciscà dos Santos, nascido a 30 de maio" de 
1912, no Districto Federal, residente á rua São José 
n. 33, operário,1 solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida, n . 1.681.) 

3.flua. José Fernandes Monteiro (3.095), filho de André A l - . 
bertino .M-. de Moura-e de Leopòídina A. de Moura, 
nascido a 30 de maio. de 1905, HO -Estado de Per
nambuco, residente á rua Santa Luzia n . 9, pro> 
fessor, casado,, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B . E . 124-, n . 1.652.) 

Rio; 2.3 de dezembro de 1935. — Pelo escrivão, E. Moraes. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 
De ordem do dr. juiz" eleitoral da 3." Zona dá l . 1 Ci r -

cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados,-, que foram-mandados; expedir, pelo 
mm. juiz, 'os títulos eleitoraes dos seguintes • cidadãos : 

3.732. Oscar Linho de Almeida (3.824),-filho de Oscar Pau-
lino de Almeida è de Adelaide. Rodrigues de Almei
da, nascido'a 7. dé julho de 19.12, rio'Districto Fe
deral, -.residente' á "rua. Uruguayana 'n:"'192, sobra
do/-, commerciário, casado, com'domicilio eleitoral 
no-districto municipal dè "São Domingos. (Qualifi
cação requerida, 3.* Zona, n . 2.315.) 

3.733. .Francisco • Fernandes Pereira< (3.825), filho de Car-
men Fernandes," nascido1 a 23 de-novembro de 1912, 
no Districto Federal, residente á r u a S . Pedro nu
mero 196, sobrado, funccionario municipal, soltei

ro, com'domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Domingos. (Qualificação requerida. 3." 
Zona, n . 2.293.) 

3.734. José Carlos Loureiro (3.»i56), filho de José Pedro Lou-
-reiro e de Alice Xavier Loureiro, nascido' a 19 de 
fevereiro de- 1892, no Districto Federal, residente 
á avenida Marechal Floriano n . 131, commerciá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida. 3.° 
Zona, n . 1.783.) 

3.735/ Waldemar Miranda do Carmo (3^,827),"filho de A n 
tônio Miranda do- Carmo e de. Antonina Ferreira 
do Carmo,, nascido a 4 de junho de 1911, no Dis
tricto Federal, residente á rua General Câmara nu
mero 297, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral nq districto municipal de São Domingos. (Qua
lificação. requerida* 3.a Zona /n . 2.254.) 

8.736. OthonielÇoura de Figueiredo {3.828)/ filho de Qdo-
rieo de Abreu e Lima Figueiredo e de Lydia de F i 
gueiredo,. nascido a 21 de junho de 1894, em 
Goyana, Estado de Pernambuco, residente á rua 
S. Pedro,;n.. 85, 2° andar, funccionario munici
pal, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida, 3.° Zona, n . ,2.428.) 

5.737. ííormia. Catharina (3.829), filha de Joaquim José d$ 
Rocha e* de Virgolina da Rocha, nascida ra 11 d« 
fevereiro de 1910. no Difitrícta Federal. r«sidentjs 

á rua da'"-Alfândega- ' r i . -255) 2." andar, domestica; 
solteira, còhr domicilio'1eleiforal no distrieto mu
nicipal : dè ! São' Domingos.. .{Qualificação requerir 
da 3." Zona n . 2i289.'y ; 

3.738. Rachel Ólympia dá Roéiiá'' (3;850), filha de Joaquim 
José da Rocha e de .Virgolina da Rocha, nascida; 
a 1 de julho de' r 'Í912, rio fiistricto Federal,. resi* 

.dente á r.ü.a, dá"Alfândega''n> 225, 2." andar, do-
riiéstica,/sòiteira^çoiriH.dbrnicilio eleitoral no dis
tricto,' municipal'd^/feá^.'-.Domingos. • (Qualificação 
requerida,'13'.,a/Zan^','' ri.' ,2'. 305.) 

3.739, Martinhò'"Góiriés (3\83Í) . \fillib' de Julia Maria do 
Espirito Santo, nascido à 23í'de março de 1896, em' 
Petropolis, Estadq dp ,Riq de' Janeiro, residente á 
rua Camerino n í \ / l7 , ^stuçíjdor, casado, .com do-t 
micilio eleitoral "nò' districto municipal de Santa; 
Ri-ta..:.-• rOjalif ica^o i-i^queiiida, 3." Zona, nume
ro '2.563.*) 

S.-740. Gladstone-V/ieira de0CastoB;i (3.832), filho de Evan-
gelina da. Silva,-.-.nascido-a'[5i de outubro de 1899> 
no Districto Federal, residente á rua Camerino nu-r 
mero 18, empregado municipal, casado, com clomí 7 

cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita. .(Qualificação-:requerida, 3." Zona, n . 2.192.>; 

3/741., Oswáldo Ronjüaldo Siíjfa', (3,^833); filho de Iíono-
riò Romuaido.da''SiIva.,f;/de,,|;oripes Maria da Con
ceição, nasçidQ'.a'l-dje1(Êevéije.iro de 1912, no Dis
tricto. .Federal, 'residente,,'â.,,'jiua. Marechal Fíqrianq| 
n . 138, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Rita. (Qualifica
ção requerida. 3.a Zona, n . 2.391.) 

3.74,2. Francisco Alves da Silva Filho (3.834), filho de 
Francisco Alves da Silva e dc Carlinda Victoria da 
Silva, nascido a-13 de dezembro de 1913, no Dis-. 
tricto Federal, residente â rua General Gamara n u 
mero 350, sobrado, commerciário, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3.' Zona, nu-

. mero 1.683.) 
3.,743. João Passos Júnior (3.'835)','fi.llip de João Antônio Per 

réira Passos e !de Marta Ferreira Passos, nascido-
a 11 de junho dè 19Q.4tí em/São João de tlaborahy, 
Estado' dó Rio de. Janeiro, residente á rua St. Pedro 
p. . 106, 1." árida'r, comnierc^rio, casado, com do
micilio eleitoral no districto l'municipal rio São Do
mingos. (Qualificação,,,r.eq.uçrida, 3." Zona, mime-, 
ro 2.264.) 

3;7i4\ Olga Teixeira, cie Carvalho.-.(3,:837). filha de Victor 
Teixeira, de Car-valho; ee de/.America SanfAnna de 
Carvalho, nascida a l/i-de.-novembro de 1914. no 
Districto Federal,- residente-iá rua Theophilo Otto-
ni n . .87, sobrado, estudante, solteira, com domi
cilio eleitoral'Oo'districto'municipal 'de São D o j 

mingos. . (Oualificação -requerida, 3." Zona, nu
mero 2.480.) 

3.745. João Machado Borges (3:838). : filho de João Macha--
do Borges,e de Albertina Ferreira de Abreu, nas
cido a 2-1'de maio de ri903,i no Districto Federal, 
residente á rua Jogo da B o l a n . 19, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral'no districto munici
pal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3." 
Zona, n . '2.540.) 

3.746. Narciso Corso (3.839J. nino rie, José Corso e de Tzá-
boi Linhares, nascido a 5 de julho de 1907, no Di s 
tricto Federal, residente á rua Saccadura Cabra), 
n . 157. motorista, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Rita. (Qualifica
ção requerida, 3." Zona,'n. 2.046.) 

3.747. Octacílio Augusto (3.840),-filho-de Germano Augusto" 
e de Amélia da Graça, nascido a 8 de agosto de 
1913, no Districto Federal, residente á rua da A l f 
fandega n.- 123, operário, solteiro, com domicilia, 
jleitoral no districto municipal de São Domingos.' 
(Qualificação requerida,'3.' Zona, n . 2.249.) , 

3.748. Danilo Freitas Pinto (3.841), filho de Eurico Fer 
reira e de Deosolina de Freitas Pinto, nascido »' 
22 de novembro de 1914, no Districto Federal, re«t 
sidente á rua da Conceição-n. 69, estudante, so l i 
teiro, com domicilio eleitoral no districto municW 
pai de São Domingos. (Qualificação requerida, 3,* 
Zona, n . 2.458.) 
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í . 7 4 9 , Eugên ioXe i i (^ l l ^C3 .»84^ . f J l l i .Q de, \Yaldeinar,Eu-
genio LenenròlfteT"dê Améfiã" de Oliveira, Brittò, 
nnseido- a 4' de\junho; de : 3 88.5, em- Mogy-Mirim, 
Estado de rSão r.Ptuiio,-,residente á rua. General Câ
mara n. '80, comsffi.crcinnte; desqui tado,- com domi
cilio eleitoral, no, ^ B l r l c t ^ ^ u m c ^ í a T ^ e São Do
mingos. . (jQ^itfç&ò£â~règu£rTdà', 3'." Zona,, nume
ro" 2.227.),,' 

3.750. Rivnrlavia Loiyei rq ' Maurcll- {3,843), -fiihVde Alfredo 
Matireil Filho .>'̂ p]Q*t Eíivintíã,.Loureiro Maurell, 
nascida a 22, .de,* janeiro;de ;l91C. no:Districto' F e 
deral, rcsid&itc^&chíal Gfncral Çamára. jn. 318, es-
tudanic, sòlíeir.of .coijir,domicilio eleitoral no dis
tricto municipal 'dc/£"ãt)"' Domingos'./(Qualificação 
requerida,/3> Z.pná, ,n..;. 2:40?.') 

Dislriclo Federal/jaos'/^ de .ráneiro .dc 19'3G.' — Pelo es
crivão, Mniiricio Teiàvjm\rte''Mçlío. 

JUIZO D A tJ SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr^juisf «eleitoral da Sétima1': -Zona. da-2*' 
Circuniícripção do Di^lnutiè»'Feirai'.-•'facó• publico,' para co-
nhecirneutp-da*- iiiterèssadíf?'; qtí#'-foram mandados expedir 
pelo rir. juiz os titulôgífloitoraesrdos 's"eguintes"cidadãos : 

5.793. Luiz Pcreira.RRo.drigues,.(;filko;. de Manoel Gonçalves 
Rodrigues e, de ..Floripes' Pereira Rodrigues, nascido 
a 20 de março cl't''J91;3',frio -Districto 'Federal, resi
dente á rftaV.^rà*'.n?. íí 56/ 'funccionario publico, 
solteiro, com domicilio 'eleitoral no districto muni
cipal de iSpi r iUrSantò l (Qualificação requerida.) 

5.791. Tancred.o Gomes' Pinto,' filho de Francisco Gomes 
Pinto e de Maria Ribeiro Pinto,. nascido a 15' de 

julho rle 1897. em Nictheroy, Estado do Rio de.Ja
neiro, residente á rua. Moncorvo Filho n.. 40,í'oom-
mercio, casado,''com domicilio' eleitoral no districto 
municipal de Sant'Anna-. (Qualificação.requerida.) 

5,795. Arthur Mario Pessoa.,, filho de João Mario Pessoa e de 
Luiza Machado Pessoa, nascido a 23 de novembro 
de .1915, ncs.;Districlo Federal, residente á rua Frei 
Caneca n. ,179,-gommercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral nò districto municipal"' de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

5.79ü.Godofredo Almeida Ü;i"i5tinq, filho de José Antônio Cris-
tino. nascido'a 'W de novembro de 1913, no Esta
do cio Pará. residente á 'rua SanfAnna n . 119, com
mercio, soíteir.o,' cpjn "domicilio eleitoral nò distri
cto municipal ctóS"Sant'Ànna. (Qualificação reque
rida .) 

£.797. Ovidio de Souza Sobrinho,' filho de Pedro de Souza 
Pinto e de, Joaquina de Souza Pinto, nascido a 13 
de agosto :dê 1909', no Districto Federal, residente 
á rua SanfAnna' n: -188, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral! no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

5.798. Daniel Corrêa-ida Silva, filho de .Francisco Simões C. 
da Siíva e.de Josephina Mary Corrêa da Silva, nas
cido a 24 .de-.miu-ço ,de :19t0, no Districto Federal, 
residente• á rua Alfa n . 28,.commercio, solteiro, 
com domicilio ^eleitoral no- districto municipal de 
Espirito Sxutto, (Qualificação requerida.) 

5.799. Alice Gomes, filha1-de Joaquim' Rodrigues de Oliveira 
e de Emitia Rodrigues Gomes, nascida a 29 de 
maio do 1902, ènã-Carangoía, Estado de Minas Ge
raes, residente... á,;rua. Moreira Pinto sem numero, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto' municipal..,dc Espirito Santo. (Qualificação 

j requerida..)' 
5.800. Darly Ferraz,' filho, dc .Aüreo Rodrigues Ferraz e dc 

Glyceria de Aguiar Ferraz," nascido á' 10 de abril, 
de -1910, no Estado do Espirito Santo, residente 
á rua Frei^Canécá n. -92, medico, solteiro, com do
micilio eleitoral, no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação" requerida.) 

5.801. Alice Ribeiro;Machado, filha de José Moreira Ribeiro 
Júnior e do Marffia-Ribeiro, nascida a 17 de março 
de 1893,' rip' Districto . Federal, residente á rua 
SanfAnna ;ti. 42;'-domestica,- casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.)' 

.6.80.2. Quintino Moreira dá Costa, filho de Israel Moreira.d a 
Costa e de Joanná Bogya Amorim, nascido á. 16 de 
abril de i894,.'.'no Estado do Ceará, residente á 
rua. Sant'Anna.'»-v''<i40i'-eommeroio, casado, com do

micilio eleitoral jio_distric.lo: - municipal de Santa 
Anna': (Qualificação'requerida.) 

5.-.803. Mario Alves Pacheco, filho de José Jíuniz Pacheco e-
de Regina Alves Pacheco, nascido a i de março de 
2Sj-12,,np, pjstri.çto . Federal,--residente á rua João 
Caetano''n. 95, casa 2, commercio,.solteiro, çorn.dg-
iârriTio eleitoral' ntr dist-r-ieto- : 'municipal de Santa, 
Anna. (Qualificação requerida.) 

5.804. José-Oliveira dè:Paulo Travassos, filho de Álvaro O l i 
veira-de Paulo Travassos e de Anna - da Silva Pe
reira Travassos, nascido a -6 de março de 1-914, no 
Districto Federa!, residente" a. rua • General Pedra 
h . 34, commercio, solteiro, coin domicilio eleitoral 
nó districto.municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida.) 

5.805, Adhemar da Silva Real, filho'de Ambrosio da Silva 
Leal e de Isabel Alves Leal, nascido a 22 de no
vembro de 1904, no Districto Federal, residente á 
rua Senador-Euzebio n . . . . /funccionario munici
pal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requeri
da.) 

5.806: José Osório de Araújo Tavares, filho de Palmyro José 
Tavares e de Fráncisca de Araújo Tavares, nasci
do a 10 de junho de 1898, em Maeahé, Estado, clu 
Rio. de-Janeiro, residente á rua General Pedra .nu
mero 4, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no'districto municipal de SanfAnna. (Qualifica
ção requerida.). 

5.807.- .João.Braz Vinhas,-filho de Paschoal Braz e. de Ph i -
ílomena . Gula, nascido a 1 de setembro de-1901, 
no Districto 'Federal, r e s jden te . â rüa do Pinto s/u, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo. ^Qualificação' 
requerida.) 

5'. 808. Arthur da Silva Tavares, filho- de Domingos Tavares 
•e de Barbará-da Silva Tavares, nascido a 16 cie 
dezembro de 1910, no Districto-Federal,-residente 
á rua Márquez de Sapucahy n. ' 174, operário, sol
teiro,'com domicilio eleitoral'no districto munici
pal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

5.809. Amaro Paes da -Silva, filho''de José Paes da Silva 
Moura e .de Maria Ribeiro Paes, nascido a 10 de se
tembro de 1913, em Campos, Estado do Rio, resi
dente, á Praça dá Republica h, 40, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no . districto. muni 
cipal de-SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

5.810. Mario Caldas, filho"de Américo-Augusto Caldas e.de 
Regina de Albuquerque, Caldas, nascido a 2' de 
junho de 1915) em Cuyabá', Estado de Matto Grosso, 
•residente á rua Benedicto Hyppolito n . 88, estu
dante, solteiro,, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna.- (Qualificação requerida.) 

5.811. Francisco Vieira de-Souza, filho de'Virgílio José de 
Souza e de Antonia Vieira de. Souza, nascido a 9 
dc agosto de 1907, no Estado do Espirito Santo, 
residente á r u a Senador Euzebio n.. 158, .commer
cio, casado,.r.com- domicilio eleitoral no districto 
municipalde SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

5-..812: Ctt-helis Macieira Carnaval, filho de Kicoláo Macieira 
Carnaval e de Alzira Custodio Carnaval, nascido a 
8 de .outubro de 1911, -noi Districto, Federal, re
sidente á"rua. de : SanfAnna n : 19, funec. • muni
cipal, casado, com domicilio eleitoral no districto 
aiunieipal de.SanfAnna-.. (Qualificação requerida.); 

5:813 Ary da Silveira Conceição, filho dé",José da Silveira 
Conceição e do 'Benvinda Pires da' Silveira, nascido 
a 28 de outubro de 1916,' em Rodeio', Estado do 
Rio, residente â rua Nery Pinheiro :n.",21, commer
cio,-solteiro,, com/domicilio eleitoral no "districto 
municipal do Espirito Santo. (Qualificação re
querida.) 

f»:8i'4. Walter Nemo nosa, niuo - ac saivaapr nosa o ae Alcia 
Nemo Rosa, nascido a; 19 dé agosto de 1914, em 
Belém, Estado do' Pa rá / r e s iden te á rua Leopoldo 
n. 12, piloto mr*. mercante,*'solteiro,' com domi
cilio' eleitoral'tio distieto :municipal do Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.) 

h.aiii: Fernando. Leal Leite, filho cie. Rubem-'Leal Leite e de 
.Raphaela Dias Santos;"nascido a 4 de agosto de. 

1911, no Districto Federal,'residente á rua, .Frei' 
Caneca n . 79, funec. municipal, casado, com domi
cilio .eleitoral no .districto-" municipal ila Sanf 

Anna-, (Qualificação requerida.] 
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5.815. Aristeu José Maria, filho do Tortuliano José Maria e de 
Angus La Maria da Conceição, nascido a 5 deseten^ 
bro de 1917, era João Pessoa, Estada dá Parahybá, 
residente á rua S. Cláudio n . , 48,-. operarip,:sol
teiro,- co-m domicilio eleitoral -po, distrioto mOTi-
•oipâl-; dfi. ,. (Qualificação.:;.requerida..) 

5.817. Fernando "Fernandes Pinheiro, filho dê" Antônio Fe-r-
nades'Pinheiro ede Maria Magdalena Reis, nascido 
a 13 de dezembro de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Senador Euzebio n . 36, commer
cio, solteiro, com' domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida".) 

5.818. Américo Emiliano Pereira, filho de .Cândido Antônio 
Pereira e de Maria Romaria de SanfAnna Pereira, 

naseído a 10 de julho de 1911, em S. Salvador, 
Estado da Bahia, residente á rua Marquez de Sa
pucahy^. 239, commercio, solteiro., cont domicilio 
eleitoral pq districto 'municipal 'de (Quali
ficação requerida..). 

5.S19. Manoel "Maria,da Conceição,.,filho dè- José Maria da 
Conceição, e de Miquellina. Clara da Conceição, nas
cido a 4 de junho de 1904, no Districto Federa-), 
residente á ryi Marquez de Sapucahy''n..-24.1, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

5.820. Aldemar Gaúdencio dá Silva, filho de .Clemente Gaú
dencio • da Silva e de Cecília Rodrigues Vilhares, 
nascido a 22 ;do fevereiro de..1917,,no Districto Fe
deral, residente á rua Marquez de Sapucahy n . 170, 
commercia, solteiro, com domicilio eleitoral rio dis
tricto municipal de SanfAnna'.- (Qualificação re-
•querida:) 

5.821. José Armando clos^-Santos, filho de Maibeus dos San
tos e de Rufina Maria cia' Conceição, nascido a 6 
de setembro de 1911, em Bügrtn, Estado de Ser

gipe, residente á rua Marquez de-Sapucay. num'e-
ro 259, operário, solteiro,, com-.domicilio eleito
ral no districto municipal de SanfAnna. (Qua-
lificação^requerida.) 

5.822. Láudelinc de Oliveira Miranda,".filho de João de M i 
randa e dé Deolinda. Oliveira Miranda, nascido a 
17 de. fevereiro de- 1912, ho Districto Federal, 

residente à rua. Marquez. de Sapucahy n . 165, 
conimercio, solteiro, cem domicilio eleitoral no 
districto . municipal de "SanfAnna. (Qualificaeãci 
requerida.) 

5.823. Maria do Carmo Cavalcanti, filha, de Luiz Cyprinno' 
•Viegas, nascido a 14. de fevereiro* de 1*908, no 

Districto -Federia", residente a rcia Marquez de 
Pombal ri. .62, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral HO''districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

•5.824. Arthur -Fernandes, fiiho.de José •"Fernandes e de 
Maria, da Gloria Fernandes, nascida a 5 de acosto 
de 1915, no "Districto Fedéràl/residente á rua'Frei 
Caneca rs.. 85, operário, solteiro; com. domicilio 
eleitoral «no districto,municipal dé. SanfAnna. 
(Qualificação requerida-.");' 

5.825. -José de Souza Oliveira, filho""de Euzebio de Oliveira 
e de Jósepha. cios Santos Chaves, nascido a 22 de 
ja lhô ' de -1910, no Districto Federal, residente á 
rua Jnlio do Carmo n.. 95, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoralno districto municipal de Sanf 
Anna.. (Qualificação -requerida. ) 

5.826. Lindolpho Augusto de Lima, 'filho de-Sophia da Con
ceição, nascido .a 14 de junho de 1901, no Dis
tricto Federal; .residente á rua SanfAnna n . 209, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto- municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida.) 

5".827. • Armando Gatto, filho ;de Matheus Gatto e de Car-
mella,'Caruso, nascido a 22.de julho de 1914, no 
Districto. Federal, residente á rua Senador Euze
bio n., :158, casa 2, commercio, solteiro, com do
micilia eleitoral rio districto -municipal de Sanf 
Anna. (Qualificação requerida.) 

5;828. Antônio. Fórreira Couto, filho de José Ferreira do 
Couto*e de,-Àdelia Ferreira, nascido a 14 de mar
ço1, de 191.1, no Districto Federal-- residente á rua 
Beriedictò .Hyp-põlitò ;.n..; 45, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Galdin^ Santiago Pal.méiro, filho de Carlos Palm€ird 
èl.ãè Margarida.' Santiago Paimeiro, nMckte t 30 

cie .janeirò"'dé" 1912; E s t a d o ' ® Rio Grande do Snfy 
residente k,rua.Frei Caneca^. 68, estudante sol-< 
teiro, com'afomicilió eleitoral no districto nounfc 
cipal de -SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

5-.'&ào:' Frèderic^dè.Sóvtóá^Piíito,.filho .flfe João de Souza Pnitc?, 
è*'de''MSria''MàfaJálíSnâvPintií;1 -nascido a 24 de fa* 
h é l m ^ - f l é f ^ W ^ m .Niqthérdy, Estado do Rio cle> 
Janeiro,' residerite'a rua Visconde de Itaúna nu-» 
mero"-'203, commercio^solteiro, com domicilio'elei
toral no,'districto-mumeipafjHc Sanf Anna. (Qua
lificação requerida.) 

;5.83i: 

residente á ruá^Behed-ictc -HypoJito n. 6.2, ope
rário, casado 'eòm^doimbilio'-'eleitoral no districto 
municipal''de- S^JfÀiiôâi''- : '•(-Qualificação reque
rida .) 

5.832, Januário dos Santos,-*-fiUi*',d,«'""'Jlpaquim dos Santos e" 
de'-Luzia Cá-ndiüa/^iasclclo "^'.28 de dezembro dô 
1912; no Distríctó'íFedéral'; uíesidente á rua Júlio 
do' Carmo'n.'-'5D|-"operário,'Casado, com domicilio 
eleitoral'1-no .distíicto^^muniéípal cie SanfAnna.) 
(O uai i f ièáçâ o -' r eqú ér i dil ' .) ' ' ; H 

5.833. João^Barròzd/^ilhq^de' :To.ã.o -Earrozo Pereira e tio 
Felisminá' Maria1 da Çoriceicfão, nascido a 15 de 
agosto de ••1902''"ihoIEsfiido do Rio de Janeiro, re
sidente ; á- 'rria'' !Síiuf Ahna-^ xv-f' 96, .commercio, ca
gado, cohi dbmíèiliò -"eleitora? no districto muni--
;ipal de SanfAnna. (Qualificação requerida...) 

583*4.- José -Augusto• Toscano 'Barreto, 'filho de José cie A l 
meida- Toseano Barreto^'de*"Elvira Castagus, nas-
' e i d o a 10 de-junho de''1911, no Districto Federal, 
residente ,á rua SanfAnna n". 77, eon-rnercio, sol
teiro, enrn domicilio eleitoral no districto muni

cipal''de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 
5.S36. Oswaldo Pinto Ferreira, filho de-Eduardo Pinto Fer

reira e de Esmeralda Garcia Ferreira, nascido a 
25 cie maio de 1917, no Districto Federal, resi
dente á rua General Caldwell h . 74,. comou-rcio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-
.nicipal do SanfAnna. '(Qualificação requerida.), 

5.836. Waldetnar Cardoso, filho de-Alba'tÍo Cardoso e de Maria 
cios Santos,-nascido a 26 de,.putubrp de 1917, nu 
Districto Federal',, resinaic | rua S. Christovão 
\\ . 94, commercio, soltei.íb,' c-rjra "domicilio-eleitoral 
no districto inuiucipal de. Gamboa. (Qualificação 
requerida.) 

•5,837.'Antônio de Magalhães,'.filho üe,,Casemiro_ de Maga
lhães e de Francisca Caridida';de Magalhães, nasci
do' a H de agosto de ,180.8, no Districto Federai, 
residente á. rui» Marqtiezide Sapucahy n. -231,.com
mercio, casado, com donròilioieleitoral no dislrictc» 
municipal-de SanfAnna". -(Qualificação requerida.)-

5.838. Mario Veiga de Almeida, filhe -de Joaquim Baptista 
cie Almeida e de Maria, da; Conceição Almeida, nas
cido a 28 de -março de 319*7; no Districto Federal, 
residente á rua da America n,. 171, estudante, sol
teiro, com domicilio • eleitoral^no districto munici
pal de Gapibôa.-^(Qualificação , requerida.) 

5.839. Octavio Costa .Gonçalves, fi)ho çlé Cecilio Octavio de 
O. Gosta'e de Maria das Neves Gonçalves Netto, 
nascido a 2 de agosto cie' 1.0i4, no Districto Fe
deral, residente á •'rua'do Pinto n . 48, commer-
.cio, solteiro, com domicilio.'eleitoral no districto 
'municipal de Espirito Santo/' {Qualificação .reeme-
rida:) 

5.840.. Sebastião Barbieri,-filho de-SántoáiBarbieri e de Maria 
Barbieri, nascidO'a-20 de. janeiro de 1906, em SSo 
João NepornUcerio, Estada, de Minas Geraes, resi
dente .á rua Alphu n . 28, lavrador,, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo.. (Qualificação requerida.) 

5.841,. Maria Annunciação.Veiga, de, Aliaeida, filha de Joa
quim Baptista.de Almeida e de Maria da Concei
ção Almeida,, nascida a,.2-5 deonarço de 1-915, no 
Districto Federal, residente á rua da America nu
mero 171, domestica, solteira, reom domicilio elei
toral no districto. municipal de-Gamboa.* (Qualifi
cação requerida.). 

5.842. 'Izaii.ra Rosa de Souza, uma de,,Augusto Rosa de Souza 
e de Maria José dé Soüzá, nascida a 27 de julho 
de 1906, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, 
residente .á rua Marquez de Sapueaíiy n . 266, do
mestica, ^olteira, com ^domicilio eleitoral r,a cii*-
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Lricto municírífi.í W SanfAnna.- (Qualificação re
querida 

JJ.843. Selidonio Báptislií; de;Oliveira, .filho -de.: João Baptista 
de 01ive4ía:'é;,dc:-A^iè^l,.-M4rlá-da: Gloria, nascido! 
a 7 de a$òstí>,,de "Í&í"JÍ;ióa;I>is^riGto. ..Federal, resi
dente- á 'rikiu .cía-' America,h. '41,,casa XII, com* 
mercio, solteiro, corn, domicilio eleitoral no distri
cto munÍcipá!r,'de,"Gaml3Õ'a.. (Qualificação reque
rida.) 

j .84 4, Ruy Loureiro,, filho,.de, Aí.maíido Silvino Loureiro e de 
"Maria do C'aEj^1LQju£eiro,.-páscido- aÜU de abril de 
1912,- no. .Districto Eftderal, residente,.a- rua da Ame
rica .n. "jÍ29,-"qcapfígado.publico, 'solteiro, com do
micilio eleitoral ,no ,-districtO; municipal de Gam
boa. (Qualificação ipèqueridá'.') 

5.845. Raul de Souza Coelho, filho deOvidio de Souza Coe
lho e dejr.Maria-i.Josá da,Co'sta, nascido a 12> de de
zembro djè lp,(J6,.-no,V;Estado dó Ceará, residente á 
rua Marquez':dp; Sapucahy ',n,. 117, funccionario pu
blico, cas,ado,-;Vom-domicilio.eleitoral no districto* 
municipal,,fie ;'iSánt'A,nria. (Qualificação requerida.) 

5.8i6. Orrninda 1 Hiartoda, Gr".if-, filha de José,Pereira Duarte 
e de Haj[dóa;V^eIémVdp Carmo, nascida, a -23 do 
março d®, 19*19̂  no Districto Federai, residente ã 
rua Visc$.ndé,,íje. Itaiína n . 111, casa XLI , estu
dante, cas"ada>,j.com,,4omiciiio. eleitoral no districto 
municipal;,d&',!.,Sant'Anna;. "(Qualificação • reque
rida.) 

5.847. "Ismeriá dal-iSil va-j-Santos,,* filha de José .Mendesda 
Silva e (je/rheodora. José da .Silva, nascida a 12 de 
setembro de 1895, em Iguassu', Estado do Rio do 
Janeiro,'residente á rua Marquez. de-Sapucahy nu
mero 371, domestica, casada, com.domicilio eleito
ral no districto municipal de SanfAnna. (Quali
ficação requerida.) 

fi.848. Augusto Miranda dos San'os. filho dé Antônio Miranda 
dos Santos e de Adelaide Alves, nascido a 28 de 
abril de 1913, no Districto. Federal, residente á. 
rua SanfAnna n. 143, operário, .solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (.Qualificação requerida.) 

5.849. Romualdo Costa, -filho de Luperio Costa e de Gertru-
dffts Costa, nascido a' 7 de -fevereiro de 1907, no 
Estado da'. Bahia, residente á rua Marquez de Sa
pucahy 'ri'. $88, commercio, viúvo,,.com domicilio 
eleitoral no.., districto municipal dé SanfAnna. 
(Qualificação 'Requerida.) 

5.850. Theodoro da Silva, filho'--de >Theodoro da Silva e de 
Ambrosifia Candelária-: da Silva,: nascido a 7 de 
março de-' 1916-.,.no Districto Federal, residente á 
rua Miguel de .Frias-to. 50, operário; solteiro, com 
domieiliot-elertoral no-.districto municipal' de Espi 
rito Santo•. (Qualificação-requerida.) 

5,855. .Zulmira dos" Sarítíts-MellOj-flha dè Francisco.Pereirr 
tíos Santos e 'de' Eulatia" Xavier de Lima, nascida a 
22 de julho dè". 1913. no Districto Federal, residen
te á rua';S. •'•d^ristovão n . 51, casa'2l, domestica, 
casada, tíóm-dómièiho'eleitoral rio 'districto'"muni
cipal de7E3pi-rito Santo.' (Qualificação requerida.) 

5.052. Antônio Pejx-otoi.de Castro, filho de Lindolpho Morei
ra de Cas,tro :e;ide Jjeonor Peixoto, de Castro, nasci-? 
do a 2i) de, agosto, de 1914, em Mictheroy, Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral-no districto municipal de Sanf Anna. 
(Qualificação .requerida.) 

5-.853. Antônio Alexandre.; Pereira, filho de José Alexandre 
Pereira e dè .Maria Thereza Pereira, nascido.a 19 
de março, de--1898, nòDis t r i c to Federal, residente 
á rua SenadoFlEuzebiô n . 22, pospontador, casado, 
com domicilioteleitoral nò districto municipal de 
SanfAnna.. (Qualificação requerida?) 

5.854. Celeste de Oliveira Ferreira Leite, -filha"-de Jucund :a-
no Castro dê"'Oliveira e .dé Anna Carmo de O l i 
veira, nascidã-'a 8 de .junho.de. 1909, em Belém, 
•Estado dò*Pá¥S,-'' restdtentó á rua. de 'Sanf Anna nu
mero 42, domestica, casada,'com. domicilio eleito
ral no :$£tfiétò..'hiün idipaí' de- SanfAnna.. (Qualifi
cação re^qüeriija.) 

5.855, Ivb Teixeira^^V,^ filho: dé . José Teixeira Vaz e de 
Aurora ':G :arc|áp, nascido à 18 .de janeiro de 1911, 
no Districto'Federal;. ..residente á rua Frei Caneca 
n . 51, funccionario municipal, solteiro, com domi

cilio eleitoral no districto municpal de SanfAnna, 
(Qualificação requerida.) 

SiSSáls; Eduardo de Freitas Garcez, filho de Francisco Mart*» 
flhõ de F " Garcez e de Philomena da Conceição 
Gaíoez,"-nascido-a 23,de dezémb'fo}."dg 1900, em 
Riachuelo, Estado de-Sergipe, residente á rua de 
Sanf Anua "n. 115, dentista, solteiro, com domicilio 
eleitoral' no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

5.857» Luiz Pelippe Carneiro de Lacerda Filho, filho de Luiz 
Felippe Carneiro de Lacerda- e de Maria Izabel de 
Moraes Lacerda, nascido a 7 de fevereiro de 1903, 
em Recife, Estado dc Pernambuco, residente á rua 
Senador Euzebio n. .27, medico, casado, com domi
cilio eleitoral ,iio districto municipal de Sanf Anna. 
(Qualificação requerida.) 

5.858. Nair da Silva Vidal, filha de Alfredo Vidal e de Luiza 
Vidal, nascida a 22 de junho de -1904, no Districto 
Federal,, residente á rua Sanf Anna n. 5, domesti
ca, casada, çom domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

5.859. Maria Syrené cio Carmo, filha de "Manoel do Carmo o: 

de Rufina'do Bomfim, nascida a 15 de agosto de 
1890, no Estado dá, Bahia, residente á rua Santo 
Christo n . 100, domestica, casada, com domicilicr 
eleitoral ho districlo municipal.de Gamboa. (Qua
lificação requerida.) 

5.860. - Jogo da.Silva Pegas, filho de José da Silva Pegas o 
de Francisca da Silva Pegas, .nascido a 24 de ju
nho de. 1904, em Recife, Estado de Pernambuco, 
residente á rua Frei Caneca n . 41, commercio, sol
teliroj com domicilio eleitoral do districto muni
cipal, de SanfAnna.. (Qualificação requerida.) 

D . 86!.V.Antônio -Moreira, filho de Manoel Moreira e de Maria, 
da Conceição, nascido"a 14'de março de 1916, no 
Districto Federal, residente á rua Moncorvo Fi lho 
n . 101, dactylographo, solteiro, com" domicílio elei
toral - no' districto municipal 'de SanfAnna. (Qua
lificação- réqiíãrída.') ' 

5.862: Emmanuel Telies' Leite da,'Silva, filho de Manoel L e i * 
te da Silva e; de Maria Christina Telies da Silva, 
nasc idoVõ de junho dé" 1906 no Estado c?o Rio de 
Janeiro, residente á r ü a Marquez de Sapucahy nu
mero 281, commercio, solteiro, cohi domicilio elei
toral no'districtf/'municipal de SanfAnna. (Quali
ficação requerida,) 

5.863; João de Almeida Lins , , filho de Eduardo Francisco 
Lins e -de.Maria de "Almeida Lins,.nascido a 7 "de 
junho de 1915, na Viliá do, Ç.onde, ;Èstado da Bahia, 
residente á rua Marquez.dé. Sapucahy n . 282, com
mercio,'. solteiro, "com domicilio, eleitoral no distri
cto-'municipal' '.''de. SanfAnna." (Qualificação re
querida,)'' 

5.'86'4'. Cândido Rey, filho de Manoel Réy e de. Thereza Bos-
syíhe Rey, nascido.; a 14 de..setembro de 1911, no 
Districto Federal, residente' á rua São Christovão 
n . 4 6 , casa- 11, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral n-ò,'.dis,trict'o municipal de .Espirito Santo... 
Qualificação .requerida.) 

B.'8f"1",-. í lssian Barbosa, filho de Orestes Barbosa e de Regina 
Nunes da Costa Barbosa/nascido a-27 de fevereiro 
de.1917,-no-Districto Federal, residente á rua J ú 
lio do Carmo n. 74, -funccionario* municipal, sol
teiro, com domicilio-•:eleitoral-'no--- districto muni
cipal de de-SanfAnna. (Qualificação requerida,)' 

5.866°' Paulo de Aguiar Trindade', 'filho de Manoel Marques 
Trindade e de Constança de Aguiar .Trindade, nas* 
c idoa 2 de'dezembro de 19.08, em,, Cabo Frio, Es» 
tado-do Rio de Janeiro,,residente'.^ rua Senador 
Euzebio n . 72, operário, solteiro; com domicilio 
eleitoral, hó.distr ictõ .municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.): 

5.867, Virginiã Ferreira de Carvalho; filha de Augusto Fer
reira de Carvalho è de Maria Martins de Carvalho, 
nascida a'6 ;de abril de 1917:; nò Districto Federa], 
residente a sua São Christovão:XiSlli, : prendas, do
mesticas, solteira, com'dómicilid' 'èleitoral no dis-
ír icto municipal de. Espirito' Santo. (Qualificação 
requerida.) 

5:868. Lauro Alésxandre Barbosa, fillio •dí ' P;é'dro'Alexandra 
Barbosa e de Anná Rosa Lima, nascido a 24 de ou» 
tubro de 1903, no Estado de Alagoas, residente ãj 
rua, Júlio do Carmo n. 152, operário, casado, coqí 
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domicilio eleitoral no districto municipal de Es- , 
piri to. Santo. (Qualificação requerida.). 

8.869. Nelson da Costa Màrrôig, filho de ' Cândido-Marroig . é'. 
de Alice Costa. Marroig, nascido* a; 4' de julho de 
1915;' no Districto Federal, residente á rua Sáo 
Christovão n . 167, dentista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo! 
(Qualificação requerida.) 

jj.870. Olivia Martins Landim, filhai de Casemiro Martins 
Landim o de Antonia da Cunha Martins, nascido a 
25 de março de 1896, no Districto Federal, residente 
á rua Sao, Christovão n . 159, fundos, commercia-
riá, viuva, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

B.871. Angelino da Silva Carneiro, filho de José 'da Silva 
Carneiro e der Adelina de Castro Carneiro, nascido 
a 1 de março de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua São Christovão n . 209, commerciário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto. muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

•"5.872. Luiz da Silva Moraes Filho, filho de Luiz da Silva Mo
raes, e de Evangelina de Moraes, nascido a 22 de 
junho de 1915, no Districto Federal, residente á 
rua São Christovão n . 116, commerciário, solteiro, 
í o m domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

S.873. Sebastião José de Oliveira Júnior, filho.de Sebastião 
José de Oliveira e de Laura Ribeiro de Oliveira, 
nascido a 12 de janeiro de 1912; no Districto Fe
deral, residente á rua de SanfAnna n . 42, funccio
nario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna. (Qualifi
cação requerida.) 

45.874. Antônio Lopes.de Almeida, filho de Christovão Lopes 
de Almeida e.de Deolinda da Conceição dos Reis, 
nascido a 2 de janeiro de 1915, no Estado de São 
Paulo, residente á rua Júlio do Carmo n . 74, me
cânico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida.) 

t*.875. Pio.*Francisco Pinheiro, filho de João Francisco P i 
nheiro e de Paulina Ferreira do Couto, nascido a 
41 de julho de 1901, no Estado do Rio de Janeiro; 
residente á rua Frei Caneca n . 85, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal, de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

|".876. Lúcio 'dé : Olivei ra .Andrade, filho dé Antônio de O l i 
veira Andrade e de PorciriaRíos Àndrade.-nascido 
a 4 de fevereiro de 1896, em,São Matheus, Estado 
do Espirito Santo,. residente á rua Corrêa Vas-
ques n . .36, ; commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no "districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação jequerida.) 

1.877. Tertulianó Turibio^da'Silva, filho-de Manoel Cosmo 
da" Silva e de Maria Bernardjna da Conceição, nas
cido a 27 de abril de 1914,' èm Corumbá, Estado 
de Matto Grosso, residente.á rua Frei Caneca nu
mero 85,1 motorista, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal-de SanfAnna. (Quali
ficação requerida.) 

S.878 A jHamlet Corrêa Duarte, filho de Joaquim .Duarte Jú 
nior e de Vicencia Corrêa Duarte, nascido a 6 "de 
dezembro de 1914, no Districto; Federal, residente 
á rua SanfAnna n . 79, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dé Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

"5.879. Carlos - Costa Matera, filho de Joanna Olindina Costa, 
nascido a 11 de janeiro de 1901, no Districto Fe
deral, residente á - rua D . Minervina n . 20-, com-
jnercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida.) 

W.ê80. iHilda Bahia Carnaval, filha de Manoel B . Raymundo 
Bahia e de Leopoldina Bahia, nascida a 11 de 
agosto de 1909, no Districto Federal, residente á 
rua SanfAnna n . 49, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.). 

S.881. Manoel dos Santos Cardoso, filho de João Joaquim 
Cardoso e de Thereza Maria Cardoso, nascido a 18 
ále outubro de 1904. no Districto Federal, resi
dente á rua Equador n . 71, scenographo, casado, 
com», domicilio eleitoral no districto mumeipaj de 
tóJrítO Santo, .(Qualificação requçf-"»^,? 

Hi.882. Arnaldo-Bittencourt Caiazans, d'ilhò' !de João José B.-
Calazáns, e: de Josefina. M . . B.„ Calazans, nascido 
a 30 dé^abril. de 1912,-'no Districto Federai, resi-
"Jènte^á^rüã!. Visconde "de "Itáuna i i . 111. estudante, 
solteiro,' cõín domicilio^-eleitoral no districto mu
nicipal de Sanf Arma. • (Qualificação requerida.) 

3.883. Francisco Xavier,"-filho de Saturnino Franc.sco Xa
vier, e.de Zeferina Rita da Paz, nascido a 7 de 
agosto de 1906, rio Estado-do Rio de Janeiro, re
sidente á rua Generaf Pedra-n"-.'40, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

5.884. Antônio Sebastião de Oliveira, filho.de Sebastião José 
de Oliveira, nascido a. 21 de março de i900, em 
Barbacena, Estado dé '-Minas Geraes, residente á 
rua Marquês de s.innKnhvn -i2i, empregado pu
blico, casado, c__._ _._ eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. ("Transferencia.) 

15.885.. Neri Caüano, filho- de, Américo Caiiano e de Fecula 
Luçidi,-nascido a 29 de novembro de 1912, no Dis-
Iricto Federal, residente á rua Sarah sem numero, 
commercio, solteiro,.-|om .-domicilio eleitoral no 
districto;. municipal de "Espirito. Santo. (Qualifi
cação requerida-.). 

5.886. Álvaro Pereira Magalhães, filho de Manoel Pereira 
Magalhães e- de Noemia Pereira»-Magalhães-, nas
cido a 15 de fevereiro de ; 1916, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna, (Qualifica
ção requerida.) 

5.887. Francisco Luiz Dias, filho de Manoel Luiz Dias e de 
Adelia de Jesus, nascido a 25 de maio de 1909, no 
Districto Federal, residente á praça da Republica 
n. 54, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipalde SanfAnna. (Qualifica
ção requerida.) 

5.888. Danilo Pereira, filho de Bazilio Pereira e de Anna 
da Silva, Gonçalves, nascido a 24 de janeiro de 
1916, no Districto Federal, residente ' a rua Se
nador Euzebio n . 134, commercio, solteiro, -com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.,) 

5.889. Sebastião Rosa, filho de Horacio Francisco Rosa e de 
Francisca Thereza-de Jesus, - nascido a 1 de ou
tubro de 19,16, em Itahirito, .Estado de Minas 
Geraes, residente á rua SanfAnna n . .96, mecâ
nico, solteiro, com domicilio eleitoral.no districto 
.municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida.) 

5.890. Herlino Milhazes de Magalhães, filho de. Marcolino 
Benigno de Magalhães e de Hercilia Miihazes de 
Magalhães, nascido a 6 de maio de 1899, em São 
Salvador, Estado da Bahia, residente á . rua vSena-
dor" Euzebio n. 36, pharmaceutico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto rhunicipa! de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

5.891. Esther Vaz-dos Santos, filha de José Maria Vaz e de 
Maria de Jesus, nascida a 27 de janeiro de 1896, 
no Districto Federal, residente- á rua Marquez de 
Sapucahy n . 266, domestica, casada, com domicilio 
.eleitoral no districto municipal- de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

5.892. ' -Ar ic iq de. Azevedo Fernandes, filho de Antônio Be-
nicio -Fernandes e de Josepba de Azevedo Fernandes, 
aaseido a 23 de agosto de 1908, no Districto Federal, 
residente á rua SanfAnna n , 42, funccionario mu
nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no distri-
sto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida .) 

5.893. Mucio Duarte, filho de Hortençio de Oliveira Duarte 
e de Maria Cândida Duarte, nascido a 20 de agosto 
de 1908, no Districto Federal, residente á rua Fre i 
Caneca n. 92, operário, solteiro, com domicilio elei
toral rio districto municipal de SanfAnna. (Quali
ficação requerida.) 

5.894. Abelardo de Carvalho Freire, filho de Jesus de Car
valho Freire e dc Avelina Maria-da Conceição, nas
cido a 2 de abril de 1902, em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro, residente â rua do Pinto n . 30, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.^ 

http://filho.de
http://Lopes.de
http://filho.de
http://eleitoral.no


T e m W e i r a B O L E T I M ELEITORAL Janeiro cie 1936 57 

'&í?95. Édy Searlate, filho •de Jayme Searlate e de Feliciam 
Fernandes Searlate, nascido a 13 de outubro do 
1917, no DistrifitoFederal, residente á rua do Pinto 5.909, 
n. 14, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
ÍJO districto nmnieipai de-Espirito Santo.'(Qualifi
cação "i- e quõr ida.) 

8.896. Kajr de Alcântara, i l iba de Epaminondas de Alcân
tara o de Adeiina'Fernandes de Alcântara, "nascido 
a 1 -do julho de 1899, no Districto Federal, resi
dente á rua Miguel de Frias.'n. 75, sobrado, costu
reira, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
jnunicinal do Espirito Sanf o. (Qualificação reque
rida.) 

5.897. Orlando. Drysdalc, filho de João Manoel de Andrade 
e de Ernestina Drysdale de Andrade, nascido a 20 
de maio cie 1905,' no Districto Federal, residente á 
rua Commandante "Maurity n, 52, ferroviário, sol
teiro, com' domicilio eleitoral no districto munici
pal dc Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

$,898. "Carlos Franco, filho de João Franco e de Angélica 
Silva Franco, nascido a 12 de junho de 1913, no 
Districto Federal, residente á rua Barão de Angra 
n. 4Q, ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral. 
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualifi
cação requerida.) 

5.899. Josá Cândido Rodrigues Filho, filho de José Cândido 
Rodrigues e de Laura de Jesus Alves, nascido a 24 
de maio de 1914, no Districto Federal, residente 
á rua Juito do Carmo n . 73,. commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral, no districto municipal do 

. SanfAnna,. {.Qualificação requerida.) 
5.900. Luiz Alexandrino de Lima, filho de José Alexandrino 

de N . Lima e de Maria Carolina de Lima, nascido a 
30 de agosto de 1915, em São Miguel dos Campos, 
Estado de Alagoas, residente á rua SanfAnna nu
mero 113, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de. SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) 

5.901. João Baptista de Aguiar, filho de João Nepomoceno 
de" Aguiar-e de.-Maria íheodora de Aguiar, nascido 
a 4 de julho de 1907, no Estado do Rio G. do Norte, 
residente á rua Barão da Gamboa n . 166, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral iio districto 
municipal de Gamboa. (Qualificação requerida.) 

'5,902. Gilberto Tolomei, filho de Dionysio Tolomei. Sobrinho 
e de P.erina Valentino, nascido a 24 de novembro 
de 1914, no Districto Federal, residente á rua 
SapfAnná' n . -42, .sobrado,' funccionario municipal, 
solteiro, com domicilio eleforal no districto muni
cipal-de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

5.*903. Manoel Alves, filho.de Polycarpo Alves e de Genoveva 
Hortas, nascido a 12 de março de 1914, no ...Districto 
Fed., residente á rua Vidal de Negreiros n. 29, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.) 

,5.904. Eduardo dos Prazeres, filho de Olinda dos Prazeres, 
"nascido a 17 de1 janeiro de 1915, no Districto Fe
deral, residente á rua SanfAnna n . 112, commer
cio; solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida,i 

5,905. João Marinho Mamede,. filho de Leonel da'Silva Ma-
mede e de Eclith Marinho Mamede, nascido a 16 de 
março 'de 1915, no Districto Federal, residente a 
rua SanfAnna n. 169, commercio, solteiro, com do
micilio' eleitoral ,.no districto municipal de Sanf 

. Anna'. (Qualificação requerida.) 
p.,906. Humberto Lygio Cataldo, filho de Luiz Carmo Cataldo 

s de Julia. dos Santos, nascido a 25 de .fevereiro de 
1907, no Districto Federal, residente á rua Senador, 
Euzebio ir. 35, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna". 
(Qualificação requerida.) 

•3,907. José Francisco, da Costa, filho .de Joaquim Francisco 
da Costa e. de'.'Maria Zulmira Ferreira da Costa, 
nascido a 1 de abril de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua Júlio do Carmo n . 27, funccionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.). 

8,908. Jacinthò dos Santos Coimbra, filho de Manoel dos 
Santos Coimbra e de Thereza Rosa dos Santos Co
imbra, nascido a 28 de abril de 1896, no Districto 5.922. 
Federal, residente á rua Frei Caneca n. 109, pho-
tographo gravador, solteiro, com domicilio eleitoral 

5.910. 

5.911. 

5.912. 

5.913. 

5.914. 

5.916. 

5.917. 

5.918. 

5.919. 

5.920. 

5.921, 

no districto municiDal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida.) 

Francisco SanfAnna dos Santos Filho, filho do "Fran
cisco SanfAnna dos Santos o de Maria dos Ail"fo3 
SanfAnna, nascido'a 27 de dezembro .dc 1890, no 
Districto Federal, residente á rua Machado Coelho 
n. 57, artista, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação re-, 
querida.) 

Olympio de Carvalho, filho de José Florentino de-Car
valho e de Emilia Rosa de Souza, nascido a 26 de 
juho de 1903, em Guaranisin, Estado de Minas Ge
raes, residente á rua SanfAnna n. 79. commercio, 
casado, com domicilio eleitora! no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Marceílino Antônio Januzzi, fif-bo de Thomaz Janunzi 
e de Elvira Giglio, nascido a 2 de maio de 1902, em 
São Gonçalo, Estado do. Rio de Janeiro, residente 
5 rua SanfAnna n . 144, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sanf 
Anna. (Qualificação requerida.) 

João Paes da Costa, filho de Jacinthò Paes da Costa 
e de Julieta Maria, da Costa, nascido a 14 de junho 
de 1890, em Tiicüieroy, Estado-do Rio do Janeiro, 
residente á rua Senador .Euzebio n. 154, electri-
sista, viuvo, coni domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Norberto Pliger, filho de Francisco. Pliger e de Lueia 
Santi, nascido a 16 de, agosto cie 1907, no Estado 
de São Paulo, residente á rua Frei Caneca n . 109. 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municinal dc SanfAnna. (Qualificação .re
querida.') 

Odetbe d.e Jesus Almeida: filha de- Antônio de Jesus 
Almeida e de Maria de Almeida, nascida a 23"'de 
janeiro de 1910. no Districto Federal, residente & 
rua- Laura de Araújo n . 110. contadora, solteira, 
com domicilio- eleitoral no districto municipal'de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

Vírucius Almeida Rodrigues, filho de Maria da Gloria, 
' nascido a 1.3 de março de 1916. no Districto Fede

ral, residente á rua Pessoa de Barros n. 41, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal" de'Espirito Santo. (Qualificação reque
rida-.) 

Luiz Walter Coelho, filho da Antônio José Coelho o'de 
Áclaígisa Ferreira dn. S. Coelho, nascido a .2 'de 
agosto de iffifí. no Districto Federal, residente A 
rua Moncòrvo Filho rv. 57; commercio, solteiro, com 
domicilio"'"'eleitoral no districto municipal de Sanf 
Anna. (Qualificação requerida.) 

Oswaldo. Lemos Tavares, filho. de^Manoel Lemos. Ta
vares -e de Margarida Marques- Vieira, nascido a 
13 de agosto -de 1916, no Districto Federal, resi
dente á rua Fre i Caneca n. 79, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

José Soares, filho cie Arthur Soares e de Zoé Ramalho 
Soares, nascido a 8 de janeiro de 1907, no- Districto 
Federal, residente a rua SanfAnna n . 28, com
mercio; solteiro, coin domicilio eleitoral no districto 
municipal'de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Raul Lopes, filho de Olympio Lopes e.de Margarida de 
Jesus,-nascido a 11 de maio de 1917, no Districto 
Federal, .residente á rua Jú l io ' cio Carmo n . 33, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no-dis
tricto'. municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida.) ' 

Miguel •Murad, filho de. Ghauoralla Murad e de Sa-
linie Murad, nascido a 20 de março de 1912, em L a 
vras, Estado de Minas Geraes, residente á rua Vis 
conde de-.Itaúna n. 122, estudante, sol teu-cs,- com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sanf
Anna. (Qualificação requerida'.). 

Delcio Fernandes Soares, filho cie José Avelino Soares 
e de Felismina Fernandes Soares, nascido a 22 da 
novembro de 1913, em Guarahy, Estado do R i i 
Grande'do Sul, residente á rua Frei Caneca n , 90, 
barbeiro, yiuvo, com domicilio eleitoral ao dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida.) 

Urias Alves Pereira, filho de Joaquim Alves Pereira e 
de Maria Alves Pereira, .nascido "a 27 de fevereiro 
de 1915' em Pains, Estado de Minas Gcraov resi-
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dente á rua General Pedra n. 12, estudante, sol
teiro, com domicilio, eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

5.923.' José Pereira-da'- 'Silva, fi lho-de-Antônio Pereira da 
Silva e de Conceição da Silva, nascido a 20 dé-agosto 
de 1910, no Districto Federal, residente á rua Se
nador Euzebio n. 86, casa 3, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitora! no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

5 .92í . Francisco Quarteirol, filho de Francisco Quarteirol e 
de Maria da Conceição, nascido a 27 de abril de 
1889, no Districto Federal, residente á rua Cardoso 
Marinho n. 31, casa 2, motorista, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gamboa. 
(Qualificação requerida.) 

o.925. José da Silva, filho de Sebastião da.Silva e de Julia Ma
ria do Nascimento, nascido a 22 de agosto cie 1907, 
em Minas Geraes, residente á rua Júlio do Carmo 
n . 55, motorista, casado, com domicilio eleitoral.no 
districto municipal de SanfAnna. (Qualificarão re
querida.) 

5.926. Isabel Monteiro Bomfim, filha de Ovidio Monteiro 
Bomfim e de Carolina Rodrigues Bomfim, nascida 
a 14 de abril dê 1914, no Districto Federal, resi
dente á rua Vidal de Negreiros n. 30, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral'"no districto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida.) 

5.927. Avelino Doria de Moraes, filho oe tuanoet ignacio do 
Moraes e de Victaíina Doria de Moraes, nascido a 
10 de novembro de 1899, em Aracaju,' Estado de 
Sergipe, residente á rua General Pedra' n . 409, em
pregado publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo. (Qualifi
cação requerida.) 

5.928. Carlos Rodrigues Ferreira filho'de José Rodrigues Fer
reira e de Maria de Souza Ferreira, nascido 14 de 
maio de 1910, no Districto Federal, residente á rua 
Amoroso .Lino n. 82, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.)• 

5 929. Octavio de"Oliveira..e Silva, filho de Manoel Joaquim 
da S. Sobrinho e de Francisco de Oliveira e Silva, 
nascido a 14 de dezembro de 1907, em Aracaju, Es
tado de Sergipe, residente â praça'" da Republica 
n . 229,"commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna... (Qualificação 
requerida,.) 

v.930. Manoel Pires Bastos, filho de Veríssimo de Oliveira 
Bastos e de Reparata Pires Bastos, nascido i 25 de 
novembro'de 1903, ern Santo Ângelo, Estado do Rio 
Grande db Sul, residente á rua Frei Caneca n. 79, 
commercib, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de -Sanf Anna, (Qualificação re
querida:1) 

5.9.31. Otto de Oliveira Soares, filho de Augusto' de Oliveira, 
Soares e de. Alice Fonseca Soares, nascido a 3 de 
agosto .dé' 1.915, .no Districto'.Federal;.residente á 
rua P.ess(>a*:de,Barros-n. 42, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espiritoj.Santo. (Qualificação requerida.) 

5".932. Américo dê Carvalho, filho de Narciso''de.Carvalho e de 
Galena Leonor da Silva, nascido a" 26 de junho de 
1895, no iDistricto Federal,- résidente : á r u i Monte 
Alverneon,"32,'commercio, solteiro; com domicilio 
eleitoral 'no districto municip :ar'dè'Espirito Santo, 
(Qualificação requerida,) 

...Nos termos .dpy,ar.t 6,6, §...2° da lei" ní..-48-.de 4 d3. maio de 
1935; faço sçientè; aos interessados que os ítitúlos-serão entre
gues, ria fôrma .'estabelecida pela lei, aos"; próprios, eleitores, ou 
aquém.restituir-çi.récibq. de que trata o art0:63, com a assi-
ghàtura dó éleitdri.jj 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1935 r—Eu", Ivane Eva-
ris.to.de Oliveira.-escr-iyão,.subscrevo «..assigno.'-—< l&mt Eva-
ristt. /In Oliveira,', 

JUIZO DA SÉTIMA ZONA ELEITORAL. 

De ordem do Dr . juiz eieuorai da sétimas iáona, da 2* 
Çifcumscripção do Districto Federal, faço publico, para; 

conhecimento dos interessados, que -foram mandados expedií 
pelo Dr . Juiz os. títulos eleitora.es dps seguintes-,cidadãos: 
5.933. Guilherme" Rodrigues, filhe cie Manoel Rodrigues e dei 

Rosade :Jesus Clare, nascidoa 23 dp.--julho de*1913, 
no Districto'Federal; residente á rua "Alfa, 22, ca-
poteiro, solteiro, com domicilio-eleitoral no distri-' 
cto municipal de Espirito Santo. (Qualificação re* 
quei ida.) 

5.934. Alberto Cardoso, filho de.Alexandre Carqoso e, de Rosa 
Cardoso, nascido a 9 de julho de 1913. no Districto 
Federal, residente á rua Pessoa de Barros n . 10, 
contador, solteiro, com domici.i'0 eleitoral ur» dis
tricto municipal do Espirito Santo. (Qualificação 
requerma". j 

5.935. José Durante, filho de Ângelo Durante, nascido a 22 
de maio de 1907, no Districto Federal; residente 
rua do Pinto s|n., commercio.: solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal ds Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.) 

5.936. Rubens Marques, filho de Manoel Marques e de Julla 
Magalhãe-s Marques, nascido a 7' de 'setembro do 
1907, no Districto Federal, residente á rua Alfa, 
58, commer?,io solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal-de Eípirito Santo, (Quali
ficação requerida.) 

5.937. José Jacintlro Macedo, filho' de Manoel'Jacinthò Ma-
«teiio e.de Adelina Jacinthò,-Macedo, nascido a 7 do 
julho de 1900, no Districto Federal, residente á 
rua Frei Caneca ,n. 55,-typographo, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

5.938. Nilsa Martins, filha cie Manasés Martins e de Erine 
Martins, nascida a 15 de setembro de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua SanfAnna, 50, do
mestica, solteitfl com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida.) 

5.P39. Irineu Gonçalves Santo, filho cie Alberto Gonçalves 
Santo e de Maria Thereza da Conceição, nascido a 
I de fevereiro de 1910,'nò'Estado, do, Rio de Ja
neiro, residente á rua. Miguel de Frias, 39, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Espirito-"-Santo. (Qualificação-re
querida 

5.940. Rocr.o Paulino, filho de Arcángelo Paulino e de Anná 
Ciuffo, nascido a 29 dc. .'abril' dc 1.9.09'.' no Districto 
Federa!, residente á rua 'General Cáldwell, 197, 
commercio. viuvo, corri 'domicilio "eleitoral-no dis
tricto municipal de SanVArina. (Qualificação re
querida.) 

5.941. Carolina Fernandes do Sà filha de;-Jr»3g* Fernandes 
da Silva c de Maria Fernandes da'Silva, nascida a 
19.de fevereiro de 1884/po Districto Federal, re
sidente á rua Frei Caneca;- 72, domestica, viuva, 
eoth domicilio «leUorar'np; districto.'' municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida V 

5.942. Alcidia Neno Rosa, filha de Mam>; Maria cl-j Silva 
Neno e de Maria Francisca Pinto X'*ns. tiascid? a 
II de dezembro-de 188Í6 era Belém- (Estado do-
Parà) , residente á ma "íSárah n. 35", domesticas., 
casada, com domicüio'eleitoral no districto mu
nicipal de Esp. Santo.' (Qualificação"requerida.) 

5.943. João Firmiano Fortes, filho de João Baptista Fortes 
f. rio Mnria Gonçalves Fortes, nascido ri 11 de ou
tubro, de 1905. em Ourp"Preto (Estado de Minas 
Geraes), residente á rua, Visconde Itaima n . 118, 
medico, casado, com domicilio eleitoral rio distri
cto municipal de Sanf Anna. V (Qualificação reque-. 
rida.) 

6.944. Alberto de Carvalho, filho de-.Narciso de Carvalho e de 
Galliann, Leonor da Silva Carvalho, , nascido a 29 
de novembro de 1899, no Districto Federal, resi
dente á . rua Monte Alver.ne.n. 32, commercio. sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo. (Qualificação'requerida.) 

5.945. Feüaberto Almeida, filho .de'Maria d'Assumpção A l -
riieida, nascido a 21 de junho cie 49ÍO,'no Districto 
Federal," residente á ruà;N.é"r"y Pinheiro-, ti. 14, ope
rário,- solteiro, com domicilio eleitoral' no distri
cto municipal de' Espirito' 5 ' Santo-;:'(Qualificação 
requerida.) 
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5.9-16. Eurico'Gouvea--.de Mattos,- filho de Sebastião Spmola 
de Gouvôa e de Deolinda Rosa de Jesus Gouvêa, 
nascido, a 1-7 dc agosto de 1915, em Pirahy (Es-
tac]o :tió Rio^de Janeiro), residente á rua S. Chris
tovão, 46, casa II, commercio, solteiro, com domi
cilio, 'eleitoral..nov diat-ricto.-.municipal de Espirito 
Santo, (üuáiífJlçaçSo requerida.) 

5'. 947. Milton". Alves cia "Silva, filho de Octaviano Alves da-
Sllvá e de 'Albertina Rodrigues da Silva, nascido a 
19 -de janeiro' de 1912, em Saquarcma, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua do Pinto seni nu», 
mero, cónírjiércio, solteiro,' com domicilio eleitoral 
nt>'-'dLstrictò..municipal de Espirito Santo. (Quali
ficação "requerida). 

S-M-%: >Bernardino JoséiLeckar sarzedas, filho de Bernar-
dino José Senna Serzedor e de Maria Lage Leckas 
Sarzedas, nascido a 2'5 de julho de 1915, em São 
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.-residente á rua 
Senador Euzebio n . 22, mecânico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Auna. (Qualificação requerida). 

&.9AU. Maria cia Conceição Martins, filha'de Francisco de 
Sou^a' Martins/e, de .Cecília Mendes, nascida a - 25 
.dê' fevereiro,-.de, 19.10, no Districto Federal, resi
dente á 'ruaipda' .America n . 66, domestica, soltei
ra', r.c,om domicilio eleitoral no districto municipal 
cie/Gamboa.' ,(Qualificação requerida). 

51'950'. A'ry 'Kernes "Barbosa, filho. de. José Barbosa e de "Verô
nica. Rosa da Silva, nascido, a 1 2de junho de 1908, 
em" Campos,' Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rüa SanfAnna' n. 153, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida). 

5:951. Mário Alves Xavier, filho de Fernando Alves Xavier 
e de Leonor de Oliveira Xavier, nascido a 7 dé 
setembro de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua Júlio do Carmo n. 64, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna.- (Qualificação requerida). 

5.952. Liiiz de Oliveira Miranda, filho de Faustino de Ol i 
veira Miranda e de Floripes de Oliveira Miranda, 
nascido a 14. de agosto de 1907, em Mar de Hespa-
nha, , Estado, de Minas Geraes, residente .â rua 
Juíio'.db, Carmo n. 88. lustrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de áárita 
Anna,. • (Qualifitfação requerida), 

5.953r. ,Dba.kIo:*Fonseca.;RnRmos, íilho de Silvino Fonseca Ra
mos; filho cie Silvino Fonseca Ramos e- de Esme-
nia-.JFonseca--Ramos, nascido a 16 de janeiro de 
.190,9, em Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro, re
sidente á rua rVisconde de Ttauna n . 128, commer
cio, solteiro,, com. domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida). 

5.954,-. Olavo-'-Oliveira,.;-filho de Antônio Oliveira da Silva e 
de. Ilidia Maria da Conceição, nascido a 25 de de-
.zembro de 19.10, no .Districto Federal, residente á 
-rua'Senador.Euzebio n. 12, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto- municipal de Santa 
Arma. (Qualificação requerida). 

,5.955,-Sady.Miranda. Outeiro, filho de Miranda Outeiró J ú 
nior- e de B.enedicta Maria da Conceição Outeiro, 
nascido a 15 de junho de 1915. no Districto Fe
deral, residente á rua Frei Caneca-n. 41, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal- de SanfAnna, (Queüficação requerida). 

5-956, Anselmo Fernandes, filho de João Baptista Fernandes 
e de,Maria Emitia Fernandes, nascida a 2 de mar
ço dè" 1912, no"Districto Federal, residente á rua 
SanfAnna. n.". 42, operário: casado, com domicilio 
eleitoral no, districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação "requerida). 

5;957.- Hildevâl -Benzi, filho de Panio nemigio Benzi e. do 
Hildebranda Ribçiro.. Benzi, nascido a 16 de marco 
de 1913, no Estado de Matto Grosso, residente *á 
rua. Moncorvo-Filho n . 101, empresado- publico, 
solteiro, com" domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida). 

S.9p8. Manoel Lones de Oliveira Júnior, filho de Manoel L o 
pes dc Oliveira e de Francisca Crespo Rangel, nas
cido a 3 de-março de 1910, em S. Felippe Estado 
do .Espirito Santo, residente á rua Frei 'Caneca 
n. 69. commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral, no districto. municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida). 

"5.959. Américo Rodrigues cie Oliveira, filho de HenriqUf 
Rodrigues dos Santos e /de Beatriz de Oliveira; 
nascido a 6 de agosto de 1908, em Maroim, Esta.-* 
do de - Sergipe, residente á rua General Pedra, _ % 
taifeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dis4 
triçfc!.. municipal- de--SanfAnna-. - (Qualificação. £g« 
querida,) 

45:960. João Eorrestes de Mattos, filho de .Manoel José 
Mattos e de'Maria Epiphania Forrestes de Mattosr» 
nascido a. 21 de agosto de 1905, em Penha, Estado, 
da Bahia, residente á rua de SanfAnna, 188, mo* 
torista, solteiro, com domicilio eleitoral-no dis-i 
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re-
qeurida.) 

5.961. José Ábrantes da Silva Júnior, filho de José Abrautes 
da Silva e de Anna Pizarro, nascido a 28 de oxttu-. 
bro de 1907, no Districto Federal, residente á rua 
São Christovão, .54, commercio solteiro, com-domi
cilio eleitoral no districto municipal de Espirito, 
Santo. (Qualificação requerida.) 

5.962. Thales Faisóa, fiílio "de Herminio Faísca, nascido a 71 
de janeiro de 1911, em Laguna, Estado de Santa 
Catiiarina, residente a rua Visconde de Itauna nu
mero 118, commercio, solteiro, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna., 
(Qualificação requerida.) 

5.963..esmeralda .Aurora Linhares, filha de ' João Maria de 
Sá Linhares e de Maria Hermelincia de Sá Linha
res, nascida a 2 e setembro ide 1885, no Districto 
Federal, residente á rua Senador Euzebio, 14, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de - SanfAnna. (Qualificação re
querida.) 

5.964. Djahna .Gomes, da Silva, filho de Arlinclo da Silva 
Júnior, -e de Orcelina Ferreira Gomes, nascido a 
2 ti de janeiro dc 1906, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, .residente á rua Moncorvo -Filho, 40, 
motorista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificarão' re
querida. } 

,5.965. Carlos'Ferreira de Mello, filho, de .Manoel.Ferreira de 
Mello e dé Angelina Japintha cie Oliveira, nascido 
•d "2 de janeiro de 18/7,. em' Nicthèroy, Estado do 
Rio do' Janeiro, residente á riia ' Senador Euzebio 
n. 2£irf, typogi-apho, solteiro,' com domicilio .elei- • 
tuiai no drsti-itto municipal- de .Sanf Anna. (Qua
lificação .requerida-.) 

5.966, Mário "Antônio Duarte. Pinto,, tiiho. de Antônio Duar-
íe Pinto" e do Joaquina Pajva, nascido a .9 de maio 
de i914,.'nu Districto .Frierai,.-residente á rua 
SanfAnha, 83, commercio. süTtpiro, com domicilie 
eleitoral no districto , municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

5.967. José-Antotão. Rodrigues, filho de/Lino Augusto e de 
.Lucincía' Rosa,. nascido a 8 de, abril de 1905, no 
Districto' Federal,' residente .á;';rua Senador Euze-
bÍQ;''.232,'.,fuiicciona'rio munipipál, com domicilio 
eíVjiíoral no" districto municipal, de SanfAnna. 
Qualificação requerida.) 

5.9-08., Ehira;-Ffancisca Fernandes',-"-filha'5 úo' Galdiuo Jacin-
fhQíFéritandes'e" de Anto'iíià-'Francisca de Oliveira, 
nascida a 4 de agosto dé tsgi^om São Luiz, Esta
do de.iMatío- Grosso, residenlerrá rua-Frei Caneca 
H-.i .1,09,5domestica, solteira; ; comi domicilio eleito
ral nò districto municipal, ckh SanfAnna. (Quali-
fiéíição 'íe'quericla.)' 

5,969. Joséj.Chejdkl,..filho de JorgeGkedi.ll-e.:de Rosa Abrahão, 
nascido.;.a19 de abril de. 1915, noíDistricto Federal, 
.residante; ..ti rua Sanf Anna, ,-33 í sob.-; commercio, 
solteiro, com domicilio, eleitoral\no districto mu
nicipal de SanfAnna.' (Qualificação requerida.); 

5--. 970. .-Mario Rogério Gatto, filho de'Rogério'' Gatto O dé 
AiRaliavRõgerio, nascido'a' 18.'dê .setembro !de 1&Í4, 
iio;.distri'cto Federal," rési'denté f !â J 'rua Nery' Pinhei
ro; >103,. enfermeiro, solteiro/ eôm domicilio elei
toral no districto municipal dé 1 '--'Espirito''Santo. 
(Qualificação requerida..), 

5.971. Dante Cucoi," filho cie Francisco* Ciucci e de AmaUa 
Fusco, nascido a 30 de-março de 1909,' em São 
Paulo, residente á rua ftenediclo,ílyppolito, 8, es-
tudatife7í:solt-eii-o; com- domicílio 'eleitoral no die-
tricto municipal <ln SanfAnna (Qualificação rte 
querida: 
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5'.972. Juvelina Pereira . da Conceição, filha . de Tertuliano 
ígnaeio Pereira e de Maria Rodrigues do Carmo, 
nascida a 12 de novembro' de 1900, no Estado, de, 
Minas Geraes, residente á m a SanfAnna n . 89, do
mestica, solteira, com domicilie) eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna, (Qualificação re
querida'. ) 

g.973. Antônio Guilherme Backer, filho de João Backer e de 
Luiza Fred Caesar Backer, nascido a 21 de outubro 
de 1876„ em Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
tio Sul, resideute á rua, Júlio do Carmo n . 52, com
mercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.), 

5.974. Alfredo Hallier, filho de Francisco Hallier e de Elvira 
Hallier, nascido a 13 de novembro de 1878, no Dis
tricto Federal,-residente á rua SanfAnna-n. 42,,so
brado, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de SanfAnna. (Qualifi
cação requerida.) 

5.975. Raul da Cruz Silva, filho de Eduardo Silva e. de A f 
unda Cruz, nascido a 14-de janeiro de 1914, no 
Districto Federal, residente á rua Visconde de I tàu-
na n. 122, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral ho districto municipal de SanfAnna. (Quali
ficação requerida.) 

5,977. Joaquim Carneiro de Lacerda, filho de Luiz Felippe. 
Carneiro de Lacerda e de Maria Izabel de Moraes 
Lacerda, nascido a 18 de agosto de 1906, em Re
cife, Estado""; de Pernambuco, residente á, rua Frei 
Caneca n . 97, medico, solteiro, com-domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) 

5,'978". Virgínia Garcia, filha de Francisco Fortunato de Car
valho e de- Deolinda Correia Savedra, nascida ã 18 
de maio de 1900, no Districto Federal,.residente á 
rua Sarah n. 36, costureira, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

0,979, João Baptista'da. Costa, filho de Domingos Jorge da 
«josta e de..Luiza Maria da Costa, .nascido a 24 de 
maio de 1907, no Districto Federal,.;residente á rua 
Machado Coelho n . .58, medico, solteiro,-com domi
cilio eleitoral, no districto municipal de Espirito 
tsanto. (Qualificação requerida.) 

5.980. João Teixeira Gomes, filho de Manoel do Nascimento 
Gomes e de -Thereza de Jesus Gomes, nascido a 4 
de janeiro; de 1913,. no Districto Federal, residente 
â rua Carlos Gomes n . 13, commercio, casado, com 
domicilio-eleitoral no districto municipal de 'Es -
pirito Santo. (Qualificação requerida.) 

5.981. Walter Villela, filho de Alfredo Ernesto Corrêa Villela 
e de Amélia Pereira Villela, nascido, a 8 de julho 
de 1905, no.,.Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Miguel; de-Frias n . 35, commercio, casado, com 
domicilio çeleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo-. . ("Qualificação requerida.)' 

5.982-, Hebrea Coelho^filha de Accacio Patricio.;Coelho e de 
Esther da Costa Coelho, nascida -a 6 de julho do 
1916, no Districto Federal, residente á rua Amoroso 
"Lima n.5'U9/ commercio, solteira,-.-icom domicilio 
eleitoral'- nó d-istricto municipal, de .Espirito Santo. 
(QualificãçTío requerida.) 

f̂". - . . . 
6.983. Adalberto Silva, filho de Custodio' Silva o de Elisa 

Rosa, nascido ,a* .28 de maio de; 1.9.13,; pq Districto 
Federal,--, residente, á rua Senadòiv Euzebio h . 100, 
commerci.0i-.';solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal- de Sanf Anna. (Qual i f icação re
querida.^ 

I-.W'í-:Mar.ia José ;da;ÍSirva, filha de Benedicto,- José da Silva; 
e de Maria, Vieira de Almeida e Silva, .nascida a 23 
de fevçréipq; de 1898, em Matto .Grpss,òj,! residente á 
rua S a n f o n a h ; 188, modista," ;çasad.a, com domi
cilio eleitqral-rio districto municipar.de' Sanf A n 
na. (QuâJ^ícaçãq requerida.). 

Celestino dansilva ; Dias, filho de Máribel Caetano da 
Silva e 'de,.©eiphma Augusta Dlasi-náscido à 11 de 
abril de^S^I, no. Districto Fédêra;!-,ç residente á ' rua 
Benedicto.vHyppolito n . 124, opc'r!àri.'òf';casado, com 
iomiciíi'o,so,lél*torãi no districto müniejbai. <,A Santa-
-nnnr (QuãMicâcão requerida 

'5,988, 

5 989, 

5.990. 

5.991, 

5.992, 

5.993 

5.997 

5.998 

5.999, 

6.000 

6.001 

inneu Hodngues, filho de- f-elix.. üodrigues. e de Pre-
zentaçao. Ariza, nascido a 18 dc .maio de ,191/!,, eia 
São Paulo, residente à rua Àlfá n . li>, dentista, sol
teiro, com domicilio eleitoral ho districto munici
pal de Espirito Santo. (Qualificação, requerida.), 

Simonides Lopes, de Figueiredo,' f i lho/de Américo 
Lópeé "de" Figueiredo"e' "de ;*Hóüoriirar' Carolina do 
Figueiredo, nascido a 4 de' abril de 1906, ern Ca-
seiniro de Abreu, Estado do Rio do Janeiro, resi
dente á rua Machado Coelho n . 69 commeteio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo.' (Qualificação reque
rida) . 

Salustiano Conceição Oliveira,^ filho de Clarisse Rita 
da Conceição, naseido a 23-de março de 1911, no 
Districto Federal, residente '& rua'"'Marques, de 
Pombal n 68, commercio, solteiro, com domicilie 
eleitoral no- districto municipal de dé SanfAnna, 
(Qualiíi-íação requerida). 

Antônio Penhalbel Carrascoza,' filho de João Penhal-
bei e de Rosenda Carrascoza-Penhalbel, nascido a 
29 de novembro de 1901.-' em Itapemirim, .Estaao 
do-Espirito Santo, residente, á rua Frei Caneca 
n . 292, operário, casado, -com domicilio eleito
ral no. districto municipal- de SanfAnna. (Quali
ficação requerida). 

Albertino Lopes de Aguiar Carrascoza. filho de ...An
tônio. Lopes Aguiar o de Maria Assumpção No
gueira, nascido a 10 de dezembro de lô l l . em Be
lém, Estado do. Para, residente, á rua i-i-ei Caneca 
n . 292, domestica, casada.-Jcom dorni.i-jlio eleito
ral no districto municipal de,.SanfAnna. (Quali--
ficação requerida). 

José Rçis dos Santos, filho de Ludgerio José dos San
tos e.de Laurinda Maria dos Santos, nascido a 13 
de setembro de 1901 em Joazeiro, Estado da Ba-
aia, residente á rua Visconde de Itauna n . 229, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral.no 
iistricto municipal cie SanfAnna. (Qualificação 
requerida). 

Eclith Mattos de Andrade filha .dé Forturiato.de An» 
drade Júnior e de Amélia Caetano de Mattos, nas
cida a 3 de maio do 1902, no. Distrtóto Federal, re-
gidenteá rua Moreira Pintou n." 16,. domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal, de Espirito Santo. (Qualificação reque
rida) . 

Renalto Fernandes, filho.de Jorge Fernandes e de 
Sebastiana Durão Fernandes, nascido a 6 de se
tembro de 1916, no Districto Federai;' residente & 
rua de SanfAnna n . 91," bancário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do 
SanfAnna. (Qualificação requerida); 

Esmar Ferreira de Aguiar, filho : de Amador-Martins 
de Aguiar e de Altóe Ferreira de Aguiar, nasci
do a 2 de outubro do 1908, no Districto Federal, 
residente á rua General Caldwell n.-66, domesti
ca, solteira com domicilio eleitoral'no districto 
municipal do SanfAnna. (Qualificação reque
rida) . 

Norberto da' Silva, filho de Maria Izabel, nascido a 5 
de dezembro do 1912, no Districto. Federal, res i r 

dente lã rua Miguel de Frias.-n. 63, operário, sol
teiro, com domicilio eleitora) no districto muni
cipal de Espirito Santo, '(Qualificação reque
rida) . 

João Baptista, filho de João Baptista c de Alice B a 
ptista da Silva, nascido à -3 de janeiro de 1917, 
no Districto Federal, residente á rua Visonde dc-
Itauna n . 96, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto. municipal dc SanfAnna.-
(Qualificação requerida). 

José Baltar, filho de Agalhador .Dias Baltar e de Ge-
raldina da Silva Barbosa, mascido a 3 de janeiro 
de 1915, no Estado do Ri.q de Janeiro, residente 
â rua Senhor do Mattozinho n . 13, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrito muni
cipal de Espirito Santo. (Qualfi.cação requerida). 

Lincoln Nunes, filho de Viriato Antônio Nunes e de 
Zulmira. da Costa Nunes, nasíido 'a 10 de março 
de 1915,-no Districto Federal, residente á rua São 
Christovão n . 51, casa 11,'.funccionario munici
pal, solteiro, com domicilio, eleitoral-no districto 
municipal de Espirito Santo'. (Qualificação re
querida) , 
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6.003 

6,003 

6,004. 

6,005.. 

6.006. 

6.007. 

6.008. 

.009. 

6;oio. 

6 011. 

e.012. 

6.013. 

6,014.-

«.015. 

, José Canedõ;.|íi.lho de Manoel Francisco Canedo e 
de Izabel Teixeira Canedo, nascido a 19 de de
zembro de 1910, em Serraria, Estado de Minas Ge--
raes, residente, á rua Amaroso Lim.a.n,jl4, ope
rário,' ' ' íasadb,/cóm n 'domiciIiò'èíeitòraÍ -no'"dislfíélò 
municipalf de. Espirito Santo. (Qualificação re
querida).. 

Luiz * de Bastos Ferreira, filho de Júlio Bastos Fer
reira e de-Ádalgisá Leite Bastos, nascido a 27 de 
setembro de, 1914, em Cantagallo, Estado do Rio 
dè" Janeiro, residente' á rua Secador Euzebio nu
mero 158,-vcasa 3, typographo, solteiro, com do
micilio eleitoral ' no districto municipal de 
SanfAnna" ..'(Qualificação requerida). . 

Lucinda Moraes"Dias, filha de Rosa Moraes da Cruz, 
nascida a"19:.de julho de 1883, no Districto Federal, 
residente á rua' Monte. Alvernc s|n., domestica, ca
sada, comidom,icilio eleitoral no districto municipal 
çie Espirito^anto. (Qualificação requerida.) 

Paulino de Campos, filho de José de Campos e de Maria 
/Rita, nascido, a 12 de julho de 1912, no Districto. Fe
deral, residente á rua Visconde Itauna n . 112, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dé SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Renato Dias Baptista, filho-de Horacio Dias Baptista e 
W F r a n c i s c a Cherubim de Oliveira Dias, nascido a 
15 dé janéirtrtié 1905, em Acaré, Estado de.São Paulo, 
residente á rua Sanf Anna n . 79, 3o, medieo, casado, 
eom domicilio'eleitoral no districto municipal de 
-SanfAnna .^(Qualificação' requerida. )~ 

Armando Oliveira Pereira de Barros, filho de Salustio 
Pereira de Barros e de "Olindina Oliveira Pereira de 
Barros, nascido a 26 de abril de 1910, em Abaeté, Es
tado do Pará, residente á rua Senador Euzebio nu
mero 4S, funccionario' publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

Lourençó Scardini, filho de Pantaléa Scardini è de Ma-
ria-Anna Sòãrdini, nascido a 18 de-agosto de 1906, 
ém- São P.aúlò,. residente á rua Frei Caneca n . 25r 

operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal'de SanfAnna. (Qualificação' re
querida.) 

Aristóteles da .Silva Lopes, filho de Izidoro Lopes, nas-
,cido a 27 de-janeiro de 1911, no Districto Federal, 
residente á^rpa Senador Euzebio h. 36, esterioti-
pista, solte.írõ', .com domicilio eleitoral no districto 
'municipar.âé. Sanf Anna. (Transferencia.) 

João Provençanò,' filho de José Provençaoo e de Caro
lina Pança,/nascido a .1 de junho de 1908, no Dis
tricto Federal, 'residente á rua Visconde da~ Gávea 
;TVv: 87, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districtò-s-municipal de .Gamboa. (Qualificação 
requerida,) 

L.ucio Rodrigues de Miranda, filho de Luiz-Rodrigues 
de Miranda e de Angela Maria de Miranda, nascido a 
4 de março de 1911, no Districto Federal, residente-
á- rua Sara s|n., operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

José Midosi, filho de Antonietta dos. Santos, nascido a 
7 de abril de 19,14, no Districto Federal, residente á 
rua do Pintn !s]n., Gommercio, solteiro.com domici
lio "eleitoral-no; districto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.) 

Joaquim Rizzo, filho de Luiz Rizzo e de Elvira Coutinho 
Rizzo, nascido a 27 de outubro ó*e .1917, em Maceid, 
Estado de Alagoas, "residente a rua Miguel de Frias 
n. 21, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualifi
cação requerida.) 

Oswaldo Carnaval, filho de Nicolau Madeira Carnaval 
e de Leonor Custodia Carnaval, nascido a 2 de agosto 
de 1913, no Districto Federal, residente á rua Se
nador Euzebio n . 152, casa II, casado, com doinicilíiS 
eleitoral no* districto municipal : de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

Roque da Paixão,, filho de Eduardo Venancio Villela e 
de Porsina Maria da Conceição,. nascido n 2 
de abril de 1991, no Estado de Minas Geraes, resi
dente á praça da Republica n . 122, commercio, sol* 

6.016: 

6.017, 

6..0Í8. 

6,019. 

6.020, 

6.021, 

6.022. 

6.023. 

6.024. 

6.025. 

6.026. 

6.027. 

teirq, com domicilio eleitoral no districto munieiD;ri 
de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Antônio -Mattos, filho de Joaquim Mattos e'de Josephiaa 
Maria- -Muller, 'nascido a":27;'de riiaio de 1909,' em 
Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua de SanfAnna n. 96, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do Santa 
Anna. (Qualijicação requerida.) 

Antônio Pinto.da Silva, filho de. Manoel Pinto e de A.n-
zenda Pinto, nascido a 22 de setembro de 1902, rio 
Districto Federal, residente á rua Marquez de Sa
pucahy n . 281, jornalista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

Fernando Constantíno Lobo, .filho de José Joaquim 
Lobo o de Florinda Alves Lobo, nascido a 20 de 
julho deM894, no Estado de Minas Geraes, resi
dente a praça da Republica n. 46. commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna, (Qualificação requerida.) 

Guilherme Ferreira, filho de Alipio Ferreira e de Jo-
vina Gomes Ferreira, nascido a 25 ile junho de 
1911, em Natal, Estado, do Rio Grande do Norte, 
residente á praça da Republica n. 229, jornalista, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Ramiro .Ferreira Braga, filho de Francisco josé Fer
reira Braga e de Sara Guilhermina Te ixe in 
Braga, nascido a 9 de abril de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua SanfAnna n. 2.24, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Arthur Mendonça Vasconcellos, filho de Manoel Theò-
philo S. Vasconcellos. -e de Maria da Graça de M. 
Vasconcellos, nascido a 2 de agosto do .1897, em 
Belém, Estado do Pará, residente á rua Marquez de 
Sapucahy n. 127, medico, casado, com domicilio. 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna, 
(Qualificação requerida.) 

Francisco Nunes de Oliveira, filho de Horacio Nunes 
de-.Oliveira e de Maria Salomé de Oliveira, nascido 
a 27'de julho de 1913, en rBôa ; Nova , Estado da 
Bahia, residente á rua General Pedra n. 36, operá
rio, solteiro, com domiciilo eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Arnaldo-Lemos Tavares, filho de Manoel Lemos Ta
vares' e -de Margarida Marques-Vieira, nascido a 13 
de. agosto de 1916, no •Districto Federal, residente 
•â rua Frei Caneca n. 79, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
fAnna. (Qualificação requerida.) 

Oswaldo''José. da Cunha Pinto, filho de Joaquim José 
da .Silva Pinto e.de Marfizada Cunha Pinto, nas
cido-a-'-9 de abril de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Marquez de Sapucahy n. 165, ci*a 
1, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida.; 

Américo'Vespucio Caruzo, filho "de Domingos Caruso 
e de Joanna_Liporacci, nascido a 16 de abril dc 
1906, no Districto Federal, residente á. rua Santa 
Anna n. 135, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral, no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

Fernando'Barreto de Araújo,-filho de Feiix Barreto 
de LAraújo é de Amélia Range! de Araújo, nascido a 
4 de abrif de- 1911, em Piranhas, Estado de Ala 
goas,' residente á rua F r è l Caneca n. 62, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAhna i (Qualificação requerida.j 

Jaymé" Fontes Weinhartt, fi.fho dç.João Augusto W e i -
nhartf e de Laura Fontes Weinhartt, nascido a 15: 
de maio dé 1911, no. Districto, Federal, residente & 
rua'Siinf Anna n. 176, confer^hte portuário, soltei
ro, com domicilio eleitoral 5 :rio'districto municipal 
de SanfAnna. (Qualificaçãofrequerida.) . 

Laudislau'.Celestino do Bomfim,,.filho de Luiz Celes-i 
tino do Bomfim e de Martinha Benta do Bomfim, 
nascido a.12 de julho de 1904', no Districto Federal, 
residente a rua Marquez de~£5àpucahy n.. 117, fun
ccionario municipal,, solteiro!,'-.-com domicilio elei-« 
toral no districto municipal 'dê SanfAnna. (Quali-* 
ficação requerida.) 



'82 Trrea-feira 7 BOLETIM ELEITORAL Janeira de 1936 

(.029 

tf. 030 

tf. 031 

'6.032 

6.033 

6.034 

'6.035, 

.036 

6.037, 

5.038, 

Í..0S9-. 

, Manoel Fernando Andrade, filho de Antônio Andrade 
da Fonseca e de Francisca Benta.da Fonseca, nás-
ciho a. 15, de dezembro de 1909, em São João da 6.042 
Barra, Estado do Rio dé "Janeiro,, residente á rua 
Machado Coelho n. 27, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Espi -
rito Santo. (Qualificação requerida.) 

. Eduardo Navarro de Andrade, filho de Armando Na
varro de Andrade e de -Maria Araújo Navarro de 
Andrade, nascido a 2 de março de 1917, em Pipda-
monhagaba. Estado de São Paulo, residente a rua 
SanfAnna n. 169, estudante, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal do SanfAnna. 
(Qualificarão requerida.) 

Tristão Augusto Pires Cid. filho de. Joaquim Pires 
Ci'd "e de Anna Máxima de Vasconcellos, nascido a 
23 de fevereiro de 1898, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua General Caldwell nu
mero 163. commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de, SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) . . . . . 

. Alberto Savino, filho cie Achilles Savinp e de Mana 
Savino, nascido .a 27 de abril d'e 1909, no Dis t r i 
cto Federal, residente ã rua General Caldwell nu
mero 132, commerciário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificarão requerida.) 

. Irinôo da Conceição Fiho, filho de T.rinèo Olympio da 
Conceição e de Gertrudes Maria da Conceição, nas
cido a 15 de abril de 1905, no Districto Federal, 
residente á rua Ben.edicto Hyppolito n . 58, 'operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral'no districto 
municipal,de SanfAnna. (Qualificação-requerida.) 

. Manoel Fernandes Tavora Filho, filho de Manoel Fer
nandes Tavora e de Maria Christalina Fernandes 
Pinheiro;*nãscido "a 24 de março de 1912, no -Cea-
rá, residente á rua SanfAnna n , 125, commerciá
rio. casado,"com domicilio eleitoral rio districto mu
nicipal de'.''Sanf Anna. (Qualificação requerida.) 

Ernani Cardoso de Azevedo, filho de Augusto Gomes 
de Azevedoíe de, Maria Cardoso de Azevedo, nasci
do a 3 de maio cje 1904, no Districto Federal, 
residente á ; rua da. America n. 52,1 Commerciário, 

. solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gamboa. (Qualificação requerida.) 

Rosa Moreira Tavora, filha de Manoel Firmino Mo
reira e de Carolina Rosa Moreira, nascida a 1 de 
outubro dè 1909, no. Districto Federal, -residente 
á rua SanfAnna n . 125, commerciário; casado, 
com domicílio eleitoral no districto municipal do 
SanfAnna.- (Qualificação requerida.) 

Oclides Frederico da Silva, filho de Platão Frederi
co e de Adelaide Maria, nascido a 6 de dezembro 
de 1915, em Barra Mansa, Estado dó Rio de Janei
ro, residente á rua S. Christovão n . 40, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo, (Qualificação requerida.) 

Béímiro Lopes de Pinho, filho de Augusto Soares 
Lopes e de.Maria da Conceição Marques de Pinho, 
nascido a 12 dé agosto de 1911, no Districto F e 
deral residente á rua Moncorvo Filho n. 10.1, bom
beiro hydraulico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no' districto- municipal de SanfAnna.' (Qualifica
ção requerida.) 

João Correia de Araújo, filho de Henrique' Correia dé 
Araújo e de Ayeiina Francisca de Araújo, nascido 
a 27 de janeiro de 1891, em Campos, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente.á rua Pereira Franco 
n . 95, commerciário, casado, com-domicilio elei
toral no districto municipal do Espirito Santo. 5.053. 
(Qualificação requerida.) 

João Sampaio,'J;filho de Alfredo Araújo Sampaio e de 
Alzira Sampaio da Conceição, nascido á 6 de ja
neiro de 1910, no Districto Federal, residente á rua 
General Pedra n . 42, operário, solteiro, com domi- « ng-i 
cilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação1 requerida.) 

Manoel Ferreira; Pimenta, filho de Bernardo Ferreira 
Pimenta é de Leópoldina Fortunata,dé Mattos, nas
cido a 10 de fevereiro de 1896, nb Districto F e 
deral, residente á rua Moncorvo Filho h." 40, com- Q 05o 
Riema.no. solteiro, com domicilio eleitoral nn dis- *" ' 
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tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida.) 

, Rodoval Chespo Ribeiro, filho de -Janot Ribeiro- .de 
Souza-e-de-Durvalina. Crespo Ribeiro,-nascido a 13 
de outubro de 1913; enr Campos,-no-Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua SanfAnna n . 188, 2* 
andar, commerciário, solteiro; com domicilio elei
toral no districto municipal de Sanf Anna. (Quali
ficação requerida.) 

Carmen Fernandes de Figueiredo, filho, dó Francisco 
•Pereira da Cunha e de Emiiiã Augusta da Cunha, 
nascida a 24 de setembro de 1892, no Districto F e 
deral, residente á rua Frei Caneca n;: 45, domesti
ca, casada, com domicilio eleitoral rio districto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação' requerida.) 

Marina Cardoso, filha de Emigdio Antônio'Cardoso "o 
de Emilia Carvalho Cardoso^riascidà. a 19 de iriar-
20 d& 1917, no Districto' Federal, residente á rua 
S. Christovão n. 112, empregada da- Liglit, soltei
ra, com domicilio eleitoral* nó districto 'municipal 
do Espirito Santo. (Qualificação requerida.,). 

Odette da-Cruz, filha de José'tía Cruz fe de- Ol-ivia dê  
Aquino, nascida a 8 de março'-de 1911, no Dis t r i 
cto Federal, residente á São'São Christovão n . 57, 
domestica, solteira, com domicilio' eleitoral no dis
tricto municipal do Espiiu^o..Santo'.*""(Qualificação 
requerida.) 

Nelson Pereira, filho de Manoer •,Joaqiiim..'_Pereira e-
de Maria Ambrosina Pereirà;' ;.nascid'o' !á"19 de ja
neiro de 1898, no Districto Federal.'residente á rua 
Frei Caneca n. 109, ckauffeur, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto -municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

Zilda Portinho Ayala Mello, filho de Marcos Ayala e 
de Laura Portinho Ayala, nascido a 3 de março de 
1895, no; Districto Federal, residente á rua Marquez 
ie Pombal n . 116, funccionaria publica, casada, com 
Jomicilio eleitoral no districto- municipal .de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) ' 

Alfredo Torres Medina, filho''"de Jorge Guilherme 
Torres e de Luzia Medina, Isquerda, nascido, a. 26 ,de 
dezembro de 1912, no Districto.Federal,'residente à 
gua Senador Eubezio n. 224,, operário; solteiro, com 
domicilio eleitora! no districto '"'municipal; de Santa 
Anna. (-Qualificação requerida.) 

Umberto Fraga de Oliveira, filho"'dè João Francisco de 
Oliveira e de Seraphina Avilà.de Oliveira, nascido 
a 12 de janeiro de 1908, no "''Districto* Federal, resi
dente á rua Frei Caneca n.*"62, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no, districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Lydia Luiz de Figueiredo, filho.de José Luiz de F i 
gueiredo e de Luduvina Simões, nascida a 6 de abril 
de 1913, no Districto Federal, residente á rua Ge
neral Pedra n. .34, commercio, solteira, com domi
cilio eelitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

Edgard Marques, filho de Domingos José Marques e 
de Maria Augusta Marques, nascido a 26 de agosto 
de 1916, no Districto Federal, residente á rua Vis 
conde de Itauna n. 175, funccionario municipal, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Luciano Vasconcellos de Souza Carvalho, filho de 
Nilo de Souza Carvalho e dè Júlio Vasconcellos dei 
8. Carvalho, nascido a 4 de julho de 1915 em For-
tallze, Estado do Ceará, residente á rua Júlio do 
Carmo n . 83, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna. (Quali
ficação requerida.) 

Admardo Gomes, filho de Samuel. Ribeiro Gomes e 
de Jerpnyma Soares Gomes, nascido a 2 de novem
bro de 1914, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua General Pedra n . 93; commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

Ney Rodrigues Barbosa, filho de José Ferreira Bar
bosa e de Zuleika Rodrigues Barbosa, nascido a 16 
de Julho de 1913, no Districto Federal, residente á 
rua Alfa n . 28, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de- Espirito Santo, 
(Qualificação requerida.) 

Daniel de Souza, filho de José Joaquim de Souza S 
de Maria Ruf ina da .Souza; nascido a 28 de maio da 
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l&it^-tíó."Districto..Federai, residente á Praça da Re
publica n . 118, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no-districtoí municipal de SanfAnna. (Qua
lificação requerida.) . 

0"ílK6. Anto.niòoGonçalves; dè Andrade, filho de Antônio Gon-
-çalves- <Sfts'eíra>*;de :Mar.ia- Luiza-de Andrade, nascido 
:a-'2-2t etc- outubro-de.-lUOi; em Duas Barras, Estado 
do Rio de Janeiro, 'residente á rua Miguel de Frias 
n.::7a, operário,,-casado, com domicilio - eleitoral no 
.districto .municipal-de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.) 

PiOWi-Ghrysanto Teixeira-Marques, filho de José Teixeira 
Marques é dciMaria-.Pinto da Silva, nascido a 17,de 
março de -1902,íi no .Districto Federal, residente á 
rua Sanf Anna; n. 34, desenhista, casado, com domi
cílio, eleitoral, no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação «requerida.) 

.6.05.8.; Antônio Braga..darSilva, filho de João Braga da Silva 
e de Margarida, da-Silva nascido a- 10 de julho de 

4.9.00, em Duas-iBarras, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua-..Miguel de Frias n . 63, operário, ca
sado,, com domicilio- eleitoral no districto municipal 
dOiÊspirita-Saiito:.. (Qualificação requerida.) 

6.Q59.. .Rubens José de F ;arias, filho de Agostinho José Farias 
e de Deolinda Cândida Farias, nascido a 5 de ou
tubro de 1912,-no Districto Federal, residente íi 
rua.-General,,Pedra n. 32, operário, solteiro, com 
domicilio; eleitoral no districto municipal de Santa 
Àniía. (Qualificação requerida.) 

ô.OOO. Raymundo Ângelo- Cogliatte, filho de Giovanni Co-
glialte e. de Maria Genoefa Merlyk, nascido a 2-1 de 
julho de .1.904.1'.-,em Santa Ephigenia, Estado-de São 
Paúló, residente à r u a Visconde de. Itauna n . 111, 
casa XLVII, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. 
(Qualifciação requerida.) 

6.061. Rüy dos Santos Baptista, filho de Manoel Simões Ba 
ptista e de Eponina dos Santos Baptista, nascidG 
a 29 de julho de 1915, no Districto Federal, resi* 
dente ã rua.Senadqr, Euzebio n . 244,1 estudante, 
solteiro, cóml";'ldp.mÍcilio eleitoral no districto mu
nicipal do ..Espiritòi Santo. (Qualificação reque
rida^). 

6.062.. Akindo, do. Freitas,, filho de Firmino. de Freitas e de 
JosepTiina derErél tas , nascido a 29 de outubro de 
.ÍÓTÓ, no Diãtr^çto- Federal, residente à . rua Macha
do''' lÍJoelhó-1 rfil,.3.8»'.pòmm.erciò,. solteiro, com domi
cilio ^leitoraL.nòrdistricto municipal .de Espirito 
•'Sán^ r t''''{Qú !áUfjc?ç5o'reqd'èr'ida.') 

8.06.3: LaüratíSoguei.rajrdàl-Molta, filha de João do Carmo-Ko-
gvfôira,. e d'é' .jgeraodina Martins Nogueira, nascida 
a'.'£ft*'dft..àbííii!;dé.'.1894, no Districto,.Federal, resi-
dérile á rüã;A^arqüez de Pombal n . 86, funecionaria 
.municipal/ çlas'ad,áj. com domicilio eleitoral no dis-
triçtp, municipal/de' SanfAnna. (Qualificação re
querida,)' ' 

6.064. -Jõàquirti :Rodrigyes.,.da Uoslà, filho de 'Luiz Rodrigues 
dè Oliveira é!Jde Sylvia Julieta da Costa, nascido a 
27 de agosto"'d'é' 19001 em Belém, residente á rua 
General Caldwell ,.-n. 197, commercio, solteiro, com 

!doniic,ilio;el1eJt;prál;.no districto municipal de Santa 
Anita.' (Qüálip.GÚCaò. requerida.) 

•6.G.551 "Vicente ürle,.;'filho, de Francisco Úrte. e :de Thereza 
Beííís.s.imp"Urté^'nascido a 7 de junho.de- 1'915, nd 
Districto 'Fèdei-ai,. residente a rua SanfAnna nu-
m;er6"'i53,' ' èstóViáhte, solteiro, com domicílio-.elei
toral'' rio distriçíó municipal de SanfAnna. (Qua-
íifiça.çãi) requerida. 

6.066' Mário' ;Fèr'rcir.á;'£iuna de Vasconcellos, filho de" Alfredo 
Ferreira. Liina ;;de Vasconcellos, e de Garlinda Glo
ria'' de '•-Sá.- nascido' a 7 dè "março dé 19.02, no Dis
tricto Federal,' residente á rua'Júlio, do Carmo nu
mero 98. operário, casado, "com domicilio eleitora! 
no 'districto • municipal do SanfAnna. ' (Qualifica
ção íequericfa"'.') 

ô.067'.;'Luiz-C('iiker, lilhO; ;dS Nükim Cenker e de. Rara Cenker, 
:nascido a 28"cfe':: março de 1895. em Rumania. bra
sileiro' naturalizado, residente á rua. Visconde de 
Itauna. n. 44>còm'mereiante. casado, cuia domicilio 
eleitotal' no ;districto municipal -do SanfAnna. 
\.Qnalif ieaçã»l.írequerida. 1 

6.068. José rio Oliveira Bastos Júnior, filho de Angelina Fer
re irn-da Silva-,, nascido a 16 de maio' de 1902, no 
Districto Federal.1 residente á rua SanfAnna n. 48. 
operário, solteiro, com -domicilio, -eleitoral -no, dis

tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação -re-i 
querida.) 

6.Ó69-. José-Kosa Filho, filho de José'Rosa e de Senhorinha, 
Rosa, nascido a 18 de fevereiro dè 1905,, no Estado 
da Bahia, residente á r u a Frei Caneca n . Í5„ en-> 
gefíheiro; solteiro,- còm domicilio "eleitoral no dis-« 
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação.- re=« 
querida.) 

6.070. Renato de Castro, filho de Raul de Castro e de Julià' 
do Carmo Braga dè Castro, nascido a'31 de maio; 
de 1-913, no Districto Federal, residente a rua 
Marquez da Pombal n . 86, engenheiro, solteiro, 
com: domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

6.071. Francisco Xavier de Figueiredo, filho de Luiz dei 
Mello Xavier de Figueiredo e de Cândida Xavier do 
Figueiredo, nascido a 29 de dezembro de 1910, no 
Districto Federal, residente á rua Visconde dei 
Itauna n . 111, casa XLIX, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida.) 

6.072. Carlos Novis, filho de Alfredo Novis e de Maria da 
Silva Pereira Novis, nascido a 21 de janeiro de 
1905, em Fortaleza, Estado do Ceará, residente á 
rua Júlio do Carmo n . 31, medico, solteiro, cóm 
domicilio eleitoral r.o districto municipal de Santa 
Anna-. (Qualificação requerida.) 

Nos termos do art. 66>.§ 2 o da. lei n . 48, de 4 de maio 
de 1935, faço sciente aos interessados que os titulos serão en
tregues, na fô rma ; estabelecida pela lei, aos próprios eleito -
res, ou a quem restituir o recibo de que trata' o art. 03 com 
a àssignatura do eleitor. 

_ Rio de Janeiro,-26 de dezembro de 1935. Eu, Ivane Eva-
risto de Oliveira, escrivão, o subscrevi e assigno. — Ivarc. 
hvaristo de O.liveir.a. 

JUIZO DA S E i i m A ZüWA ELEITORAL 

,De ordem dp D r . juiz eleitoral da-Sétima Zona, da °" 
Circumscripção do. Districto Federal, faço publico, para co
nhecimento dos .interessados, que foram,, mandados expedir 
pelo D r . juiz-osátitulos eleitnraes dos seguintes cidadãos: 

973.-Alfredo,Del Ranta, filho de Olavo Del Pauta e de Ca-
tharina Carmina dei Panta, : nascido a 21 de julho 
de--1;874,. na Itália, naturalizado', residente á rua 
do .-Rezende n . 163, .commerciante, solteiro, com 
domicilio- eleitoral no districto jnimJeipat de Es
pirito. Santo. 

8.837. Aru-eó-Eèrreira .Bravo, filho-de.:Carios Siqueira Bra
vo- e; dp-,Oliva A . de Souza. Tv!Bravo, nascido' a 
21 de novembro de 19.11, no Districlo Federal, re
sidente,, á. rua Camarista Meyer n . 00, eleetricista.-
casado/ còm domicilio eleitora].ho districlo muni
cipal; der" SanfAnna. 

1.9.&9.. Jurandyr, ^.Fernandes Garcia,- filhando João Arthur 
Fernandes fr -de Ignez . Augusta,'.Monteira. Garcia, 
.;na;sciçio.r a";28 de setembro-.;rdeailSOS, no' Districlc 
"lí'edcjra'1, residente á rua. dos Inválidos n. •9S,.somt-
.pierçio,:-solteiro, com . domicilio^ieleitoral 'no dis-
•tricu; m.unieipal de Espi:ito Santo. (Qualificação 
;r.equendav.) 

7.285...-Sebastião..Manoel da Cunha, fiDiòüdo5 Joaquim' Vicente 
rip Cunha-e de Maria Emitia.-'da; Cunha, nascido a 
25 de dezembro de 1891, nó.Estado-do Rio de Ja-' 
nBiw.-.residento á praça-Tit-adèntes ; n . • 39,- com-' 
mércia;. casado, com :domieilio ídl-ritoral no distri
cto íiiipücipal de Gamboa. "Í-ÍHBÍ, 

3.763:., ArrÈarirto iSu,e.remant, • filho de. Maiivicio 1 Siicromant e 
•'do' Eolismina Rosa- Cardoso^aaseitto a-8 de março 
:l.o;T9,l;3:, no Districto. Federai}brísidente ' á rua 
Lebpoltlina n . 22, ofücial .de í^tlaimiacia,- solteiro, 
cpm^domicilio elcitoral.no,distric.í,o municipal (fe. 
SãhfSiiuiai.", (Qualificaçãõ\,réqtie!íidá. 

Nos;termp.s'.:'g,q...art. .60, § 2°, "da lei 0e,,4-,de maio 
de 1935, fnçó'.sç,iefit'c''aos interessados.,, ciys^o?-tilulos serão 
entregues,' na fóriná 1 estabelecida .pelaVleí^aps'-. próprios elei
tores, ou -A- quem.restituir o recibo'.dè^qyí^trata. &,,ari> 
com a ássigii'aiuí-a'clí) eleitor. Ripiàe^JMcj-jro, .26 de-dezem
bro dc -1935';, E.uV/IViíno Evaristo..de'.,-Q|iwa.- esenvúp. sub
screvo 'Q assigno'.. irtJvane Eoariptá dè;.Ckk<e-iva. 
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NONA ZONA ELEITORAL 

De ordem do dr.- juiz da 9.a Zona Eleitoral da 2.' Cir-
ímmsoripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, "qué por este Cartório e Juizo fo
ram expedidos os' titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos : 

2.226. Sylvio Figueiredo (2.'268'), "filho de Ignacio Figuei
redo e de Libania de.Jesus, nascido a 17 de j u 
nho de 1915, no Districto Federa!, residente a rua 
'Antônio Basilio n . 44, commerciário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal *le T i -
juca. (Qualificação requerida.) 

2.227. Eddla Montes Valladão (2.269), filha de Juvencio cie 
Cerqueira Montes e de Corina Barreto Montes, 
nascida a 15 de março de 1887, em Aracaju, Es - ' 
tado de Sergipe, residente á rua Sotero dos Reis 
n. 44, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação requerida.) 

2.228. André Justo da Silva (2.270), filho do Arlindo Justo 
da Silva e de Melaniã Frankel Justo da Silva, nas
cido a 15 de março de 1903, em São Paulo, Estado 
de São Paulo, residente.á rua São Christovão nu
mero 357, Commerciário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal- dc Engenho V e 
lho. (Qualificação requerida.) 

2.229. Attila Paiva (2.271), filho de Alberto Randolpho Pa i 
va e de Abigail Alves de Brito Paiva, nascido a 1 
de maio de 1915, no Districto Federal," residente 
á rua Antônio Basilio n. 141, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

2.230. Agnello Diniz Quintella (2.272), filho de Agnello Tur-
pim Quintela e de Annunciata Medina Diniz Quin-
tela, nascido a 27 de outubro de 1909, em Juiz 
dé Fora, residente á rua Medeiros Pássaro nume
ro 15, medico o dentista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qua
lificação requerida.). 

£ .231 . Manoel Dantas Filho (2.273), filho de Firmino Dan
tas e de Maria Anna Dantas, nascido a 9 de junho 
de 1910, em Collegio, no Estado de Alagoas, resftí 
dente á rua Conde de Bomfim n . 5, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Tijuca. (Qualificação í^querida.) 

.£.232. Cláudio da Silva Laço (2.274), filho de'Manoel José 
Laço e de Rita da Silva Laço, nascido a 5 de de
zembro de 1915, no Districto Federal, residente á 
rua Pinto Guedes n. 168, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de T i 
juca. (Qualificação requerida.) 

58.238. Glaria Alves de Souza (2.275), filha do Leoncio Alves 
de Souza e de Luiza Alves de Souza, nascida a 15 
de agosto de 1915, no Districto Federal, residente 
á rua General Rocca n . 75, commerciaria, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

£ .234 . Álvaro José de Mattos (2.276), filho de José Antônio 
de Mattos e de. Rosa Pereira de Mattos, nascido a 
1 de abril de 1910, no Dis,tricto Federai, residente 
rio morro Affonso sem numero, commerciário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

5.235. Juüo Pradera Fernandes (2.277), filho de Francis
co Pradera e de Encarnation Fernandes, nascido a 
30 de maio de 1902, em Livramento, Estado do 
Rio Grande do Sul, residente á rua Silva Guima
rães n . 50, commerciário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal »de Tijuca. (Qua
lificação requerida.) 

g.236.. Maria Cardoso (2.278), filha de Joaquim Moreira 
Cardoso e de Benedicta Felicio de Moura, nascida a 
17 de abril de 1916, em Taubaté, Estado de São 
Paulo, residente á rua Garibaldi a . 97, commer
cio, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida). 

f .SST. Gonsuelo Bahia Pradera (2.279). filha de Pedro Pe
reira Bahia e de Jovína Baptista Bahia, nascida a 
20 de janeiro de 1906 no Districto Federa!, resi
dente á rua Silva Guimarães n . 50, domestica, ca~ 

*ada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Tijuca. (Qualificação requerida). 

2.238. Afranio Lacerda Batalha (2.280), filho dc Nicanor 
Rodrigues Batalha e de Maria Lacerda Batalha, 
.nascido a 17 de janeiro de 1907, em Tombos, Es-, 
tado de Minas Geraes, residente á rua Arthur Me
nezes n . 18, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal do Engenho Velho. 
(Qualificação requerida). 

2.230. José Pinto (2.281), filho de Manoel Pinto e de Ma
ria Pinto de Magalhães, nascido a 29 de janeiro 
de 1913, no Districto Federal, residente á rua Ma-
riz e Barros n . 137, casa 4, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação requerida). 

2.240. Francisco Vasconcellos de Oliveira (2.282), filho de 
Manoel Raymundo- de Oliveira o do Maria Vascon
cellos de Oliveira, nascido a 28, de outubro da 
1910, no Districto Federal, residente á rua Conda 
de Bomfim n . 128, casa 3, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no. districto. municipal de . T i 
juca. (Qualificação requerida). 

2.241. José .Nogueira de Ávila H2.283), filho de Arão Fer
reira de Ávila e do Maria Lueinda Nogueira de 
Ávila, nascido a 26 de-dezembro de 1910, no Dis
tricto Federal, residente, á rua Rego Lopes nu
mero 48, commercio, casado, com domicilio, elei
toral no districto municipal de Tijuca. (Qualifi
cação requerida). 

2.242. 'Antônio Pereira Guimarães (2.284), filho de Antô
nio José Pereira -Guimarães e de Mercedes ,de O l i 
veira Porto Guimarães, nascido a 27 de junho de 
1888, no Districto Federal,'residente á rua Silva 
Guimarães n . 50, casa 3, commercio,'casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de T i 

juca. (Qualificação requerida). 
2.243. Caetano da-Silva Fernandes (2.È85), filho de Caetano 

Antunes Fernandes e de Carolina Rosa da Silva 
•Fernandes, nascido a 10 de abril de 1877, no Dis
tricto Federal, residente á rua Maria' e Barros nu
mero 127, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho... 
'(Qualificação requerida). 

2,,3-14. ÀÉreiardo de Almeida (2.286). filho" de Luiz Antônio 
de Almeida e de Noemia Eulalia de Almeida, nas
cido a 1 de abrii de 1907, em Nietheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Marquez do V a -
lença n. 45, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qua
lificação requerida). 

2.245.. Felix Henrique Brzostek (2.287), filho de 'Fe l ix 
Brzostek e. de Antonina Gierpikowsàka Brzostek* 
Ponter, nascido a 1 de abril de 1912, em Ponta 
Grossa, Estado do,'Paraná, residente á rua. A l m i 
rante Cockrane n . 280, chimico industrial, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Tijuca. (Qualificação requerida). 

3.34:6.2. Jíanoel Damasceno dos Santos (2.288), filho de João 
Damasceno dos Santos e de Maria Emilia Pereira 
de Carv.alho, nascido a 20 de fevereiro de 1916, nq 
Districto Federa), residente á rua Catramby nu
mero 159, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca. (Qualifi» 
cação requerida). 

2.-247, Américo Julianelli (2.289), filho cie Emilio Julianelli 
e de Maria Brino, nascido a 4 de março de 1905, 
no Districto Federal, residente a travessa Affonsc? 
n.. 30, operário,-solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação re
querida) o 

2.248. Marcilio Marques da Silva (2.290), filho de Marcelino 
iMar.ques da Silva e de Maria Netto Marques, nas» 
cido a 29 de outubro de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua Mariz e Barros n . 137, casa 4, 
ifunecionario municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação reauerida"). 

2.249. Jldgard Lil i to Barreira (2.291), filho, de Raphaeí 
Barreira e.de Maria Nosso, nascido a 21 de agosto 
de 1915, no Districto Federal, residente á rua 
Francisco Eugênio n. 207, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 
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g ; í 5 0 ; Bernardo-da-Silva Guedes (2.292)", filho de Antônio 
" da Silva Guedes e de Adelaide Pinto de Moura, 

nascido a 13.de maio.de 1905, no Districto Federal, 
residente á rua Conde Bomfim n . 111 enfermeiro, 
solteiro,, com domicilio eleitoral, no districto muni i 
cígal 'de TijueaV • (Qualificarão requerida.) 

2,36.1. Polis"Bernstein (2.. 293), filho de João Eernstein e de 
Anna Bcrnstein, nascido a 13 de julho de 1911, em 
Vi l l a Americana, Estado de São Paulo, residente á 
rua-Maria e Barros, n . 457, u. 20, estudante, sol
teiro; com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Velho. (Transferencia.) 

§.252, • Aristides Manoel Fernandes (2.294), filho" de Manoel 
Martins Fernandes e do Maria Antonia do Carmo, 
nascido a 21 de janeiro de 1900,. em. Costeira, Dis-? 
tricto de Ribeirão, Estado, do Santa Catharina, re% 
sidente. á rua Condo,.Bomfini D . 111, e. 2, enfer
meiro, casado, com -domicilio- eleitoral no districto 
municipal de Tijuca. • (Qualificação requerida.) 

2.-253. Francisco Nascimeuto (2.?.95), filho do Minervino do 
Nascimento, e de Loopüldiua Nascimento, nascido a. 
17- dc..dezembro'--do 1903, em São. José, Estado.de 
Pernambuco, residente si. rua João Alfredo n.. 25, 
íuíiODionario munic-ipa), solteiro;, com - domicilio 
eleitoral '.no disirietó- municipal do Tijuca-, (Qua
lificação requerida.) 

2.254. Fiorentino Jorge da Conceição (2.203) ; filho de Pedro 
Jorge da Conccieão''e'dô' Galdina Maria da Costa, 
nascido- a 14 dc março do 1901, em. Corumbá, Es 
tado de Matto - Grossa, residente á rua Senador 
Furtado n.\95, escripturario, oasado, com domici
lio eleitoral rio-districto municipal de Engenho 
Velho. (Transferencia.) 

-2.255. José Hilário Ribeiro (2.297), filho de José Paulino 
Ribeiro e de Maria das Dores Ribeiro, nascido a 13 
de janeiro de 1909, em Frei Pedro Gonçalves, Es 
tado de Pernambuco, residente á rua Conde Bom
fim n . 60, funccionario municipal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de T i 
juca. .(Qualificação requerida.) 

2.250. Roberto Wil l iam ildebrandt (2.298), filho de-Nar
ciso, Hüdebraadt e.de Záira Duarte de Oliveira H i l -
debratidt, nascido, a 29 de março de 1912, no Distr i
cto Federal, residente á rua Carlos-de Vasconcellos 
n . 72, commercio, solteiro, com. domicilio eleito
ral no districto municipal de Tijuca. (Qualifica* 
ção requerida.) 

Arthur Pimenta (2.299);, filho de Jayme Pimenta e-d'e 
Elisa Pimenta,'nascido a 3 do. março de 1-91.6;, no 
Districto Federal, residente á rua Almirante. Co-
ckrane n . 92, estudante, solteiro, com. domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Quali
ficação requeridu.) 

João Antônio Lqpes (2.300), filho de José Lopes.e 
de Luiza Lopes da Silva, nascido a 14 de outubro 
de 1902, em São Paulo, Estado de São Paulo, resi
dente a rua Bandeirante n. 55, empregado na com-
raer-aa, casado, com .domicilio eleitoral DO distri
t o muiuc-ipal 4e- Engenho Velho,- f-Qua li ficação 
raq jerida.) 

Hel ioda Costa Amorim (2.301), filho de Romeu Mo
reira de Amorim e.de Elisa -da Costa Amorim, nas
cido a 8 de novembro de 1916 no Districto Federal, 
residente á rua Luiz Gama n . 41, bancário, sol
teiro, com domicilio' eleitoral n districto munici
pal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

Sylvia Lima Bastos Armando (2.-3.02),. filho de A u 
gusto de Carvalho Armando 3 de Luiza. Bastos A r 
mando nascido a 10 de maio de 1916, no Districto 
Federal, residente á rua Salgado Zenha n . 37, do
mestica,, solteira, com domicilio eleitoral no dia'-
tricto municipal de Tijuca. (Qualificação reque
rida .) 

.2.261. Octavio Gonçalves Lindo (2.303), filho de José Goh« 
çalves Lindo e de Joaquina da Costa Lindo, nasci
do a 2 de setembro de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua Visconde de Figueiredo n . 37 com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral n ò - d i s 
tricto municipal de Tijuca. (Qualificação reque
rida.) 

2.262. Anna Graee Rocha.de Mello (2.304), filho de Sady 
Lynch Bezerra de Mello e de Zaira Rocha de Mtllo, 
nascido a 28 de outubro de 1916, no Districto Fe 
deral, residente á rua Santo Affonso n . 26, domesr 
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districtQ' 
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

2.257 

2.258, 

2.5>59. 

2,260 

2 . 2 6 3 . Traquilino Amorim (2.305), filho de Juvenal de SaL 
les Amorim e de Virginia Joaquina de Carvalho, 
nascido a 30 de novembro de 1899, em Siqueira 
Campos, Estado do Espírito Santo, residente á rua 

: Homem de Mello n . 158, agrimensor, solteiro, 
com domicilio eleitoral, no districto municipal da 
Tijuca. Transferencia)* 

2.264. Luiz Carlos de Oliveira (2.306), filho de Luiz Carlos 
de Oliveira e de Heloisa Mattos de Oliveira, nasci
do'a 5 de abril de 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua Salgado Zenha n . 37, doutorando em 
medicina, solteiro, com domicilio eleotral no dis
tricto municipal de Tijuca; (Qualificação reque^ 
rida^, 

2.265. Maria da Gloria Gonçalves (2.307), filha de Manoel 
Pedro Gonçalves e de Maria da Conceição Chrisos-
tomo Gonçalves, nascido a 17 de.setembro de 1914, 
no Districto Federal, residente á rua Rego Lopes 
n . 73, estudante, solteira, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação 
requerida.) 

2.266. : Francisco, Fernandes Vieira Filho (2.308), filho de 
Francisco Fernandes Vieira e de Alzira Cândida, de 
Mello Vieira, nascido a 13 de maio de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á- rua Bom Pastor n , 119 
A, commercio,* solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca. (Qualificação re
querida) . 

2.267. Octavio Maria de Albuquerque (2.309), filbo de Eyou-
Imo Ayres de Freitas Albuquerque e de Lívia de 
Brito Albuquerque, nascido a 23 de janeiro de 
1886, no Districto Federal, residente' á rua Conde 
de Bomfim n . 242, funccionario municipal, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. (Qualificação "ex-officio% B„ E . 26, nu
mero 5.349). 

2.268. Belisario dos Santos Chaves (2.310), filho de Joaquim 
Constantino Chaves e de Cândida dos Santos Cha
ves, nascido a 6 de novembro de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua Garibaldi n. 47, motoris
ta; casado, com domicilio eleitoral no districto 
munieipal de Tijuca. (Qualificação requerida) .-

3.269. Armando Chatel Dias, (2.311), filho de Manoel Dias 
Júnior e de Maria Antonietta Chatel Dias, nascido 
a 21. de janeiro de 1914, no Districto Federal, resi
dente á rua Garibaldi n. 86. commercio, .solteiro, 
com domicilio eleitoral no districlo municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida). 

2.270. Ephigenia de Castro (2.312), filha de Eva de Gastro, 
nascida a 8 de setembro de 1901, em Nova Sorte 
(Cantagallo). Estado do Rio deJaneiro, residente, á 
rua Conde de Bomfim n . 138. operaria, solteira, 
com domicilio .eleitoral no districto de Tijuca. 
(Qualificação requerida). 

2.271. Antônio Van Erven (2.313), filho de Alfredo Van Er
ven e de. liihiana Van Erven, nascido á 30 de se
tembro de 1899, em São Francisco de Paula, Es
tado da Ria de Janeiro, residente á rua Bom Pas
tor n. 114, commercianLe, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tifuea, (Quali
ficação transferencia). 

'2.272. Lourivai Teixeira (9.354), filho' de' José Lniz Te i 
xeira e de Pelromlia Barroso Teixeira, nascido a 9 
de. abrir de "1907, em S. João Nepoirmceno,, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Sã Vianna nume
ro .179, motorista, casado, com domicilio éleiíoraJ 
no/districto, municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida) 

2i,273. Erhani Andrade de Jesus (2.314), filho de Francisco 
César de Jesus e de Aurora Teixeira de ..Andrade, 
nascido a 15 de novembro de 1910, no ,,District© 
Federal, residente á rua José Hygino n, 152, com
mercio, solteiro, com .domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca. (Qualificação reque
rida) . 

2.274, Odilla Arruda Pimentel (2.315)', filha de Manoel Go
mes Arruda e de Regina da Costa Arruda, nascida a 
25 de fevereiro- de 1889,- no Districto Federal, re
sidente á travessa Cruz n . 4. domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho "Velho. (Qualificação requerida).' 

2.27-5. Lino Pimentel (2.316). filho de João Pinto da Cunha 
e de Adelaide Pimentel Pinto, nascido a.3 de. agos
to de 1888, em Macahê, Estado do Rio de Janeiro, 
residente a travessa Cruz n . 4, commercio casado, 
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com .domicilio eleitoral no districto municipal de 
Eugenho Velho. (Qualificação requerida). 

.2 .276. Ouricuryliades Tavares de Souza, , (2.317), filha de 
Galdino Tavares de Souza e de Maria Claudina 
Tavares de Souza, nascida a 17 de» junho de 1903, 
no Districto Federal, residente' á'rü'a 'Professor 'GaV 
bizo n . 258, casa 17, professora, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação requerida). 

2 .277 . Fernando Itaymundo Maciel Rocha (2.318), filho de 
José da Costa Pereira Rocha e de Alice Maciel Pe
reira Rocha, nascido a 31 de agosto de 1915, em 
Victoria, Estado da Bahia, residente.â rua Conde 
de Bomfim n. 173, estudante de Direito, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

2)278. pybelle Goulart (2.319)., filha de José Goulart de 
Souza e de Luiza Ferreira Goulart, nascida a 12 da 
abril de 1912, no Districto Federal, residente "i rua 
São Francisco Xavier n. 47-, funciconaria munici
pal, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca. (Qualificação fecmerida.1 

2.279. Antônio Teixeira Neto-(2.320), filho de Pedro Améri
co dos Santos Pereira e de Mercedes Teixeira dos 
Santos Pereira, nascido a 29 de dezembro de 191.4, 
em Corumbá,'Estado de Matto Grosso, reeidente á 
rua Mariz e Barros n. 137, casa 4, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitora! no districto munici-, 
pai de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

2.280. Maria Apparecida Braga Pinto 'de Magalhães (2.321).. 
filha de Joaquim.Pinto de Magalhães e de Noernia 
Braga Pinto de Magaihaes, nascida a 10 de maio 
de 1917, no Districto Federal, residente,á rua Ifru-
guay n. 393, funccionaria municipal, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ti ju 
ca. (Qualificação requerida.) 

2.281. Mathiide das Neves Franco (2.322), filha de Antônio 
Corrêa das Neves, e de Carolina Amélia '.das .Neves, 
nascida a 10 de janeiro de 1894, no Districto Fe<= 
deral," residente á rua Sotero dos Reis n. 44, do
mestica, casada, com domicilioVeleitornl no distri
cto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.) 

2.282. Maurício Franco (2.323), filho de João Francisco 
Franco e de Maria da Conceição Franco, nascido a 
19 de julho de 1893, no Districto" Federal, residen
te, á rua Clovis, Beviláqua n. 55, funciçonario mu
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de,Tijuca. (Qualificação requerida.) 

2.283. ludith Brandão Klier (2.324), filha de João .Henrique 
Klier e de Alice Brandão Klier; nascida a 12 cie se
tembro de 1900, em Pirassinunga, Estado de São 
Paulo, residente, á rua-Barão de -Pirassinunga nu
mero 40, pharmaeèutica, solteira, com domiclio 
eleitoral no districto municipal-:de Tijuca. (Qua
lificação requerida.) 

2.284. Arlindò Doblas (2.325), filho cie...Francisco Doblas. o 
de Saulita Outeiro,.nascido.a.•15 de agosto de 1912, 
em Moc.oca; Estado, de São Panlo, 'residente à rua 
Formiga n. 218; commercio,. solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Tijuca. 
(Qualificação requerida.) 

2 .285 . "'José- Gonçalves Lindo "Filho (2.Í"S26), filho. de José 
Gonçalves Liria'o' :e de' Joaquina da Costa Lindo, 

'nascido a 3 de junho de 1906, no-Districto Federal, 
residente á rua Desembargador Tsidro n. 148, com
mercio, solteiro,;:com-, domicilio eleitoral na distri
cto municipal de Tijuca. (Qualificação reque
rida.). 

£ .286 . JNair,.Gomes Doblas"(2.'327),.fil:iía:v de Amadeu José 
Gbme;s e de Gulomar' Gonçalves Gonies, nascida a 
22, de fevereiro "dé 1914, no Districto Federal,.re
sidente" á rua-Formiga; n. 21£ domestica, casada, 
com domicilio- 'eleitoral' noídistr icto municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

S.SST.ràJOÃnna Árias: Viansa (Z^sy.-TiÇfif cie" Manoel ,da. S i l 
va Vianna e de Valenüna.dá .Silva ..Vianna.' nasci-
4a. a-24 de,junho;de ;19-L0,.n»--I5ittríc,to Federal, re
sidente á rua..Conde.-de. Boro-fim n. PQS. funcciona
ria publica, casada, com domicilio elcif.u-oi no dis
tricto municipal de Tijuca. fOualiíieaejio reque
r i d a ^ 

2 .288 . Francisco Doblas Filho (2.329), filho de Francieco 
Doblas e de Saulita. .Otero.Doblas; nascido a 11 de 
maio de 1907, em Mococa, .Estado, de 'São Paulo, 
residente a rua Formiga u. 218,'càlíista. casado» 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca.. .(Qualificação. r.e.queri.da..) 

_ Piio de Janeiro,- em 3 de janeiro de 1936. — Pelo es
crivão, J. Perry, escrevente, no impedimento occasional do 
escrivão. 

E D I T A E S D E T R A N S F E R E N C I A 

Primeira Circuniscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districto municipal de Candelária) 

Juiz Dr. Decio Cesario Alyiik. 

•Escrivão —? Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

R E S T I T U I Ç Ã O D E T I T U L O S 

(Lei n.- 48, de 4 de maio de-1935, .art. .69, £ 4' ) 

De ordem do Sr . juiz eleitoral da-1* Zona da 1* Gircum-
scripção do Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que foram deferidos os pedidos de 
transferencias e mandados reátituir os títulos eieitoraes dos 
seguintes cidadãos: 

3.277. Fernando Lima (Inscrição n. 4.143), 8a Zona, 3* 
Circumscripeão — Jacarépaguá. 

.51.. Joaquim Pereira da Silva (Inseripção-n. 48), 9" Zona 
Eleitoral. -3* Circumscripçãò' — ''Engenho Velho. 

Districto Federal. 2 de Janeiro de 1936. .—: Pelo escrivão, 
Juvenal de Araújo. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municlpaes de Santa Rita, Sacramento' e 
São Domingos) 

Ju iz— Dr. Eduardo Sousa Sa-niosf. 

Escrivãp — Dr. Carlos- Waldemar de;;i'igiieiíècÍQ 

R E S T Í T L U C A 0 ' í DE'- T Í T U L O S 

ILe-i n . 48, de 4 de m'ai'0' dé 1935. art.; 69 § 4«JT 
De ordem-do Dr . juiz eleitoral- dá 3 a Zona' da.' IV:Circum

scripçãò. • do Districto Fede'ralív'faç^yp«hUccs,'íparar.c.onheci-
mento dos1 interessados. -que^Toram- défei-idos "os' oedidos.ítíe 
transferencias e mandado ••restituir fôs^titülos.' eieitoraes dos 
seguintes" cidadãos: 

621. Bertholdo Estevés Moreira (InS'e-.;.;-9..'559)filhote, -.lo%6 
Esteves -Moreira,^ nasc.ido: ;;a''í29;:de, ;mar'çp;da 1899, 
no Estado do Rio, residente á rua ( ic iK - ra l -Câma
ra n . 328, sobraclo. commerciofícasadol tvTpnsfè-» 
rencia do titulo ' eleitoral n . 9..191. da> 5"...'Zona 
antiga .(São ChristoVãO/')pára a"-3», Zona,. .-São DÒ-. 
mingps.) 

622. João Macedo Hennida (fnsc. l'.-í47)-, fiiho de, Antônio 
de Souza Hermidag.-: -nascido .&.,2:7_.:di,;^i"aneifd de 
1905,: no,- Districtp-.Fççfcral, ; .residente, .'ál rua Came
rino h.' 'l9,'':cò'mh!iercrio'' ca'sà"áq..'^'(Tjaitó^^ 
titulo -eleitoral n.,vl;..4i& da, ^faúi-ántigti. (Rea
lengo)' para-á.-:3í"Zd.na'iVSa.ntá ExtdrS 

623. Christovão ' José. dos; Saritos•• (ime. •6.031 • filho -de 
Adolpho José Jtón :Ti;ngós;'n^ "18 de maio de 
1892, . Minas G-raes-' í-esic}eh|é', jáWiré'âà' ''Con
ceição 'ii- 85.''ciiri!ni:e!'c'io.-- •::isat!VK''- '•'i-rnn.-.-ftirencia 
do título eleitoral n . 6.609, da 3a Zona antiga 
(Copacabana) para a. 3? Zona. Sãu Domingos.), 
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Ô24. Izaltino da Cruz Estrella (ínsc. 1.654), filho de Maria 
Salom.é'de-Brito, nascido a 3 de maio de 1897, no 
Districto Federal, residente á rua do Acre n . 40, 
operário,"casado. (Transferencia do titulo eleito
ral n . 1.601, da 1.2a- Zona antiga (Irajá) para a 
3 a Zona, Santa Rita.) 

-XH&UHôto—f-edopa-ij 3-íte janeiro de-- J Q3ü..^-^..Pelo osc-ri 
¥ão, Maurício Teixeira de Mello. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Bistrictos municipaes de Santa Rita, Sacramento e São 
Domingos) 

Jtíízr—; Dr. Eduardo Sousa Santos 

Escrivão Di Gàrlos Waldemar: de Figueiredo 

41 VIA "DÉ T I T U L O 

Faço publico/ pava fins. cio art.. 66, §.5°, .da le i .n , 48, 
de 4 de maio cie 1935, que por este Cartório e Juizo da 3 a 

Zona .Eleitoral-,-está"sendo processado o-pedido de 4 a via de 
titulo eleitoral da seguinte cidadã: 

2.915. Laurinda de Oliveira Sarmento, filha de Francisco 
F . Mendonça Sarmento e de Anna de Oliveira 
Sarmento, nascida a 10 de agosto de 1899, em São 
Salvador, Bahia,, domestica,, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Transferenciando .titulo eleitoral n . 5.929 do Es
tado da.Bahia,) 

Districto Federal, 3. de janeiro de 1936, - - .Pe lo escri
vão, Maurício Teixeira de Mello. 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

Faço publico que o Dr . Antônio Roddlpho Toscano Es -
pinola, juiz da Sétima Zona Eleitoral, ordenou a' traísferenoia 
dos seguintes cidadãos: 

ANTÔNIO " D É «LIVEÍÍRÁ GUIMARÃES (840), inseripção nu
mero 9.156, de Santo Antônio para Espirito Santo-.1 

OCTACILIO SILVA. (841),;inscrip.ção n . 1-1.3-14, de Gloria para 
Espirito Santo. 

JOÃO ..TEIXEIRA D E .CARVALHO (842), inseripção n . 1.359, 
de Andaráhy para SanfAnna. 

OSWALDO PEJXfQTO (843),inscripção n . 2.122, de São Do
mingos para SanfAnna. 

MANOEL BASTOS (844)*; inseripção n . 13.144, de São Josô 
para SanfAnna. 

HENRIQUE MARQUES" PEREERtA (845), inseripção n ; 12.116, 
de Andahy para SanfAnna. 

ALBERTO ALVES""-DE MOURA (846), inseripção n . 158. de 
Engenho Novo'para SanfAnna. 

ISAIÃS DE JESUS (847), inseripção n . 1.544, de Espirito 
Santo para SanfAnna. 

JOSÉ LIBANIO DOS SANTOS: (848), inseripção i . . 1.710, cie 
Sacramento para SanfAnna. 

JOÃO PEREIRA D E MAGALHÃES (849), inseripção n . '23.152, 
de: Sacramento para SanfAnna. 

JÚLIO. LOPES DINIZ ' (850), inseripção "ri. 10.411,':de Santo 
Antônio para SanfAnna. 

HERMOGENES JENUARIO DA SILVA (851), inseripção nu
mero X. 640, de Engenho Velho-para SanfAnna. 

BELMÍRO SIMÕES (852), inseripção n . 323, de Santo Antônio 
para SanfAnna. 

CARLOS MAXIMIO FREIRE .(853),. inseripção n . 16.013, de 
São José para SanfAnna. 

HERMENEGILDO GOMES DA SILVA (854), inseripção nu
mero 1.348, de Engenho Novo para SanfAnna. ' 

JOSÉ CORRÊA MARQUES (865);. inseripção n . ,6.835, de Ja
carépaguá para SanfAnna. 

JjOISÉ PELPHINO (856), inseripção n . 2.924, cie Sacramento 
'" para SanfAnna"; 
EDUARDO GOMES. D E EREITAS (857),-inseripção n . 18670, 

de Sacramento pá ra r Espirito Santo. 
' Á L V A R O CORRÊA D E SA (858), inseripção n . 12.737, de Sa

cramento para Espirito Santo. 
WOMINANDO SANTA E É D E MELLO (859), inseripção nu

mero 21.860. de Candelária nara Espirito Santo. 

FLORINDO PIZZINO (860), inseripção n . 2.009, de Sanf AnnsÈ 
para Espirito Santo. 

THARCILIO NIOlRAT (861), inseripção n . 1.051, de lnhaum"|, 
para SanfAnna. 

ARMÊNIO DA SILVA MADURO (862), inseripção n . 2.793* 
de. Sacramento para SanfAnna, 

ODILO^-^LN-TONIQ .,PA.-COSTA " « 6 3 * . -JfaseHnrJtA n. 8.515,, 
de-Meyempara SanfAnna. "' ^ '" '•' * 

ILDEFON90 FRAGA BASTOS (804), inseripção n . 918, ãé 
Copacabana para SanfAnna. 

ÍFRAN CISCO CÂMARA T E (865), inseripção n . 6.318- de Sa
cramento para SanfAnna. 

CASTOR CTD (866), inseripção n . 5.107, de Andarany para; 
SanfAnna. 

ANTÔNIO D E ALMEIDA E SILVA (867), inseripção n . 1.814* 
de Madureira para SanfAnna". 

CECÍLIA CAMPELLO DA GAMA (868), inseripção n . 8.341, 
de Penha para Espirito Santo. 

NESTOR LINO DA SILVA (869), inseripção n . 11.131, de Sa
cramento para Espirito Santo. 

RAUL BERNARDO QONÇALVES (870), inseripção n . 1.672, 
de Engenho Velho para Espirito Santo. 

AMARO BELMIRO VIANNA (871), Inseripção n . 909, d e Pa-
- v.una para Espirito Santo. 

JOSÉ VELLOSO DA; SILVEIRA (872), inseripção n . 907, de 
Gávea para Espirito Santo. 

ANTÔNIO BARCELLOS L E I T E (873), inseripção n'. 6.864, 
de Pavuna para Espirito Santo. 

MARIA MORGADO (8744), inseripção n . 68, de Penha para 
Espirito Santo. 

JOSÉ ALVES DÊ SOUZA (875),' inseripção n . 7.200, de Ajuda 
- para Espirito Santo. 

RAMIRO MENDES DE CARVALHO (876), inseripção n . 10.239, 
' de Andarahv paia Espirito Santo; 

HERMES BARBOSA (877), inseripção ,n. 19, de São Christovão 
para Espirito Santo. 

JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA (878), inseripção n . 5.195, de 
Meyer para Espirito Santo. 

JORGE DE ALMEIDA CAMBOS (879), inseripção n . 24.148, 
•de-São Domingos para Espirito Santo'. 

EUSTORG.IO BAPTISTA (880), inseripção n . 1.378, de E n 
genha Velho para Espirito Santo. 

JACINTHÒ BORGES (881)., inseripção n. 9.926, de Tijuca' 
para Espirito Santo. 

SEBASTIÃO RIBEIRO D E SOUZA. (882), inseripção n . 18.443, 
de São José para SanfAnna. 

LUIZ ANTÔNIO BARBOSA (883)', inseripção' n , 24.327, de 
São José para Safcf Anna. 

ARÍSTEU GONÇALVES VIANNA (884), inseripção n . 1.46o de 
Meyer para SanfAnna . . 

GERALDO C. SOARES (885), inseripção n . 1.886 de,Copaca
bana para SanfAnna. ^ 

PIEDADE GONÇALVES (886), inseripção n . 1.070 de Sao 
São'José para-Sanf Anna. 

HONORITA GONÇALVES PEREIRA (887), insorioçãe n. 7.071 
. de São José para SanfAnna. 

DOMINGOS MAZZÉI (888), inseripção n . 235.de . Espirito-
Santo para'Sanf Anna. 

MANOEL GABRIEL CHAGAS (889), -inseripção n 8.417, de 
Santa Rita para Sanf Anna; 

ANTÔNIO GONÇALVES PRIMO"(890), inseripção n . 2.048 de 
Piedade para- Espirito Saritp. 

DEODORO DE OLIVEIRA,.(891), inseripção n.' 24 de São 
José para Espirito Santo. 

CARLOS DA SILVEIRA ROCHA;..(892), inseripção. n . 844 de 
Espirito Santo para. Sanf Anna. 

OCTAVIO LOSSO (893), inseripção n , 7.491, de Espirito 
Santo para Sanf Anha.-

LUCIANO MARTINS PALMA," (894), inseripção n . 2.187, de 
Espirito Santo para Sanf Anna. 

JAYME MACHADO ALVES • (895), inseripção n . ; 47 de Santo 
Antônio para Sanf Anna. 

MANOEL MARTINS FERREIRA, (896),. inseripção'" B.• 5.224, 
de Meyer para Espirito* Santo. 

ANTÔNIO PADILHA GUSMÃO (897), inscripçâq.n. 5.343 de 
Andarahv para Espirito Santo. 

FERNANDO CORRÊA L A G E (898), inser ipção- 'n . 3.611 do 
. Andaráhy para Sanf Anna. 

GILBERTO CANDURO (899), inseripção n . 6.211 de Rio 
Comprido para Sanf Artna. 

ALFREDO MACARIO DOS REIS (900)inseripção n. 388 de 
Espirito Santo para SanfAnna. 
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FLAVIO FERREIRA DA LUZ, (901), inscrição n . 8.129;,dí 
Ajuda para SanfAnna. 

CARLOS PONTES (902), inseripção u . 4.312 dc Gávea par» 
Sanf Anna. 

THALES DE FARIA MELLO CARVALHO (903), inseripção 
n . 1.678 de Copacabana para SanfAnna. 

Kurcie Janeiro, 17 de ttezemorò de ÍS3Í5,.— erEsôrt-vSo, 
interino, Ivone Evaristo de Oliveira. 

Segunda Circurnseripção 

OITAVA ZONA ELEITORAL 

"Distrietos municipaes de Andaráhy e Rio Comprido, 

Juiz - - flr. Raul Camargo 

326. 

:::27. 

o28. 

129. 
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335. 
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K*U t , 

339. 

340. 

34J. 
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•J4ií. 

' M l . 

346. 

347., 

S43. 

S-lft. 

350, 

Escrivão — J . Perry 

Mario José Guuthier, Insc. 338, tit. 464, transferido da 
8* zona Jaearepaguá-pa-ra a 8 a Andaráhy. 

Antenor Francisco dos Santos, Insc. 2.954, tit. 2.460, 
transferido da 7a de SanfAnna. para a 8a do An
daráhy. 

Na ir da Rocha Vianna, Insc. 608, -tit. 604, transferida 
da 4* zona Ajuda para a 8° do Andaráhy. 

• Álvaro da Rochrt Vianna, Irsc 1.571, tit. 1.514, trans
ferido da 12* zena cie. Penha para a 8a do Anda-
rany; 

José Alexandre tose. 2.751, tit. 2.954, transferido cia 
4a zona SanfAnna paia a- 8a do Andarahv. 

Adolpho de Menckmç.a, Insc. 5.057, tit. 5.40o", transfe
rido da 1* zona de São- José para a 8a do Andaráhy. 

Adolpho da Silva Góes, Tn.ic." 290, tit. 293, transferido 
da 2" zona cie São José para a 8a do Andaráhy. 

Cândido Vaz. Iiwc. 2.735, .tit. 2.656: 'transferido da'12" 
zona íraja para i S* dr. Andaráhy. 

•Silvino'Pereira Pinta, ln*c'.2.988, T.H. 2.980, transfe
rido da 12a zona Penha para a 8a do Andaráhy; 

Manoel Ferreira Cruz, Insc. 1.808, tit. 1.308, transfe
rido da 12" zona' Penha para'-a 8a do Andaráhy. 

José Correi., Imc U.fJSi , .tit. il.5'43. transferido da 
Ca zona do Meyer para a 8" do Andaráhy. 

Carlos da 'Silva Guimarães Júnior, Insc' 1 757, tit. 1.397, 
transferido da .13* de Jacarepaguâ para a 8a do 
Andbrahy. 

Náthaüno Ribeiro (Í6 Freitas, Insc. 8.463, tit. 8.095, 
transferido da 7* de Inhaúma .para "a 8 a do. An
daráhy. 

Mario lléirelles-, lase. 7.993, tit. 7.637, transferido cia 
7' de Itihauma para a 8* do Andaráhy. 

German Dalke, Insc. 5.718, tit . 5.930, transferido da 
,4* zona do Espirito Santo, para, a 8a do Andaráhy. 

Dabi? Ignacio fle 5ou2s Valente, ln.se. 1.005, tit . 952, 
transferido da l'2a zona de Ira já para a 8 a do An
daráhy , 

Paulo Sagare, Inso. 1.265, tit. 5.55.1, .transferido. da 4» 
zona de Ajuda para a 8"- dp. Andaráhy. 

• jacyního Justino de Souza, ln'»e. 14-242. tit. 19.Sós, 
transferido c*u I a de. São Josò jar» a••8a do A n 
darahv. 

Henrique ' Vieira cie A.rau.1.0,- tns.ç. 2.412, tit. 2.41?, 
transferido da 11" do Meyer pai; a a .8" do Andacahy. 

• Luto/Antônio <Jo Sova», 'thsc. 9.í41,;,tiT. -iO.725, trnns.-
rido da 6" do-.Meye.r:para ff-SVd-Q Audarahy. 

Rãymü.ridó*"-- da Silva: 'Costa, M c . 10-;337, tit. '7.808, 
transferido, da. 2a zona de S. José para a 8* do Rio 
.Comprido. 

Guilherme César da Roeiia N.et*,o,-Insc-.. 7.-860, tit. 7.423; 
transferido da 6* zona jie Copacabana para a 8'- ,de-
R!o Comprido. 

Pr,otenot Lavra, Insc.1 .628; tit,...60,2., transferido da", .7* 
zona do Espirito Santo para a 8' do Rio Comprido'. 

. Edméa • de Carvalho •-.Muniz, Insc.., 1.860, tit. 1.802, 
transferido da 2" zona de S: JOt-é >ara a 8*' do Rio 
Comprido. 

. Arnaldo'Rodrigues, Insc.""-.142, tit; 1S0. transferido da 
2* zona de S. José para a 8" do.Rio Comprido. 

Afêkíf. Valentim, Insc,. -4.'.337,: t it . 5.-28.8,.transferida da 
i" "zona dc Candelária para á 8 a do Rio Comprido. 
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Antenor dos Santos,'Insc. 435, tit. 373,- Transferido*'"'da 
13" zona de Jacarepaguapara a-8 a'do Andaráhy. 

Romualdo Santos, Insc..- 6.498, tit. 6.601, transferido 
da 5" zona'de S. Christovão,, para a 8a d 3.Rio.Com
prido.. 

Manoel Bernardino dos Santos, Insc, 466, tit. 443,.-trans-
ÍÇ£i,4oj\çr i^'^gCTa^ae;.'ft'djA",j^jia. q,o;.*du~ A i i O u i u i i ; ? - -

Joaquim Coüfihhó 'fáfà^àxíffièÍTtíi&l*Slty titr'Jre-9; trans
ferido da .10* do Engenho Novo para. a 8 a dò A n 
daráhy. 

José.Pires da Silva Netto.,1. 10.976. T . 1.0:332, trans
ferido da 2 a de /SàntaÀnha para a 8a de Andaráhy. 

Afiver Regai. I." .6.447, T . 10.074, transferido da 1* 
de S. José para a 8a dc.Rio Comprido. 

•:.Raül da Rocha Vianna. I: 1..- 411; T.. i 4,322, transferido 
da 7a do Espirito Santo pára a 8a de Andaráhy. 

Manoei Francisco. I. .13.452. T . . 13.790, _ transferido' da 
I a de Santa Rita.para a-8a.de, Andaráhy. 

Roque Mariano -de Oliveira.. I . 4.809. T.r.3.311, trans
ferido da 5a da Tijuca para a.8 a de;. Andaráhy. 

Sebastião de Oliveira. I: 3 .235. 'T. 3',.232, transferido 
da 11a de Inhaúma para a-8 a dc Andaráhy. . 

Manoel cie .Freitas Feitosa-. I. -6.'.650' T.* 6.23Í3, trans
ferido da 8" de Anchiela para 'a. 8"."do Andarahv. 

;:João da Silva.-1. 1.907., T.. 1.742, transferida da..8* de 
, - Madureira para a 8a de Andaráhy.;.' 

Arnaucl Gomes.da Silva. T. 1.529,,.T,,,'Í'.517, transfe
rido da I a de Candelária paira à '8a de .Andaráhy. 

.Antônio Joaqiiim Caetano.' T: >5.147, T. •5.:.3.13: transfe
rido da 3" da Gávea parar a J 8a- de .-Andaráhy. 

' "Carlos Fernandes. I. -1..18.3,,T. 1..46.5,:fra-nsfer.idoda 4" 
do-Espirito Santo para a 8a cie Andaráhy. 

•Sérgio Trindade de Athayde. I. 1.801. T. 1.752, trans
ferido da 2 a de S. José para. a 8a de Andaráhy. 

: Rosa Borges. I. 192, T. 174. transferido -da 6a de Co
pacabana pára a 8a do Rio Comprido. 

, Samuel Leão Rosenthal. 1. 2.280, T . 1,538, transferia» 
da 4a de Espirito Santo para a 8a de Rio Comprido. 

, Durvalinade Oliveira'Regai,. I,.;834, T . 1.222. transfe
rido da 6a de Copacabana para a-íS" do Rio Com
prido. 

O-cfaciüo Silva. I. -1-.027.'"!' i .079:<"transferido"da„5* 
da Gloria -para'a'8"'dè Aiídafah-y:.--r». 

, Henrique Eduardo Jrumbach. í . < .040. T . . 2.753, 
transferido da 5a da;Eng.cnho Velho,,para a ,8a d© 
Andaráhy. 

, Ranulpho do Nascimento 'Freire'. -I..,,.C.;7Cl, T . 6.743, 
transferido da ,1." do, SaoraméntoTpara, a „8a, do 
Rio Comprido. 

. ,Renato Barbosa Póssolo. I . 941. T . 9-2á:atransfando dai 
I a de S. José para a^-S^.do.-Rio iCçrn.priao. 

. --Domingos Stephens.-.-I-.. -1.0.002''' T.<, 9,581, transferido 
da 3" de São Christovão pata; a. 8? do Rio Com
prido. 

. Marielta Campos dé- Azevedo.-, I. -188,- T'.. 163, transfe
rida -da 6~ de Copacabana '.para-' .a 8"- do -Rio-.. Com
prido. 

. Antonietta.Campos de Azevedo. I..-.-2.05,í>T. 180, trans
ferida da 6*. de ..Copacabana nara a 8 a do'Rio Com
prido. 

Amarv dé de Castro" Vietorfò-'. I . 7-. 129,.'T. 2.037, trans
ferida cia 7a da Pledadè-';pãrâ a 8?. do Rio Com
prido. 

OdaTioLaUrentmó Sâu't4-'T'> 3'.3G6rTV 2': 829, transferi
do da 7a de Sanf Anna para a 8 do Rio Comprido. 

Olinda' Rosina Bittencourt'-.'T. -5.463. Tv-.S.-Oei.ttrans-
ferida dá '9a tkr Campo"•'••Grande para a- 8* dd"RiO 

.Comprido. 
.- Hirmberto Coebi, -I.-.8;-G3'8.vT:. '8;.262„ transferido, da 7* 

da Penha, para a 8 a do Riò:;iComprido., 
. Ivette-- de Carvalho Carvatha.es, ":V:y;8;59,. T . 7.422? 

' transferida 'dav3V de-.Ç.ap.ab^ijana'. 3>ára "•»• S^dd- Rio 
Comprido. 

.' Joquim Bueno Brandão,.. 1.. 7.78.2, T.„ .7;345,.- tcansfeirda 
' " da 3 a de .Copacabana''.pürá;1 ti/Ô* dò^Rib- GonipTido. 

. Odette Cardoso.' I. 660,.i Tv 1.745,. transferida, da 6"- de. 
Copacabana para a 8 a: do' Rio- Comprido. 

.-M'àrió -Regál. .1. 7.694,, T.. .'-7.;236.,f transferido da ,3" de 
'Copacabana.'para -a- ;8Vdo. Rio- .'Comprido'.' 

-.lavnfé Moniz"de: Aragãoí:de? Góes DAqqer., .1; 22,422, 
T-3 2:-.3.75,. transferidQifda : - l a . da- flandélària: pára % 
s.a- do Rio Comprido-: 
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«87. João Gàldino.-da Silva. I , 3.415, T , 2.283, transferido 
da '4a dé'SanfAnna para'a 8* do. R"o- Comprido. 

.388, João'de Deus Santos,"inseripção 1.351, titulo 1.335, trans
ferencia da 4a Santo Antônio para ,8 a Andaráhy. 

:389. Dionisio José' Lopes, inseripção 138, titulo 655, trans-
feÍ1ido' ,dfi"'5 , ,'Glbrl'ã para "8< Rio Comprido. 

390. Hermenegildo Cardoso.de Mello, inseripção, n'. 2,3.003, t i 
tulo n . '22.2.17, transferido da I A S'. José para 8 a 

Ri o-. Comprido. 
üül..-. Henáto^Rraz,,da' Cunha,- inseripção n . 7.403, titulo nu

mero 745,' transferido da 6* Copacabana para 8 a Rio 
Comprido. 

392. Raul Pacheco Pimentel, inseripção n. 1.007, titulo nu
mero 906, 'transferido- da 4a Ajuda para'8 a Anda
ráhy . 

393, Lucfáno'. da- Silva', inseripção-n.-5^692, titulo,-n. 9.136, 
transíeriSo^da- 6 a 'Meyer para 8* Andaráhy. 

394r, Benedicto "Francisco Freitas, inseripção-ri. 394,. titulo nu-
nier.o~3.g0,'- transferido -da 4a Santo1 Antônio para 8 a 

Àndarahy. 
395.' João Pinto..Ribeiro, inseripção-n. 3.836, titulo numero^ 

3;268,* transferido' da 7a SanfAnna para ,8a Anda--
r;iny. 

396" Gir'ond'in'à de;-Carvalhp, inseripção" n.- 1 .'500; titulo-"nu
mero 891},; transferido da 6*' Copacabana para Rio 
Comprido. 

397j Antônio Vieira da Silva,- inseripção n . 9.149, titulo nu
mero 8:.'888,.-.lransferido da 5 a Tijuca para 8a Anda--
rahy.. 

398. Orozimbò Soares, inseripção n. 772,-titulem.'-796, trans
ferido da 2a S. José para 8* Andaráhy. 

399. Antônio Thomaz, inseripção n. 6.389, titulo n. 6.4,58, 
transferido da 4a E . Santo para. 8".Andaráhy. 

400. Manoel Lemos Albernaz, inseripção n:-' Í9'.629, rtituIo nu
mero 17.414, transferido da I a Candelária- para 8a 

Andaráhy. 
401. Maria dp Carmo da Ro.çha Vianna, inseripção.n.*488, ti

tulo n.-479.- transferida da 4a Ajuda para 8a A n 
daráhy. 

402. 'Rufino Coelho Barbosa, inseripção n . 22.399, ;,tituio nu
mero.-2.,373, transferido da Ia" S. José para 8a A n 
daráhy. 

403. Lúcio Bèneveriuto' Filho, inseripção n-.. 11,326, titulo nu
mero .11.32.6, transferido dâ'6" Meyer para 8 a A n 
dar any. 

404. Edgard Coelho de Oliveira, inseripção n . 8.376, titulo 
n . í).304,_transferido da 2 a Gloria'para 8" Anda
ráhy . 

405. Eloy Augusto Cavalheiro, inseripção n-, a.057, tituiò nu
mero* 1.8047 transferido da 8a Madureim. ,para 8* 
Àndarahy. 

406. Emílio Catta Ramel, inseripção n . 11.21,2, titulo nume
ro 2.4Í8, transferido "da 6o Meyer para 8 a Andaráhy.-

407. Izodoro'Gonçalves .'de"-Brito, inseripção,'n. 8:316, titulo 
n . 8.'"507, transferido da H 1 Meyer" para 8a A n 
daráhy. 

408. João Bessa Nascimento, inseripção u . 6.957, titulo nu
mero 4.757, transferido da 5" Engenho Velho para 
8 a Andaráhy. 

409. José Rodrigues Pereira, inseripção n . 3'445, titulo nume
ro 37445;- transferido da 11" Inhaúma para 8*. A n 
daráhy . 

410. Eduardo José dà Silva, inseripção n . 6.275, titulo nume
ro 7.595, transferido da 6a Meyer para 8a Andaráhy. 

411. Euclydes Maltoso Guimarães, inseripção n . 4.834, titulo 
li.-. 4.391,. transferido da 6 a Engenho Novo para 8'1 

Àndarahy. 
412. João Maria..1 Rodrigues, inseripção n . 1.527, titulo numero 

I . 508, transferido da 4* Santo Antônio para 8* A n 
daráhy. 

.413. José de Almeida .Martins, inseripção n . 5.991,- titulo nu
mero, 5.681, transferido da 2" Ajuda . para 8 a Rio 
Comprido. 

414. José Pedro,da Silva, inseripção n . 16.848, titulo numero 
I I , 836, transferido da I a S. José pára 8a Andaráhy. 

415. Nestor Dias, inseripção n . 2.021, titulo n , 1.977, trans
ferida da 10a Engenho Novo para 8 a Andaráhy. 

116. Ena de Carvalho, inseripção n . 546, titulo n . 515, trans
ferida da 6 a Copacabana para 8* Rio Comprido. 

4-17. Musetta de Carvalho, inseripção n. 4.478, titulo numere' 
4.692, transferido da 6a Copacabana para 8a• Rífi 
Comprido. 

418. Feruanct Fiúza, inseripção n. 48,..titulo n. 122, transfe* 
rido da 6a Copacabana para 8 a Rio Comprido. 

4í9.-Carminda Lopes Dias, inseripção n . 1,410, titulo nume-? 
ro 1.411, transferido da - l i 1 Meyer, para 8 a Anda-s 
rahy. 

420. Afonso Esteves Soares, inseripção n. 487, titulo a. 467, 
transferido da 7* de Espirito Santo para ;Í 8a de 
Rio Comprido. 

421. Alberto Palmièri, inseripção n . 7.001, titulo n . 6.560, 
transferido da,8 a de Anchieta para a 8a do Anda
ráhy. 

422. Francisco-Gincinato Monteiro Mello, inseripção"n. 2.060, 
titulo n . 1.986, transferido da 12a de Piedade para 
a 8 a de Àndarahy. & 

423. Francisco Carlos, inseripção n. .205, titulo n . 3.341, 
transferido da 7 a de Penha para a 8 a de Anda
ráhy . 

424. Guilherme Porto, inseripção n. 11.398, titulo,n. 10.899, 
transferido-da 2 a de Ajuda para a 8a de Rio Com
prido . 

425. Wadir Pinho Alves do Valle inseripção n. 609. titulo 
n, 745, transferido da 9a e Tijuca para a 8'* de Pão 
Comprido. 

426. Augusto Ribeiro de Siqueira, inseripção n . 1.050, titulo 
n. 2.688, transferido da 3 a de Sacramento para a Sa 

de Rio Comprido. 
427. Athanasio do Oliveira, inseripção n. 1.077, titulo n , 99"J, 

transferido da 5" de Gloria para a .8<* dc Anda
ráhy. 

428. Arthur Pickler Maselii, inseripção n . 8.883, titulo nu
mero 774, transferido da 2 a de Ajuda para a 8" de 
Andaráhy. 

4.29. Ademar Farias, inseripção n . 20.397, - titulo n . 17.739, 
transferido da 1* de São José para a 8 a do A n 
daráhy. 

430. Paulo Damasceno, inseripção n. 15.118, titulo u. 13.548, 
transferido da I A de São José para a 8 a de Anda
ráhy. 

431. Antônio Felix de Lima, inseripção n . 110, titulo a . 53, 
transferido da 8a de Madureíra para a 8 a' de Anda
ráhy. 

432. Antônio Amaro do Nascimento, inseripção n. 937, titulo 
n . 894, transferido da 7a de SanfAnna para a 8a de 
Rio Comprido. 

433. Euclydes'Evangelista da Silva, inseripção n . 3.750' titulo 
n . 3.192, transferido da 7a de SanfAnna para a 8* 
de Andaráhy. 

434. Waldemar;'feixeira, inseripção n. 22.137; titulo n . 1,232, 
transferido da I a-de Sacramento para a S" de Rio 
Comprido. 

435. Durval da" Silva, inseripção n. 5.353,' titulo n . 7.665, 
transferido da 6 a dc Meyer para a 8 a do Anda
ráhy.. 

436. Alice Angélica Leão òcha, inseripção nv 7.47ü titulo 
n. 1.781, transferido da 6" de Copacabana para a 
8a de Rio Comprido. 

437. Altino-Mendes de Lima, inseripção n . 4.929, ti 'ulo nu
mero 5.043, transferido da I a de Sacramento para 
a 8 a de Andaráhy. 

438. José Gracino Bomfim,.inseripção n. 5.323, titulo n . 5.507, 
transferido da 6 a de" Meyer ã 8" de Andaraíiy. 

439. João Fernandes da Silva, inseripção n . 647, titulo n..601, 
transferido da 12a de Piedade para,.a,8a do Anda
ráhy. 

440. César João Giamini, inseripção n. 1.021, titulo n . 957, 
transferido d a!2a de Piedade para<'á.8 a de Anda
ráhy. 

441. José Bartholomeu Campos, inseripção*h. 2.223, titulo 
n. 2'.:223, transferido da 6" de' MeyfflSopara a 8" cie 
Andaráhy. 

442. Antônio. Ruiold, inseripção n. 55.2, tüu.Q^mh bõ2, trans
ferido da 5" de Meyer para a 8-Me! Andaráhy. 

443. Moacyr Ferreira Antunes, inseripção i i . 6.172, titulo 
n . 7.673, transferido da 6 a de Mey.é.e-.íBara a 8"; de 
Andaráhy. 

444. Paulo Ribeiro Guimarães, inseripção n. 3.-223, titulo nu* 
mero 3.223,. transferido da 11* de Inhaúma, parSil 

a 8a de Andaráhy. 
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gJÇ. Antônio Cyriaco cie Oliveira, inseripção t.. 4.5í0, titulo 
n. 4".352, transferido da -2* de Gloria para a .8." 'do 
Andaráhy. 

146. AlvaroBustamante de Oliveira, inseripção n . 17.933, t i 
tulo, n-. 2.160, transferida da .1? da.São. Jos6 Dara 
a" 8a'de Rio Comprido'.' 

447. Antônio Rodrigues Bastos, inseripção n. 754, titule nu
mero 709, transferido da 13a de Jacarépaguá para 
a 8a de Andaráhy. 

1448. Accacio Augusto Palavra, inseripção n.' 2,079, limlo nu
mero 2.019, transferido da 6a de. Lagoa para a 8 a 

de Rio Comprido. 
J49. Pedro Guilherme Costa, inseripção n. zm. titulo a: 217, 

transferido cia 7a de Espirito Santo para a 8" de Rio 
Comprido. 

450. João Baptista Ribeiro cios Santos, inseripção n. 3.415, 
titulo n. 3.282, transferido da 2 a de'Santo Antônio 
para a 8a de Andaráhy. 

451. Oscar Alves Bezerra, inseripção n. 5.655; titulou. 5.336, 
transferido da 8a do Madureira dara "a 8 a de A n 
daráhy. 

452. José Cupertino cie bant.Anna, inseripção' n.* 691. titulo 
n. 742, transferido da 8a de Jacarepaguâ para,a 8 a 

de Andaráhy. 
453. Dolores Ferreira Nunes, inseripção'n. 3.053, titulo nu

mero 3.053, transferido da. i-i". c!c Inhaúma para a 
8a cie Andaráhy. 

454. Antônio Nunes Gonçalves, inseripção n .1.328. Ululo n u 
mero 1.251, transferido cia 7a de, Sa.Ot'Á'nr.a 'para a 
8". de Andaráhy. 

455. ManoeJ de Aguiar, inseripção n . 4.104,- titulo n l 2.840, 
transferido' da 7a de"Inhaúma para a 8a de Anda
ráhy. 

456. Geraldo Paulo Cotta, inseripção n. .4.0.95, titulo n. 4,603, 
transferido da 6a de Meyer pára- a 8 a ' de Anda
ráhy.. 

457. Alexandre Francisco da Costa, inseripção n . 390 i.itulo 
n . 390, transferido da 11a de Meyer'pará a 8* de An
daráhy, 

458. Heraclito de Azevedo,' inser ipção n."..l 7465,. titulo nu
mero 956, transferido da 4a de SanfAnna nara a .8" 
de Andaráhy'. 

459.. Tarcísio Altilio Verlangieri, inseripção n." 12.3C4, titulo 
.11.904, transferido da 6a.de Meyer para á 8' de An
daráhy.-

400. Antônio Soares Fiiho, inseripção n.. -374,- titulo n . .305, 
transferido da 3 a de Santa Rita para a 8* cie Rio 
Comprido. 

461.-Anselmo José Delphim/dnscripção n. 476, titulo n. 476, 
transferido da 8a< de Andaráhy'' para a' 8* de Rio 
Comprido. 

463. Urbano Coelho Rodrigues, inseripção h'.- 746, titulo nu-
.mero 741, transferido -da 4a .Santo-Antônio para a 
8° do Andaráhy. 

464. Marina Regai, inseripção n . 7.476, titulo n. 1.780, trans
ferido da .3a -zona, Copacabana para a 8a dc Rio 

•'Comprido. 
465. Polycarpo José Lourenço, inseripção n. 991,.titulo nu

mero 927, transferido da 12" Piedade, para a 8a de 
'Andaráhy. 

466. Sabinó de Lima Linbò Filho, inseripção n. 14.315, t i -
.trilo n . 11.589, -transferido da 2" zona, S. José 
s'p.ara a. S" dc Rio'Comprido. 

408. João'Antônio da Costa Belhane, inseripção n . 4.365, 
titulo n. 10.127,.transferido da-1" zona, S. José 
para a 8a efe Rio Comprido'. 

467. José"Maria Vieira, inseripção.ri. 876, titulo n . 979, 
transferido da 9' -Realengo para a 8a dé Andaráhy. 

469. Stella Moreira Barbosa, inseripção n . ; ,3.680, titulo nu
mero 4.034, transferido da" S a ' Jacarépaguá para a 
8a. de Andaráhy. 

470. Anselmo Monteiro de Carvalho, "inseripção1 n . 296, titulo 
ri. 329, transferido' da 9 a Tijuca para a 8 a de An
daráhy. 

471. Olinfó 'José de Carvalho Filho, inscnpçao.n. 11.633, t i 
tulo n. 11.344, transferido da 6a Meyer para a 7 a 

•dç -Andaráhy. 
472. Sylviõ^Romano França, inseripção-n,'' '23,161, titulo nu

mero 22.188, tarnsferido da 1" S. José para a 8a 

Andaráhy. 
473. Ivan Cosmeda Motta, inseripção n . 23.650. titulo nume

ro 22.427, t r ans fe r ido 'da ' I a -de -S . ' José para a 8 a 

de Rio Comprido. 

474. Horacio de Mattos, inseripção; n.-10.4.88, .titulo numero 
10.428, transferido-da 2a. zona,,. Santo;.Anotnio nara 
a 8a de-Andaráhy. 

475. Antônio*Aonila, inseripção n. 7.206,.titulo n . 722, trans
ferido da 8* de Jacarépaguá ~pai;a a„8 a de Anda
ráhy: 

476. José Ferreira dc-Miranda, inseripção n . ; 966,'titülo nu* 
mero 887, transferido da 5a de Gloria, para a 8a do 
Rio Comprido, 

477. Manoel da Costa, inseripção ,ü. 477, -titulo .486,; transfe
r ido da 5a de Gloria para ,a''8a de Andaráhy. 

478. Luiz de Souza Peixoto, inseripção. n:- i0.897,'.titulo •nu
mero 12.001, transferido da : l a .de S' José 1 para a 
8a de Andaráhy. 

479. Alberico de Menezes, inseripção n . 15^064, .título nume-, 
rò 1.613, transferido de 14a ,de'lGivariUiba, para a 
a 8a de Andaráhy. 

480. .Heitor..P.inheiro Lopes, inseripção n. 11.644, titulo nu
mero 11.355, transferido, da- 6", de Mêyeí.-pará' a 
8"de Andaráhy. . . . . . 

481. Francisco José Calvalcanti, ..jpsçri.pçãp n. -9,186, titulo 
hll .'8.566, transferido,'-tla'. '4'"'"Üe''San:t'ÀTinV'patà; a' 
8a dè Rio Comprido. 

48.2;: Dermeval Onofre cie Carvalho, .inseripção„n., ,2.527,. t i 
tula, n . 12.073, transferidoídíf6" -de'• Me.ve.r' pará' a 
8 de Andaráhy, 

48f-i;-.;T-.fizn-ro .Jorge.de Camargo, inseripção n . ,1.767.,'. titulo .nu
mero 8.389,''.-transferido'--dal.^i.l dei- Espirito Sáhto 
para a 8a c?a Andaráhy". 

4C5. Syivio Rangel-, inseripção u . 85.514, titulo 789, transfe
rido clã.14a de- Realengo para a 8a de Andarahv. -

486". Bento' Carvalho, inseripção n. 10.069, titulo n. 1.048, 
transferido da '8 a de Rio Comprido para a. 8a dt 
Ánciaraliy. 

487.. Manoel Cordeiro da'-Fonseca, inseripção n. 2.80, titulo 
'nl, 175,'transferido da 6a de Engenho. Novo para a 
8' de' Andaráhy, 

488. -Tancredo-da Silva. Pinto, inscr-ipçaõ'-'n. ^10^191, titulo 
n . 9 i 770, transferida -da: 5a -de,' Engenho Velho, para 
a 8a de Andaráhy'.' 

489. Al fio de Carvalho, inseripção n. 437r't'-ÇulQ- ti,.- 41.0, trans
ferido, da 6a. de., Copacabana.-para. a.8"rde «Rio Com-:• 
prido. 

João Garcia da Silva,, inseripção h'.- '1.248,- titulo numero. 
.903," transferido .da ,11a ; dé Inhaúma''-pará :a'8*' dé" 
Andarahv. 

Luiz Pedreira Jansen de. Mello,.inseripção",m 5.686, t i 
tulo n. 5.3.30, transferido da 2a.de,-Glori.a pára ã 
8a de Andaráhy. 

Ftorentíno .Dantas da Silva, inseripção nl."23.'.5.67, titulo 
n..22.302, transferido, da ' I a de "S . José "pára a 8 a 

de Andaráhy.. 
Sebastião de Azevedo Moreira, inseripção n. o.o50, titulo 

n . 6,187, transferido-da 2*' de Gloria pará-a 8a de 
Andaráhy. 

Joacmim. Oliveira Silva, inseripção .n. 23,201, t i iulo,nu
mero 22.949, transferido.da I a'cie Gándeiarin."pará 
a 8a "de Andaráhy". 

Hélio cia Graça 'Castellões, inseripção n.. '24.071, tiiulo 
•h. -22.930,"transferido-da:-1*' de.S. José.para a 8" 
de Andraby. 

Margarida Cordeiro Fonseca de. Mattso.' inseripção nu
mero 1.806,'titulo M . 17830; transferido"da' 10a de 
Engenho Novo pará a 8a de' :Andaráhy; 

Bernadette Corroa' da Silva, inseripção n . 3.895, titulo 
n. 6.543,, transferido cia. 6a Meyer para a 8a de 
Andaráhy. 

490;, 

491. 

492:; 

493. 
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Cecília Cordeiro da Fonseca, inseripção n . 1.856, titulo 
l i . . 1.820,. transferido .da 10* de'Engenho Novo para 
a 8 a de Andaráhy. 

Joaquim Alves Diniz, inseripção n. 1.705, titulo numero 
.1.575. 

Manoel Peixoto' Costa-Vieira, inseripção'n. 23.789, t i 
tulo n.. 2-3.438, transferido da I a de. São José para 
a 8a de Rio Comprido. 

Rodôipho -da -Silva- Júnior-;' inscripçãb-ií, c-24.020, • titulo 
n. 23.927, transf'erido"da I a de 'Candelár ia 'para a 
•8a' de' Rio. Comprido. 

Jesui-iio* Brasil, ^insc'ripçãó'-n:-:-.272.74, titulo n . 2.274, 
transferido da- -41"' de'. Meyérc= para .a 8*":"de Anda
ráhy . 



Tproa-TP.ira 7 BOLETIM ELEITORAL Janeiro de -ly^o / l 

50-3. Jos&d^eHza-rdo-dfp-SHv^-rascripção. n . 1-1 .-662-,.-titulo nu-. 
mero. 11.15,8,.transferido da 2"' de Gloria para a 
8 a dé-Rio 'Comprido. 

504. Alvai^aS^AltóôTda-^Aíáujo/inseripção'ü. 2.301, titulo 
n . ,8*023, transferido da 9 a de Tijuca pára a 8 a de 
Rjo^.Êòmprido.' 

505. José Alba"" Sanches, 'inseripção n . 737, titulo, n . 1.181, 
transferido; da ,3a.,de Santa Rita para a 8 a de Rio 
Comprido.-

506. Feüsberto 'de Magalhães, inseripção n . 2.1.15, titulo nu
mero 1.926, transferida da 3 a ' de São .Domingos 
para Ia ,18a dé. Andaráhy. 

507. Francisco. Délphim:,de ; Paula, inseripção n.. 6.263,"titu
lo-n-. 5'i 623, transferido; da- 7 a de Inhaúma para a 
8a de Andaráhy. 

508. José Vieira Borba} inseripção n.- 5.808, titulo n'."3.452, 
transferido ;da 7 a de P'enhá, para a 8 a de Anda
ráhy. 

509. José Duarte, inseripção n . 4.401, titulo n . a.ceti, trans
ferido da 9' de'Tijuca para a 8 a de Rio Com
prido. 

510. BTonoriòC.Fagueira,\inseripção n.,8.662, titulo n . 8.286, 
transferido dà 7 a de Piedade.para a 8 a de Rio Com
prido. 

511. João. Dias".cÍa'Cünha,"'inscripção n. • 1,610, titulo n. 1.567, 
transferido dá 2 a de Ajuda para a 8a "de Rio Com
prido.. 

512. Jurandyr Duárté Monteiro, : inseripção n . 2.830;-titulo 
h."2.651, transferido •da-:6a- de Meyer para a 8 a de 
Rio .Comprido. 

513. Antônio Correia de Oliveira Mattos, inseripção. n . 396, 
titulo n. 393, transferido da 5 a de Gloria para a 
8" de Rio Comprido. 

514. Nelson Dunham, inseripção n . 444, titulo n . .389, trans
ferido da 8a de Jacarépaguá para a 8a "de Anda
ráhy. . . , 

515.. Genesio Ribeiro de Oliveira, inseripção n , 3.746, titulo 
n. 3.188, transferido da 7° de Espirito. Santo para 
â ;8 a , de Andaráhy.' 

516": Jahyra 'Moreira-'1 Senha, • inseripção'rt . 5.V263,'' titulo nu
mero 3.014, transferida 'dá, 5" de Tijuca para a 
ji" de 'Ándárahy. 

517". Frori :ridá'rBÓi'ges : Farias,'"inseripção n.' 4'v67:l,"'-titulo nu 
mero 1.639, transferido da 9a de Engenho Velho 
para}a;.8a d.e ÁndcW.ahy, 

51»í-.'ÁlvarQ'-Marian.Q;Perèi)?iii dá" 'Cjruz, insfirlipeão. h ; 12Í283, 
t i tulo "riV 11.93.21 transferido dá '6 a . de .Meyer para 
a 8 a

: de Andaráhy. 
519, ,.J,õaáu.ím,:pòlrgesll1.d"ê;i'•F,ásr'i.a,'i,Ma.rXins,. inseripção 1 "n.'-;P.-904, 

'transferido'' da'"'9tt'de Engenho Velho para'' a 8 a de 
Andaráhy. 

520. Antd'hÍo,,de; S a u ^ H h s c r i p ç ã c r n . 7.239,'titulo h; : '8.507; 
fráhsferido' ;-da' 6"'de Meyer para á '8 1 - de Anda
ráhy. 

521v Eaura.Borges-'Máiitins, inseripção n . 1.425, "titulo' nu
mero "1. 4Ô7,'"trahsféridò dá ' 9 a de Engenho Velho 
para), a ,8a de Andaráhy. 

52?-..-Jogô-.-..Ca^tiáH*iola,.-'ánscrjypãp-' n.. 1.109, titulo n " ;2'.622, 
"" transferido da '13a dePavuna para a;.8a' de Anda

ráhy. 
523'-. Justino ;Neves, inseripção-;-n. 1.22.317; titulo n . 2.204, 

•transferido da I a de Candelária para,, a,8" de A n 
daráhy. 

524,: Octaciiió- IgnaciO;de. Souza,, inseripção n . . A,.091, titulo 
n . 4-.935, -transferido da 12? dc Piedade :para a 8 a 

deAndar.ahy 
525"; ísoletiná Guimarães, inseripção n : 1.401,^titulo n. 1.314, 

transferido da 7 a de Espirito Santo- pará a 8a de 
Rio Comprido, 

526- ..Canjlfdd ,Llis, ;,-ii«,c>.ip,ça'o V n< ,.12.460,; titulo, n . 12.00'8, 
transferido para' 6a de 'Méyér-para- a; 8" de Anda
ráhy . 

527. João Anileslzi, inseripção n. 7.232, titulofa. 51249, 
transferido .daí: 6\:£le,.Meyer.. nara-,a.- 8"Ide ,:Anda-
rahy. 

528. Juraey Rocha da Silva, inscripçãb n3.'225,.-titulo nu
mero 2.691,. transferido! da 7 a de. -Espirito.Santo, 
para a 8a de Rio: Comprido, 

629. Antônio de Souza Ribeiro, inscripão r . . ' l \ 079,^'titulo nu
mero '• "1.026,1 transferido da 7' de Espirito Santo, 

para a 8a de-Rio. Comprido. 

5.30. Nelson .-.Antônio, da Gosta, inseripção n . 9.196, titulo nir. 
mero 8.576, transferido dá 4a dé Espirito Santo 
para ;a 8a de Rio Comprido. 

531. Cypriano Fiíeto dos Santos, inseripção n. 73, titulo nu
mero 70, trnasferido da 2 a de São José, para a 8" 
de Andaráhy. 

532. "ÂveKnicfAtfgusto de Jesus",' iriscrTpçãò"if." 7..0O7,'ülulo nu
mero 6.245, transferido da 4a de SanfAnna para a 
8 : a de Andaráhy. 

533. Clotilde de Vasconcellos, inseripção n. 1.339, titulo nu
mero 1.261, transferida da 7 a de Espirito Santo, 
para a 8 a do Rio Comprido. 

534. Ephraim da Cunha Ribas, inseripção n. 9.771, titulo 
n . 7.807, transferido da 2 a de Santo Antônio para 
a 8a do Rio Comprido. 

535. Francieco Fernandes Lima, inseripção u . 2.830, titulo 
n . 2.716, transferido da 2 a da Gloria para a 8 a do 
Rio Comprido. 

536. Manoel da Silva, inseripção n. 12.667, titulo 12.211, 
transferido da 6a de Meyer para a 8a de Andaráhy. 

537. Waldemar da Silva, inseripção n . 16.139, titulo nume
ro 1-7'.091, transferido da I a de S. José para a 8 a 

de Andaráhy. 
538. Norivàl Malvar Martins, inseripção n. 1.733, titulo nu

mero 1.684, transferido da 12* de Piedade para a 
8 a de Rio Comprido. 

539. Antônio Felippe Faria, inseripção n . 103, titulo n. 139, 
transferido da 6 a.da Lagoa para a 8a de Rio Com
prido. 

540. Jeronymo Carrazedo, inseripção n . 8.573, titulo nume
ro 9.669, transferido da 2 a da Ajuda para a 8" dc 
Rio Comprido. 

541. Antônio Ferreira dos Santos,"inseripção h . 12, titulo nu
mero . 14, .transferido da.9° do Engenho Velho pari» 
a 8*. de Andaráhy. 

542. Thomas Avelino de Aquino, inseripção n. 1.673, titule 
n. 1.58/, transferido da 3 a de Santa Rita para a 
.8" de Andaráhy. 

543. Jandyra Gouvêa Carrazedo, inseripção n . ; 5,282, titu
lo n . 3.078, transferida, da 5'* da Tituca„para a 8a 

de Rio'.Comprido. 
545. José Mendes de:''01iveira Júnior, inseripção n . 2.839, tí

tulo n. 2.757, transferido da 12" da,. Perifia para a 
8 a cie. Rio Comprido. 

546. José Paulo Carneiro, inseripção n. 2.129, titujo 2.823, 
transferido cia 4a .de ~.Sant Anna para. a ,8.*; de An
daráhy. 

547. Abílio Lima, inseripção n . 930, titulo n.. 1.8{M;,; transfe
rido da-2a de.S. José .para a 8a de.Andaca,hy. 

548^Virgílio Carlos, Barroso,-inseripção n. 6,273,-titulo nu
mero 7.678, transferido da 6a do Meyer para a 
8 a de-Andaráhy. 

549. Rogério Augusto' de' Assis" 'inseripção p7 97224, titulo 
h,. 8.604, transferido da 4a de Sanf Anna para a 
8a de Andarahy. 

550. -""Emilià" Longo,- inseripção'-n. -14.920, titulo Tht. 12.381, 
transferida da I a de Sacramento para a «8a de An
daráhy. 

551. Arino de Freitas, inseripção J i . 2.844,'titulo.yn. 3.457, 
transferido da,,7a de.-; SanfAnna p a r á a Sa de An
daráhy. 

552. Oswaldo Alves Pinto, .inseripção n. 17, titujo n . 17, 
transferido - da 'iWiítf®.. .Christovãb. lp«i'cà. a 8 a de 
Andaráhy. 

553. Oscar dos Santos, inseripção. n . 804,. titulo'li,.,7,64, trans
ferido da 7 a cie SanfAnna para a 8a dél^Anclarahv. 

Rio de Janeiro, 21." do dezembro de 1935, 

NQNA ZONA ELEITORAL 

De ordem do.Dr., juiz, faço. publico para".conhecimento 
uus. interessados, que foi-transferido, para está 9 a )Í£óna Ele i 
toral : ' 

Alberto. Monteiro .de Barros, inseripção n. 919, de Lagoa, 
transferido nara -TijuCat 

Rio de Janeiro, em 28 de dezembro de 1935. - Í T - Pelo es
crivão, J. Perry, escrevente .no impedimento, occ.asional cio es
crivão. 

[mprensa Nacional—Rio de Janeiro 




