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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL1 

• Í 

J U L G A M E N T O S 

O o i . ' í i i íüBirc-Presidente designou o dia 5 do corrente, 
ás 13 horas, para julgamento dos seguintes processos: * 

1. Processo n . *1.953 — (Relator» Sr„ Desembargador 
Üvidio Romeiro). Rectificação de iiome.s- de eleitores do Es»' 
tado de São Paulo. . (Adiado por ter pedido vista dos autos o 
Professor Cândido de Oliveira Filho.). 

2 . Processo n . ' 2 . 0 7 1 — (Relator, Sr . Professor Cândido 
de •Oliveira F i lho ) . O Presidente do Tribunal Regional Elei
toral do Districto Federal consullü sobre se pode desde j á 
coatraclar os fuuecionarios a que. .-,.) refere o a r t . 14 'da lei 
v,. 374, de janeiro do corrente anuo, agora que delles n e 
cessita com a maior urgência, ou e>e deve deixar taes contra-
ctos- para depois de 31 de julho quando os archivos eleitoraea 

devam estar rigorosamente em dia. (Da pauta anterior.) , 

• 3 . Recurso eleitoral n . 542 — (Retatoi', S r . Desembar
gador Ovidio Romeiro — Revisor, Professor João Cabral), 
sendo recorrente João Emygdio Carneiro e recorrido o Partido 
Social Republicano de Goyaz. . , -

4. Appellação criminal n . 5S — (Relator, Sr . Desembar
gador Collares Moreira), 6endo appeilante Oséas Accioly Te-
norio e appellada a Procuradoria Regional Eleitoral de Ala
goas. 

5 . Processo n . 2.070 — (Relator, Sr.! Professor João Ca
b ra l ) . O Presidente do Tribunal Regional do Acre consulta 
sobre se não havendo, na época-das eleições municjpaes, juizes 
vitalícios, em numero sufficiente para a composição das Juntas 
Espec-iaes-pode o Tribuna! Regional encarrégar-se da apuração 
dos, circulos, cujas juntas não ficarem organizadas, ou deve, 
preferencialmente, se incumbir da apuração de todos os c í r 
culos. ' | 

• 6 . Proctesó n. 1.959 — (Relator, .Sr. Desembargador 
Ovidio Romeiro). Cancellamento. de inscripções de eleitores 
do Estado de Minas Geraes. 1 

7. -Processo n. 1.9G1 — (Relator, Sr . (Professor. Cândido 
de Oliveira F i lho) . Cancellamento das inscripções de eleitores 
do.Estado de-Alagôa6. 

8. Processo n . 1.965 — (Relator, Sr . Desembargador 
Ovidio Romeiro). Cancellamento de inscripções de eleitores 
do Estado de Matto Grosso. 

,9 . Processo n . 1.972 — '(Relator, Sr . Desembargador 
Ovidio Romeiro). Cancellamento de inscripções de eleitores 
tio Rio Grande do Norte. i 

10. Processo n . 1.984' — '(Relator, Sr . Desembargador 
Ovidio Romeiro) . Alteração do nome de eleitor do Estadoida 
Alagoas 

. 1 1 . Processo n . 1.997 — (Relator, Sr . Professor João 
Cabra!). Rectificação de nome de eleitor do Estad.o de Sãçs 
Pau lo . -

12. Processo n . 2.042 — (Relator, Sr . Ministro Plínio 
Casado). Cancelladieato de inscripções dg eleitores do pis-t 
trictb Federal . 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, èm 
3 de fevereiro de. 1937. —. Agripino, Xeado, Direcctor da Se
c r e t a r i a i 

O Tribunal em sua 13° sessão ordinária realizada em 1 de 
fevereiro de 1937, sob a presidência do Sr . Ministro. í lerme-
negiido de Barros, resolveu:, , 

I o) deixar de responder a consulta do Procurador Re
gional Eleitoral do Pará, encaminhada pelo Sr . D r . Procura
dor Gera l : (processo n . 2.072, sendo Relator o Sr. Ministro 
Plinio Casado) por versar a mesma sobre caso concreto contra 
o voto do Sr. Professor João,Cabral; 

2 o) conhecer' do recurso eleitoral n . 541 — (Relator,- o 
Sr . Desembargador Coliares Moreira), sendo recorrente o Pa r 
tido Progressista de Minas Geraes e recorrido o Partido Repu
blicano Mineiro, contra o voto do Sr. Professor Juão Cabral,, 
e negar provimento ao mesmo recurso, unanimemente. 

3°) tomar conhecimento do recurso eleitoral n . 591 —-
(Relator,- Sr . Professor João Cabral), sendo, recorrente o Pa r 
tido Popular de Abaeté e recorrido o Pactido Progressista de 
Minas Geraes, por ter.sido interposto no prazo legal, unanime
mente; rio mérito, negar provimento ao recurso para confir
mai' a decisão ;recorrida, contra o voto do Sr. Professor João 
Cabral, que dava provimento ao recurso para julgar nullo o 
accòrdâo, por ter conhecido de • uma decisão já transitada 
em julgado e da qual não podia ainda conhecer, por não ser 
da sua competência. (No julgamento deste recurso fizeram 
uso da palavra, após o relatório, os Srs . Drs . Nestor Massena, 
como advogado do recorrente, Mozarjí Lago, como advogado 
do recorrido, e ainda o Sr. Dr . Procurador Geral) ; 

4 o) mandar fazer no Archivo Eleitoral as annotações dos 
cancellamentos das inscripções de eleitores, de que trata o 
processo n . 1.884 — Districto Federai — (Relator,""Sr. Mini-
tro Laudo de Camargo), unanimemente; 

5o) proferir nos processos.ns., 1.93S, 1.886, 1.934, 1.939, 
1.894 e 1936, decisão idêntica á anterior, sendo que com re 
lação ao processor n . 1.886 mandava observar que o mesmo 
devia ser acompanhado do respectivo accordão, unanime- • 
mente; 

6 o) negar provimento aos recursos eleitoraes' n s . 596 e 
599 — Minas Geraes.— sendo recorrente o Partido Municipal 
"Gomes Fre i re" e recorrido Josaphat Macedo, por não consti
tu i r nullidade o facto de não ser o nome do candidato p re 
cedido do titulo "doutor", unanimemente. '•. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
3' ; de fevereiro de 1937. . Agripino Veado, Direcctor da Se
cretaria./ ' *-v , 

D E S P A C H O S , 
.e 'V 

' J Despacho do Sr . Ministro Laudo de Camargo nâ petição 
érii que Joaquim Cavalcanti de Britto, por seu procurador 
D r . Barreto Campello, pede carta testemunhavel, para ser 
presente á Corte Suprema: -
I . "Sim, na fôrma legal. - i* , - .—,- - - , -
J»U Rio, 1 de fevereiro de 1937. — Laudo^de Camargo." 
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S E J C R E T A R I A D O T R I B U N A L S U P E R I O R 

P B J U S T I Ç A E L E I T O R A L 

ÈXPEDENTE DOS DIAS 1 E 2 DE FEVEREIRO DE 1937 

1* 6ECÇÂ0 

Papeis protocollados": • 

N. 356 — TelegTammá 105.900 dp Tribunal Regional <io 
Píirá 

N; 357 - - T e l e g r a m m a Í05.80O do Tribunal Regional tío 
Pará . 

N. 358 — Telegramma 21.101 do Tribunal Regional de Per
nambuco. . ' 

, N.. 359 — Petição do Dr . Mozart Lago. 
N. 360 — Officto s / a da União Social Feminina — Dis-

Irioto Federal . 1 

- N. 361 —Officio 177 do Tribunal Regional do Acre. 
N- 362 —•. Officio 1.200 do Tribunal Regional 'de São 

Paulo , 
' "N. 353 — Officio 1.198 do Tribunal Regional de São 

Paulo. 
N. -364 — Officio 1.201 do.Tr ibunal Regional de São 

Baulo. 
N'. 365 — Officib 1.197 do Tribunal Regional de Sâe 

Piaulo. 
N. 366 — Offioio 1.199 do Tribunal Regional de %~ic 

Ptaulo. 
N. 367 — Officio 159 do Juizo de Direito da 2 A Vara Cri

minal . 
N. 368 — Razões- dos recorridos no recurso 625 , pelo ad

vogado Nestor Massena. f 

Accórdàos copiados para publicação: 

Recurso 308 — Classe 3 a — Ceará — Relator, ministro 
Plinio Casado (com parecer ) . 

Recurso 459 — Classe 3 " ' — Babia — Relator, professor 
João Cabral. > 

Recurso 461 — filasse 3* — São Paulo -r- Relator, mtr-is-
tro Plinio Casado (com parecer) . 

Recurso 479 — Classe 3* — Santa Gatharina — Relator, 
ministro Plinio Casado. 

Recurso 525 — Classe 3" — Ceará — Relator, professe." < 
João Cabral. 

Recurso 528 — Classe 3* — Ceará — Relator, 'ministro 
Laudo de Camargo. 

Recurso 529 — Classe 3* — Rio de Janeiro — Relator, des
embargador Coliares Moreira. , 

Recurso 536 — Classe 3" — Minas €«raes — Relator, des
embargador Ovidio Romeiro. 

Recurso 540 — Classe 3 a — Goyaz — Relator, ministro 
Laudo de Camargo, v 

Recurso 598 — Classe 3* — Minas Geraes — Relator, pro
fessor Cândido de Oliveira Filho (com parecer ) . 

Âwíos conclusosv 

Ao Sr . ministro Plinio Casado: 

Recurso n . 617 — Classe 3" — Minas Geraes — Recor
rente, Nephtaly de Miranda Brandão e recorrida a Mesa da 
Câmara Municipal e Prefeito de Conceição. 

Processo n . 1.943 — Classe 6" — Districto Federal — 
Canicellamento de inscripções de eleitores. , 

Processo n . 2.066 — Classe 6* —. Rio Grande do Sul —> 
Consulta do Tribunal Regional. 1 

Ao Sr . desembargador Coliares Moreira: 

Processo n . 1.880 — Classe 6» — São Paulo — Rectifi
cação de nome de eleitores» . . . . -

Processo n . 1.945 — Classe 0* — Parahyba,— Cancella
mento de inscripções de eleitores. 

Ao Sr . desembargador Ovidio Romeiro: 

Processo n . 1.953 — Classe 6" <-» São Paulo *~ Rectifi
cação de nomes de eleitores. , 

Ao Sr. professor João Cabral: 

Recurso r_. 5 3 7 i — Classe 3" — Minas Geraea— Recorrente, 
Partido Progressista de Minas Geraes e recorrido o Partido 
Republicano Mineiro. \ •; 

Processo n. . 1.9o4 — Classe 6° — Piauhy — Can&áUa» 
mento de inscripções de eleitores. . . . 

Ao Sr. professoi Cândido de Oliveira F i lho : 

Processo n . 2 . 0 6 5 -r- Classe 6* — Ceará — Consulta do 
Presidente do Tribunal Regional do Ceará. 

Processo n . 2 . 0 7 1 — Classe 6" — Districto Federal — 
Consulta'do Presidente do Tribuna! Regional do Districto Fe 
deral. 

Autos • com vista 'ao Sr . . Dr. . Procurador Geral: 

• Recurso n. 5 0 2 — Classe 3 A — Rio Grande do Sul — Re
corrente, Partido Republicano Liberal c outro e recorrido Luiz 
Oliveira Lessa e ouíros. 

Recurso n. 544 — Classe 3*—-Minas Geraes — Recor
rente, Partido Progressista de Minas Geraes y recorrido Zo-
roastro Pereira Lima. ' 

Recurso n. 6 2 2 — Classe 3* — Minas. Geraes — Re'V<r-
rente. Partido Popu-r,:- do Catagunzes e.recorrida a Mesa da 

1 Câmara Mtinicipal.de Cataguazes. 

Auto a devolvidos'« Secretaria 

Pelo Sr. minist.a Plínio Casado: , 
' * 

Recurso n; -27S — Classe 3 A — Bahia — Recorrente. So-. 
ciedade Beneficieíitu cios Empregados- da 'Limpeza Pnbii Í* 
Particular e recorriJo o Tribunal Regional da Babia. 

. Recurso n . 3 5 1 — Classe 3* - i - Rio cie Janeiro —•'Recor
rente, Arinanias Pirri9i ' tel de Araújo e recorrido, Manoel 0 : t a -
vianu de Oliveira. • , • -•• 

Recurso r . 3 8 9 — Ciasse 3 A — Rio Grande do Norte — 
Recorrente. Abelardo Gullafange c recorrido, Edgard-Barb jsa. 

Recurso r.. 4 8 5 — Classe 3» — Pará — Recorrente, João 
Mulato lübeho e recorrido, Bernardo Borges Pires Leal.' 

Recurso n. 5 0 3 — Classe 3 A — Rio de Janeiro — Recor
rente. Álvaro Barcelli-s e vecumdo. c Tribunal Regional. 

Rccurio. n. 5 3 9 ---• Classe 3".-— Santa Calhaiuna «—' Recov 
• reates. Iíem-rjuc Ramos Juuior e outro c recorrido, Celso IU-
mos o outros. 

Processo t>. 1 .«362 — Classe 6" — Pará — Reclamação de 
João Lameira Biíte:i?ourt. 

Processo n . 1. Gí.6 — Classe — Classe 5* — Paraná ~ 
Reclamação de Laudfclino Vaz da Silva. 

Processo h. 1 . 7 3 1 — Classe 6" — Rio Grande do Sul — 
Consulta do Procuraror Regional. 

* Processo n. 1 . 7 2 9 — Classe 6 A — Pernambuco — Con
sulta de Mario Coelho Alves da Silva. 

Processo i:. 2 . 0 1 1 — Classe 6 A — Piauhy — Consulta rio 
Dr . Antônio Albuquerque, juiz substituto do Tribunal Regi j -
nal . 

Processo n. 2 . 0 G 0 — Classe 6 A — Bahia — Consulta do 
Procurador Regional 

Processo n . 2 . 0 7 2 — Classe 6 A — Pará — Consulta do 
Procurador Regional. 

Pelo Sr. ministro Laudo Carmargo: 

Processe n . 1 . 8 8 4 — Classe 6 A — Districto Federal .— 
Cancellamento de inscripções de eleitores. , 

Processo n . 1 . 9 3 8 — Classe 6 A — Matto Grosso —.Can
cellamento de inscripções de eleitores. 

Pelo Sr. desembargador Coliares Moreira: 

Processo n . 1 . 8 7 5 — Classe 6 A — Maranhão — Cancel
lamento de inscripções de eleitores. 

Processo n . 1 . 9 3 * — Classe 6 A — Districto Federal .— 
Cancellamento de insenpções de eleitores. 

Processo n . 1 . 9 3 3 — Classe 6" — Parahyba — Cançella-» 
mento de inscripções de eleitores. 

Pelo Sr . Desembargador Ovidio Romeiro: . 

Recurso n . 535, classe 3 a — Minas Geraes — Recorrente, 
Custodio Paula Rodrigues e recorrido, o Partido Progressista. 

Recurso n . 584, classe 3 a — Pernambuco •— Recorrentes, 
Alcides Lopes Siqueira e outro e recorridos, Democrito La-, 
tayette e out ro . 
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JPelo professor Jo2o;Cabral: 

Processo n . 1.979, classe 6 a — Minas Geraes—- Consulta 
dó Presidente do Partido Municipal "Benedicto Valladares", 
•de Pouso Alto. I' 

Processo n . 2.070, classe 6 a — Acre — Consulta do P re 
sidente do Tribunal Regional. 

Recurso n . 502, classe 3 a — Rio Grande do Sul — Recor
rentes, Partido Republicano Liberal e outro e recorridos, Luiz 
Pliveira Lessa e out ro . \ 

Pelo Sr . Dr . Procurador Geral:. 

Processo n , 2 ; 073,1. classe 6 a — Ceará — Consulta do 
Tribunal Regional. I 

Processo n . 8, classe 7 a — Districto Federal — Pedido 
de registro do Partido Cpllectivista Brasileiro. 

t Accordãos publicados, na Secretaria: 
. ' ! - I 

Recurso n . 278,. classe 3 a —- Bahia — Relator, Sr . 
histro Plinio Casado. I 

Recurso n . 351, classe 3 a — Rio de Janeiro — Relator, 
ad-hoc, Sr . Ministro Plinio Casado. 

Recurso n . 389, classe 3 a — Rio Grande do Norte —, Re
lator, S i . Ministro Plinio Casado. 

Recurso n . 459, classe 3 a — Bahia — Relator, Sr . pro
fessor João Cabral. 

Recurso n . 462, classe 3 a — Bahia — Relator, Sr . Mi
nistro Laudo Camargo.' 

Recurso n . 485, classe 3 a — Pará — Relator, Sr . Minis
tro Plinio Casado. 

Recurso n . 503, classe 3 a — Rio de Janeiro — Relator, 
5r. Ministro Plinio Casado. 

Reeurso n . 539, classe, 3 a — Santa Catharina —• Relator, 
Sr . Ministro NPlinio Casado. 

Processo n . 1.662, classe 6 a — Pará — Relator, Sr. Mi
nistro Plinio Casado. | ' • 

Processo n . 1.686, classe 6 a — Paraná — Relator, se
nhor Ministro Plinio Casado. 

Processo n . 1.701, ,classe 6 A ~ Rio Grande do Sul — 
Relator,"Sr. Ministro Plinio Casado. 

Processo n . 1.729, classe 6 a — P e r n a m b u c o — Relator, 
S r . Ministro Plinio Casado. ' 

^Processo n . 1875, classe 6 A — Maranhão — Relator, se-
-nhor Desembargador Coliares Moreira. 

Processo n . 1.884, classe 6 a — Districto Federal — Re
lator, Sr . Ministro Laudo Camargo. 

Processo u . 1.938, classe 6 A — Matto Grosso — Relator. 
Sr . Ministro Jiaudo Camargo. 

Processo n . 1.979, classe 6 a — Minas Geraes — Relator, 
S r . professor João Cabral .--y 

Processo n . 2.011, c fosse 6 A — Piauhy — Relator, se
nhor Ministro Plinio Casado* 

Processo n . 2.060, classe 6 A 

pistro Plinio Casado. 
Bahia — Relator, Sr. Mi-

SKGUNDA SECÇÃO • ' 

Documentos archivados 
/. ! • . ' . . . - . . . . 

Um officio n. 3-S, do Tribunal Regionalüjieitorai dQJEs
tado do Paraná, acompanhada de terceiras vias de títulos 
eleitora es. \ ' 

Um üfficio n . 14, do Tribunal Regional -.Eleitoral do Es
tado de Santa Catharina, junto ás- terceiras vias de títulos 
eleitoraes. 

Um officio-n. 1. do Tribunal Regional Eleitoral, do Es
tado do Rio Grande dò Sul, com as terceiras vias de titules 
eleitoraes. »-

Um officio n . 3 9 0 . do Tribunal Regional Eleitoral dò 
Estado de São Paulo, com as/ terceiras vias- de-tí tulos elei
toraes. ' . 

Um officio n . 8 3 3 , do Tribunal Regional Eleitoral, do 
Estado de São Paulo, junto a segunda via da relação de óbito 
e um titulo eleitoral. 

Um officio n. 13, do Tribunal Regional Eleitoral, do Es
tado de Goyaz, acompanhado de terceiras vias de títulos 
eleitoraes. • j . ' 

Boletim- Eleitoral 
• ! ' 

• Foi organizado e publicada o n . 13 do Boletim Eleitoral. 

Foram communicadas a Secretaria do Tribunal Regional 
do Estado de São Paulo as seguintes transferencias de elei
tores : 

Luiz Sebastião, titulo n . 1.88Í, inscripção na 71* Zona, 
Mogy das Cruzes, São Paulo, transferido para a 14* Zona, 
Realengo, Districto Federal . , 

Antônio Monteiro de Souza, titulo n . 11.563, inscripto 
na 4 a Zona, Osasco, São Paulo, transferido para a 14* Zona, 
Realengo, Districto .Federal. , , . „„ • - , 

Joaquim Barreto, titulo s |n . , rascripto n . 8.467, ins
cripto na 108* Zona Zona, Santos, São Paulo, transferido para 
a 7 a Zona, Espirito Santo, Districto Federal . 

Alipio Telles de Souza, titulo n . 2.164, mscripto na 137* 
Zona, Marilia, São Paulo, transferido para a 14* Zona, Rea
lengo, Districto Federal . . . , _ ; , 

Roberto Marcai, titulo n . 10.316, inscnpto na 108» Zona, 
Santos, São Paulo, transferido para a 11* Zona, Inhaúma, 
Districto Federal. . , 

Thiago José da Conceição, ti tulo 131, inscnpto na 23" 
Zona, Bananal, São Paulo, transferido para a 14» Zona, Campei 
Grande, Districto Federal. _ 

Catto Giuseppe, tiòulo n . 6.583, inscnpto na 101» Zona, 
Rio Preto, São Pauio, transferido para a 3* Zona, São Domin
gos, Districto Federal. . . . . , _ „*„ 

Iporan de Azambuja Martins Pereira, t i tulo n. 7.756, 
inscripto na 5 a Zona, Santa Ephigenia, São Paulo, t ransferi
do para a 4 a Zona, Espirito Santo, Districto Federal . 

Octavio Monteiro da Silva, ti tulo n . 1.338, inscripto tíá 
125 zona, Lins, São Paulo, transferido para a 4* Zona, Espi
rito Santo, Districto Federal . ' . 

Salomão Bortinas, titulo n . 5.957, inscripto na 108* 
Zona, Santos, São Paulo, transferido para a 4* Zonas, Espi
rito Santo, Districto Federal . \ , 

José da Costa Cerqueira, t i tulo 114, inscripto na 5" Zona. 
Liberdade, São Paulo, transferido para a 7* zpna, Espiri io 
Santo, Districto Federal . , 

Manoel Macedo Sobrinho, titulo n . 1.547, inscripto na 
129* zona, Taquaritinga, São Paulo, transferido para a 7* 
Zona, SanfAnna, Districto Federal . 

Sinobilino Alves dos Santos, inscripção n . 535, insori-
pto na 14 a Zona, São Bernardo, São Paulo, transferido para & 
7 a Zona, SanfAnna, Districto Federal . 

Mauro Maia de Andrade, titulo n . 10.399, inscripto Dai 
4 a Zona, Perdizes, São Paulo, transferido para a 7» Zona, 

'SanfAnna, Districto Federal . 
José Sánches de Azevedo, titulo n . 1.346, inscripção na1 

18' Zona, Araçatuba, São Paulo, transferencia para a ? Zona, 
Espirito* Santo, Districto Federal . , 

Marinho Fernandes Vaz, titulo s|n., inscripto na 2 e Zona» 
Cidade de São Paulo, transferido para a 11* Zona,- Inhaúma, 
Districto Federal . . - . . 

Domingos Vianna, titulo n . 7.995, inscripto na 6 a Zons* 
Cambuá, São Paulo, transferido para a 11 a Zona, Inhaúma, 
Districto Federal. Í 

Pedro Ferreira, titulo n . 61, inscripto na 72* Zona, Mogy 
das Cruzes, São Paulo, t ransfer ido - para a 11 a zona, Madu-
reira, Districto Federal . 

José Teixeira César, titulo sjn., inscripção na 4* zona, 
Cidade, São Paulo, transferido para a 11* Zona, Meyer, Di í -
tricto FederalJ 

Waldemar Victorino da Costa, titulo n . 197, inscripto na 
70" Zona, Piquete, São Paulo, transferido para a 4 a Zona, Es 
pirito Santo, Districto Federal . » 

Paulo Antônio Pinto, .titulo n . 10.060, inscripto na 3* 
Zona, Bella Vista, São Paulo, transferido para a I a Zona, Can-̂  
delaria, Districto Federal. 

JURISPRUDÊNCIA " / 

"Accordãos publicados 

Foram mandados publicar os accordãos dos seguintes 
processos: 

Recurso eleitoral n . 308 — Classe 3 a — Estado do Ceará 
— Relator o Sr. Ministro Plinio Casado. (Parecer n . 413). 

Recursos eleitoral n.- 459 — Classe 3 a — Estado ilà 
Bahia — Relator o Sr. Professor João Cabral. 

Recurso eleitoral n . 461 — Clsase 3 a — Estado de São 
Paulo — Relator o Sr . Ministro Plinio Casado. (Parecer nu - , 
mero 562). 

* Recurso eleitoral n . 35 — Classe 4* — E s t a d o d e Minas 
Geraes — (Accordãos do Tribunal Regional de Minas Geraes 
confirmados pelas conclusões approvadas pelo Tribunal Su
perior de Justiça Eleitoral em 21 de março de 1935 g pu
blicadas no B . E . de 2 de abril de 193|> 
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E D I T A L 

u Bacharel Agripino Gomes Veado, Director da Secreta
ria do Tribunal Superior de Justiça. Eleitoral: 

Faz saber aos- que o presante edital viram ou delle no
ticia tiverem, que, de ordem do Sr. Minisrto Presidente do 
Tribunal, está aberta nesta Secretaria, pelo prazo de 30 dias 
a contar da -publicação deste,, a inscripção de candidatos ao 
concurso para.provimento de um logar de auxiliar desta Se
cretaria de accordo com as bases devidamente approvadas 
pelo mesmo Sr . Presidente e que abaixo se encontram. 

E, para. que chegue a noticia ao conhecimento de todos, 
mandou lavrar o presente edital que vae publicado no Boletim 
Eleitoral. 

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1937. — Agripino Veado, 
Director da Secretaria. 
BASES PÁRA O CONCURSO DE AUXILIAR DA SECRETARIA DO TRIBU

NAL SUPERIOR D E JUSTIÇA ELEITORAL 

Poderão -inscrever-se brasileiros de . ambos os sexos 
entre 18 e 3.5 annos. 

Os candidatos deverão apresentar seus requerimentos 
devidamente sellados (inclusive a taxa de inscripção) di r i 
gidos ao Director.. da Secretaria do Trhunal,, acompanhados 
dos seguintes documentos, (firmas reconhecidas): 

a) prova <íe quitação do serviço militar se o caso; 
b) prova de que o candidato não soffre de moléstia 

infecto-contagiosa (o exame será feito na repartição com-
'petente,-se o candidato residir no Districto Federa i ) ; 

e) prova de-bom proesdimesto; . 
d) titulo eleitoral, que servirá também para a compro

vação da idade. , 
Não,será recebido pedido algum de inscripção sem que 

o requerente deposite na Secretaria a importância de 30$QOQ 
destinada ao pagamento dos ex-amrnadores. 

As provas que serão escriptas, realizar-se-ão em dois 
dias differentes, durante tres horas cada dia . 

A primeira prova versará sobre Direito Eleitoral e a; 
segunda sobre a lingua portuguezá. 

Os pontos referentes ao Direita Eleitoral são os se
guintes : 

I — Justiça Eleitoral: a) órgãos; 6) Tribunal Superior. 
Tribunaes Regiohes. Composição e funceionaménto. Com
petência; c) Secretarias. Organização. Attribuições. Ar-
cbivos Eleitoraes; d) Juizes singulares; e) Cartórios elei
toraes; f) Juntas Apuradoras de eleições municipaes; g) Mi
nistério Publica. 

II — Alistamento eleitoral. Qualificação. Requerimen
to desta; requisitos; documentos que devem instrui!-o. Pro-

' cesso. 
III — Alistamento eleitoral': a) Inscripção. Processo; 

6) Expedição ás t í tulos; c) Transferencia^ de domicilio 
eleitoral. Formalidades. Caso de nova inscripção; ei) Cancel
lamento e exclusão; causas; processo. 

IV — Eleições. Systema elei toral: a) Voto secreto; 
b) Registro de candidatos; c) Representação proporcional. 

V — Eleições (actos prepara tór ios) : a) encerramento 
das qualificações e inscripções. Publicações e communica-

,ções recommendadas; b) secções eleitoraes. 
VI — Eleições (actos prepara tór ios) : a) Mesas Rece

ptoras. Constituição. Funceionaménto. Competência; 5) Ma
terial para a votação. 

VII — Eleições (votação): a) logares das votações; 
b) policia nos trabalhos eleitoraes; c) inicio da votação; 
d) acto de votar ; e) encerramento das votações. 

VIII — Eleições (apuração) : «) generalidades; b) actos 
preliminares; e) contagem dos votos. Processo. Impugna
rão . Nullidade de cédulas. NuIIidade de votos. Questões r e -

\ ferent.es ás cédulas e aos vicios das folhas de votação e das 
actas. 

IX — Eleições (apuração) : ra) proclaraação dos eleitos; 
6) diplomas; e) nullidades da votação. 

X — Garantias eleitoraes. "Rabeas-carpus". Mandado 
de segurança. 

XI — Partidos políticos. Generalidades. Personalida
de jurídica dos part idos. Partidos provisórios.' Registro, dos 
part idas. Fiscalização. 

XII — Recursos. Generalidades. Recurso dos actos. qu 
despachos dos juizes singulares. Recurso contra a, expedição 
de diplomas ou reconhecimento de candidatos nas eleições 
federaes e estaduaes. Recursos contra a. expedição da diplo
mas ou reconhecimento de candidatos nas eleições muni
cipaes. 

XIII — Recursos (continuação). Recursos dos actos,, 
resoluções ou despachos das Juntas Especiaes para a apu
ração das eleições municipaes. Recurso "ex-ofíicio". Recur
so dos actos, re-soluções ou despachos dos presidentes dos.-

.Tribunaes Regi.onaes. Recurso dos actos resoluções ou des
pachos dos Tribunaes Regionaes. 

XIV — Sancção penal. Delictos que só" podem ser p ra 
ticados por eleitores. 

XV — Sancção penal. Delictos que só podem ser p r a t i 
cados.por funecionarios públicos. Outros delictos. 

O exame de portuguez constará: '-; 

a) da correcção de um trecho propositalmente errado, 
distribuído na oceasião; , ": 

í>) da pontuação'de um dictado. 
Serão desde logo eliminados os candidatos que não ob

tiverem pelo menos o gráo seis nessas duas provas. • •• 
Os demais exames constarão das seguintes matér ias : 
a) arithmetiea até proporções (serão dadas dua-á qües? 

toes) : . 
b) geographia e ohorographia do Brasil (SARADO formula

das tres perguntas sobre pontos elementares); : 
c) historia do Brasil (serão formuladas tres perguntas 

sobre pontes geraes) . 
A nomeação recahirá num dos candidatos classificados 

pela commissão examinadora, ate o ú" logar. 
O prazo para as inscripções será de 30 dias, a contar 

da data èa publicação .do respectivo edital. 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro do 1937: — Aavipino 
Veado, Director de Secretaria. 

AVISO 

O bacharel -Agripino Gomes Veado, Director da .Secre
taria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral.:' "• -

Faz saber aos que o presente virem que, de. ordem do 
Sr. Presidente, as sessões do Tribunal Superior da Justiça 
Eleitoral, durante os mezes de fevereiro e março serão rea
lizadas ás 13-horas, nos dias c local do-costume.. . 

Secretaria do. Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 
em 1 d'e fevereiro de 1937. — Agripino Veado, Director .da 
Sw-rafariá. 

Á C T A 

ACTA DA 1 3 * SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 1 DE 
F E V E R E I R O Q D E 1937 

PRESIDÊNCIA DO S R . MINISTRO HERJTÍENEGÍLDO DE BARROB 

Ao primeiro dia do mez de fevereiro do anno de mil 
novecentos e trinta e sete, ás nove Horas, na sala das sessões 
do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, presentes os juize3, 
Srs. Ministros Plinio Casado e Laudo de Camargo, .Desem
bargadores Coliares Moreira e Ovidio Romeiro, professores 
João Cabral o Cândido de Oliveira Filho, presente ainda o 
Procurador Geral, Sr. Dr . José Maria Mac-Dowelt da Costa, _ 
pelo Presidente, Sr . Ministro Hermenegildo de Barros foi 
declarada aberta a sessão. E' lida e approvada a aeta da 
sessão anterior. Tratando dos casos que se achavam em 
pauta para julgamento o Tribunal resolveu: I o , deixar de 
responder á consulta do Procurador Regional. Eleitoral • do 
Pará, encaminhada pelo Sr. Dr . Procurador Geral (pro
cesso n . 2.072, sendo relator o Sr . Ministra Plinio Casado), 
por versar a mesma sobre caso concreto contra o voto- do 
Sr . professor João Cabral; 2 o, conhecer d» recurso eleitoral-
n . 5 4 1 (relator Sr. Desembargador Coliares Moreira); sendo 
recorrente o Partido Progressista de Minas Geraes e recor
rido o Partido Republicano Mineiro, contra o voto do senhor 
professor João Cabral, e negar provimento ao mesmo recurso, 
unanimemente; 3 o , tomar conhecimento do recurso eleitoral 
n . 591 (relator Sr. professor João Cabral), sendo recorrente 

"o Partido Popular de Abaété e recorrido o Partido Progres
sista de Minas.Geraes,^por ter sido interposto no prazo, legal, 
unanimemente; no mérito, negar provimento ao recurso para 
confirmar a decisão recorrida, contra o voto do Sr . professor 
João Cabral, que dava provimento ao recurso para julgar 
nullo o accordão, por ter conhecido de uma decisão j á t ran
sitada em julgado e da quai não podia ainda conhecer^por 
não ser da sua competência. (No julgamento deste recurso 
fizeram, uso da palavra, após o relatório, os Srs . doutores 
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Nestor Massena, como advogado do recorrente, Mozart Lago, 
como advogado do recorrido, e ainda 0 Sr. Dr . Procurador 
Geral ) ; 4 o, mandar fazer no Archivo Eleitoral as annotações 
dos cancellamentos das inscripções de eleitores, de que trata ̂  
o processo n . 1.884, Districto Federal (relator Sr. Ministro 
Laudo de Camargo), unanimemente: 5°, proferir nos pro
cessos n s . 1.938, 1.886, 1.934, 1.939, 1.894 e 1.936, decisão 
idêntica á anterior, sendo que com relação ao processo nu
mero 1.886 mandavam observar que o mesmo devia ser 
acompanhado do respectivo accordão, unanimemente; 6o, ne
gar provimento aos recursos eleitoraes n s . 596 e 599, Minas 
Geraes, sendo recorrente o Partido Municipal "Gomes Freire" 
e recorrido Josaphat Macedo, por não' constituir nullidade 
o facto de não ser o nome do candidato precedido do titulo 
"doutor", unanimemente. Nada mais havendo a tratar o se
nhor Ministro-Presidente levantou a sessão e convocou outra 
para o dia 3 do corrente, ás 13 horas, declarando que durante 
o mez de fevereiro e de março próximo vindouro,.as sessões 
passarão a se realizar a esta hora. Do que pára constar,-la
vrei a presente. Eu, Raul Pacheco de Medeiros, auxiliar da 
Secretaria, a escrevi. E eu, Agripino Veado, Secretario do 
Tribuna' a subscrevo. — Hermenegilão de Barros. Presi
dente 

J U R I S P R U D Ê N C I A 

Estado do Ceará' 
— 14 — 

(Recurso Eleitoral n . 308 — Classe 3" do ar t . 30 do Reg. Int . 

Accordão 

Vistos, relatados e discutidos estes' autos de recurso elei
toral n . 308 — Classe 3 a , — em que é recorrente José Edgard 

,do Rego Falcão, sendo recorrido o Tribunal Regional Elei
toral do Estado do Ceará, — os Juizes do Tribunal Superior 
de Justiça Eleitoral, adoptando as razões de facto e de di
reito exaradas no incisivo parecer n . 413, emittidó pelo se
nhor Dr. Procurador Geral,' — Accordam, unanimemente, 
dar provimento ao recurso para, .reformando a decisão re
corrida, designar os dias 18, 19, 20 e 21 do corrente mez, 
para a realização das eleições classistas no supracitado Es
tado. 

Rio de Janeiro, 8 de maio de 1936. i— Hermenegilão de 
Barros, Presidente. — Plinio Casado, Relator. 

PARECER A y U E SE REFERE O ACCORDÃO S U P R A : 

Parecer n . 413 

O cidadão José Edgard do Rego Falcão, syndicalizado no 
ramo dos empregados e fazendo parte do .Svndicatò dos Via
jantes Commerciaes de Fortaleza, Estado do Ceará (.certidão de' 
fls. 45 dos autos) portanto com qualidade para recorrer, r e 
correu, baseado no ar t . 179 do Código Eleitoral por termo da
tado de '24 de abril do.corrente anno (fls. 4), do acto pelo 
qual, a 18 do mesmo mez (fls. 46 e 46v), ,o colendo Tribunal 
Regional daqueulle Estado fixou as datas para as eleições dos 
representante profissionaes na assembléa estadoal. 

Em taes condições, deve-se tomar conhecimento do r e 
curso. 

Allegõu o recorrente I o) que a Constituição do. Estado do 
Ceará foi promulgada a 24 de setembro de 1'935 (fls. 44v): 2") 
que, por força do ar t . 1° de suas Disposições Transitórias, 
entrando em vigor a Constituição, ar Assembléa Constituinte 
se converteria em Assembléa Legislativa e passaria a realizar 
a primeira sessão ordinária da legislatura, para votar a lei 
orgânica dos municípios, a de Divisão e Organização Judicia
ria, o Estatutos dos Funccionarios Públicos, a Lei Orçamen
taria para 1936, a de Fixação da Força Publica, de modo que 
fossem estas duas elaboradas antes do inicio', do exercício; 3 o)'; 
que, nos termos do paragrapho único do citado artigo pr i 
meiro, a Assembléa funccioharia, em sua primeira sessão or
dinária, independente de outro limite a não ser o do tempo ne
cessário á elaboração das mencionadas leis ' e das demais r e -
clammadas pela boa marcha tia administração (fls. 41v. e 42 
dos autos) ; 4") que, em taes condições, era natural que o 
colendo Tribunal Regional se 'esforçasse e providenciasse no 
sentido de se compor a representação profissional de modo 
a poder ella cooperar na feitura de tão importantes leis; 5o) 
aue, entretanto, tal não se deu, porque o colendo Tribunal 

. . _ - _ 

Regional, somente na sessão de 22 de outubro, isto é, 28 d:a-
após a promulgação da Constituição estadoal, fixou prazo ato 
1 de dezembro para a escolha dos delegados eleitoraes, e esta
beleceu que as eleições dos réprssentantes classistas corres
sem nos dias 3, 4, 5 e 6 de janeiro (fls. 48); 6.°) que, posterior
mente, ampliando esses prazos, extendeu a escolha dos de
legados eleitoraes até 20 de janeiro e passou as eleições 
dos representante para 20, 21, 22 e 23 de fevereiro (fls. 49 e 
50 a 51); 7°) que depois por accordão de 18 de janeiro, atten-
dendo a solicitação de vários syndicatos, prorogou até 9 de 
fevereiro o primeiro prazo, deixando as eleições dos repre
sentantes para serem designadas em breve tempo (fls. 5.7) 
8 o ) ; que, feita até 9 de fevereiro a escolha dos delegados elei
tores e julgados os recursos até 18 de abril, passou a instância 
a quo a marcar as eleições dos representantes para os dias 
í, 2, 3, e 4, do mez de junho do corrente ánno (fls. 46v); 9 o) 
que essa demora não se justifica, porquanto terminado o ju l 
gamento dos recursos, resta apenas entregar os titulos e pu
blicar a lista dos habilitados ao pleito; 10) que, entre a data 
da promulgação da Constituição do Ceará (24 de setembro de 
1935), e a data fixada para a eleição classistá ( I a 4 de junho 
de 1936), vão trancorrer 8 mezes e 10 dias, lapso de tempo 
que já tolheu e tolherá aos representantes profissionaes to
marem parte na discussão e votação das leis já mencionadas; 
11) que, pelos motivos expostos, é de esperar que o egrégio 
Tribunal Superior, attendendo ao appello das classes syndica-
lizadas cearenses exteriorizado no documento de fls. 66, r e 
forme o despacho recorrido e marque o inicio das eleições clas-
.sifetas para uma época dentro do prazo de 10 ou 15 dias, a 
contar da sua deliberação. • : 

Apensa aos autos, apparece a informação prestada pelo 
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional ao egrégio. Tr i 
bunal Superior. ' 

Depois de asseverar que a petição do recurso estava lan
çada em termos desrespeitosos e de profligar o procedimento 
do recorrente, o digno Magistrado declarou que. a razão fun
damental da fixação do pleito nos mencionados dias de junho 
«vindouro estava no excesso de serviço ora existente no Tr.i r 

bunal Regional, excesso comprovado pelo Exmo. Sr . Desem
bargador Faustiuo de Albuquerque, em seu voto proferido 
na á-seão de 18 de abril, adoptado unanimemente por seus 
pares e depois por elles reaffirmado, consoante se verifica a 
folhas do annêxo. . 

Além do trabalho demasiado, havia, para justificar as 
prorngaoões de prazo", a solicitação dos syndicatos, evidenciada 
por numerosas copias autenticadas, offerecidas com a respei
tável informação. ., 

O documento que estou resumindo compendiou muitos 
dados e com elles demonstrou que o accumulo de serviço não 

'era devido a falta de actividade dos membros do Tribunal. 
Trata-se de uma peça de convicção digna de todo o.aca

tamento, pela lealdade com que foi elaborada e pela inteireza 
moral do seu autor. _ • •-
' ' Não ponho em duvida as affirmações do Exmo. Sr . . 'P re 
sidente do Tribunal Regional. Não obstante isso, com a devida 
venia, e sem concordar com os termos da petição que melm-
draram S. Ex. , penso que alguma cousa se deve fazer em 
favor do recorrente. 

E' certo que, ex-vi do disposto no a r t . 26, letra, c das 
Instrucções (Boi. El . 77, de 11 de Julho de 1935), aos Tr i 
bunaes Regionaes compete designar as datas em que devêm 
ser processadas as eleições classistas nos Estados. 

Essa designação, porém, assim corno a fixação do prazo 
para a escolha dos delegados eleitores, consoante jurisprudên
cia do Tribunal ( Superior devem ser feitas. 

, Tendo em vista a data da promulgação daConstit t í i-
* cão'de cada Estado. ' . .* 

(Boi. El. 122, de 24 de outubro de 1935). 

A Constituição Federal, no a r t . 3° das Disposições Tran
sitórias, mandou que as Assembléas Estaduaes providenciasse!», 
desde'logo, para que fosse attendida a representação dns 
profissões. 

Isto mostra a relevância dessa representação na constitui
ção e funceionaménto do Poder Legislativo e revela a ânsia 
com que o legislaaor Constituinte a encarou, tratando cé 
imprimir-lhe a maior celebridade a organização. 

Formar, pois, a representação das profissões é sers'";;> 
que deve preferir a outros, por assim dizer. 

Derrorando, por qualquer motivo, ainda que rcspi>:'to • 
as eleições classistas, quando a Constituição do Estado. •• 
no caso. em apreço, realizou a sua tarefa c. com a ov--' 
recommendada pela Lei Magna Federal. «•.«!.< m a ! • • 
mentar das profissrww. os Tribunaes Rcgkmne-í eouír »:•'•.•.«. 
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a meu vêr, o espirito e as determinações da lei constitucionil. 
Impressiona-me verificar que, a prevalecer a decisão r e 

corrida, as classes só conseguirão integrar o Poder Legisla
tivo no Estado do Ceará 8 mezes e 10 dias após o advento da 
sua Constituição, ficando, durante todo esse longo espaço de 
tempo, privados de-concorrer na feitura de leis da importân
cia das que foram indicadas no a r t . I o das Disposições Tran
sitórias da,Carta Política cearense. 

Aqui ficam exarados os motivos que me levam a pedir 
ao egrégio Tribunai Superior que reforme a~decisão da colen-
da instância a gvo, para attender ao justo pedido dos re 
correntes. 

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1936. —-Armando Prado. 
Procurador Geral. 

Estado da Bahia 

Recurso Jiieitoral 11. 459, classe 3 a do artigo 30 do Re
gimento Interno. 

Vistos etc. 

Aceordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral, unanimemente, em conhecer dos embargos de fo
lhas 211, ditos declaratorios, porque, apesar da impugnação 
de,f ls . 222, foram oppostos por parte legitima, representante 
de Partido e candidato, já reconhecido tal, sem reclamação 
dos contrários, na inferior instância; e de meriiis em regeitar, 
como regeitam os ditos embargos, por serem infringentes do 
julgado,,,pretendendo aunullar a decisão . embargada, ora sob 
pretexto absolutamente intempestivo e infundado, de ser o 
Tribunal Superior incompetente para conhecer da espécie, 
ora pela allegação ainda mais contraria á evidencia dos au
tos, 'de haver omissão e obscuridade no accordão de fls. 207. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 22 de janeiro 1 

de 1937. —, Eermenegüdo de Barros, Presidente — João 
Cabral, Relator, 

' Estado de São Paulo 

Recqrso -Eleitoral n . 461, classe 3 a do artigo 30 do Re
gimento Interno-

Acoordão 
•• • r ' 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso ei6í-
íoral n . ' 4 6 í , classe terceira — eleições municipaes, — em 
que é recorrente, o "Partido Republicano Paulista", sendo 
recorrido, o Tribunal Regional do Estado de São Paulo, — 
os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, adoptan-
do os jurídicos fundamentos do escorreito e exaustivo pa
recer n . 562, do Sr . Dr . Procurador Geral, e que fica fa
zendo parte integrante deste julgado, — aceordam dar pro
vimento ao presente recurso para, reformando a decisão r e - -

corrida, annullar a eleição da I a secção do districto de Sa-
rapiu' , município de Itapetininga, no Estado de São Paulo, 
contra o voto do Sr. professor Cândido de Oliveira, que ne
gava provimento ao recurso. 

Rio, 4 de setembro de 1936. —.Eermenegüdo de Barros, 
Presidente. — Plinio Casado, Relator. 

PARECER A QUE S E REFERE O ACCORDÃO SUPRA 

, Parecer n . 562 1 

O Dr . Francisco de Paula Bernardes Júnior, delegado do 
Partido Republicano Paulista, impugnou a apuração da urna 
da 1" secção do districto de Sarapuhy, município de Itapeti
ninga, no Estado de São Paulo. 

Dois foram òs fundamentos que invocou: I o , haverem 
votado no pleito municipal de 15 de março, em sobrecartas 
communs, sem possibilidade, portanto, de apuração em sepa
rado, cidadãos cujas inscripções eleitoraes tinham sido im
pugnadas em tempo hábil (Cod. Eleit . , a r t . 63 paragrapho 
único), achando-se ainda pendentes de julgarr.'ento os pro
cessos dessas impugnações; 2V haverem esses cidadãos votado 
fora da sua secção, sem que esta houvesse deixado de fun r 

ccionar e sem que os votos fossem tomados com as cautelas 
legaes (acto de apuração, fls. 18-v. e 19 e fls. 21) . 

Desprezada a impugnação pela Junta, recorreu para o 
colendo Tribunal Regional, reiterando as duas arguiçõès já 
conhecidas (fls. 6 a 7.) 

Provou as. suas alíegacões com os seguintes documentos 
1°, cèruaao ae l i s . 9, I a parte pára a 1* 'arguíçao, 2*, pa r t e ' 
para a ' 2 ' arguíçao; 2%. petição e certidão ae tis. 23. e 24 ; 
ü", petição e ceruaao de .lis. 27, e 2«v. ; 4°, peUçao e ceruaao 
de l i s . 54 a 20 ; s uj certidão de í l s . 36; 6 o) ío iaas de votação 
eüi annexo ns . iy5, 79, 124,. 74, 196, 111, 125, 136, 13o, o3, 
90, isil, 54, ZZ1, 80, 112, 197, 160, 75, 91, 24* uni coulronto 
com.as listas ae í l s . a e 24 e certidões üe lis. 28v. ' .e . 34v. 

Como e porque foram estes mscriptos e impugnados in
cluídos nas listas aos eleitores e votaram? . • '-" 

A resposta está na petição e despacno de f l s : 3& u$que 39. 
O despacho é de 13 de janeiro, üo corrente amiò. e diz c 

seguinte; ' : ' " . 1 

O pedido ê procedente. As impugnações iião têm, 
realmente, effeito suspensivo, pelo que o titulo do elei
tor impugnando deve sempre ser expedido, ao contra
rio do qu'ç se tem feito ate aqui, sem üasena lei; como 
providencia de simples cautelas. Arclüve-se, "• para 
constar, llap., 13jl|o6. — Carvalho Pinto. 

A doutrina sustentada nestes papeis sahiu ' victoripsa no 
seio do t r ibunal Regional, pelo respeitável v o í o .de desem
pate, pois, segundo se lê no accordão de í l s . 41, o recurso não 
logrou provimento. \; 

Eis o teor da decisão chi apreço: ' ' 

Accordão 

Julgando estes autos de recurso n 283, em , q « e 
recorrente o Dr . Francisco de Paula Bernardes Júnior, 
como delegado do- Partido Republicano Paulista, 'sendo 
recorrida a junta do 25°.circulo, aceordam os juizes do . 

, Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, pelo voto de 
desempate do seu presidente, em negar provimento ao 
recurso'. 

Por este, pleiteava a aiinullação de votação colhida 
na 1" secção eleitoral do districto de Sarapuhy, em razão 
de abi terem votado eleitores, cujas inscripções ha
viam1 sido anteriormente impugnadas, sem que, ate* 
então, o Tribunal tivesse decidido das impugnações. 
Os, votos desses eleitores inisturaram-se' ctstó os votos" 
todos da urna, iiiseparavelrnente; e-0 recovreftle enter 
dia e sustentou com argumentos de inegável peso "••'- <• 
que taes votos eram nullos: os referidos eleitores, ttiíE'• 
as inscripções impugnadas,' tinham1' o proc ;jsso ; delia?-'-
suspenso; não podiam haver recebido- os títulos,' com 
que se apresentaram na secção, perante a Mesa' Re- -
ceptora, e foram admittidos a votar . Essa, a allegação' • 
do recorrente: . • • ' •-'•;'' 

Ella, porém, não é de ser recebida, como, de facto. 
s não foi, pelo• Tribunal. 

O processo de inscripção tem a sua marcha regu» 
íada-pelo ar t . 63 do Código Eleitoral: recebido .o re
querimento do alistando e attendidas as formalidades-
dos ns . 1 a 4 desse artigo •— haja, ou não - impugna- , 
ção — o escrivão fará os autos conclusos ao juízo? elei- v 
toral. Este. verificando a perfeita regularidade; do 
processo, ordenará, dentro em 5 dias,, a expedição dç- : 

titulo, depois de assignar.a 1* via abaixo da assignátura> 
do eleitor e de rubrica a 2* e 3* vias. E' o que deter
mina o a r t . 66 (e, .note-se:, já nessa a'tura,„ o artigo... 
chamou de eleitor o requerente, quando,' até •.então, o . 
chamava, simplesmente: . "alistando"). . 

Entregue, assim, o titulo ao eleitor, o processo.-.^ 
enviado ao Tribunal Regional onde soffre uma revisão, ' 
que pôde, até, acarretar o cancellamento da inscripção 
(art. 66, § 3 o ) . Entretanto — se o Tribunal não encon
trar falhas no processo — com o eleitor •contiiíuará o 
titulo, dando a elle Ò direito, incontestável, d e ' v o t a r 
(art. 77. paragrapho único) . 

Aliás, se demora houvesse no andamento do pro? 
cesso e, pois, na entrega do titulo ao requerente, ficâr ?, 
ria este. com o direito" de r ec l amar . . . (art. 6 4 ) . '•, ; . ' 

Mas, no correr do processo, ha um periodò próprio,..' 
para os delegados de partido, ou qualquer ;eléittírl.' 
impugnar o pedido da inscripção (art. 63, n. 4 ) . ÍU, 
opposta alguma impugnação, terá èlla. o p rocesso( to 
art. 81 do Código, que & o mesmo da exclusão pbr\yia'J. 
de requerimento da pa r te . (E, aqui, vale notar qu^i* 
o processo de tal exclusão não tem ef feito suspensivo f 

. ' art . 77, paragrapho único cit v 

Confere com o Original 
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Pois bem: a impugnação deverá ser autuada em 
apartado, sendo até, para maior garantia de sua apre
sentação em juizo, convenientemente registrada (ar
tigo 81, n. 1; Reg. Geral dos Cartórios, art. 29, e os seus 
§§ 2 o a 7°); — e é nessa autuação em apartado, espe
cial, que se desenrolará a impugnação. Já ahi se verá 
que nenhuma razão existe para esse processo autôno
mo poder obstar, suspendendo, o processo da inscripção 
eleitoral, que corre noutros autos, ^ tende para um 
í im determinado. (Inscripção "em andamento" — que 
é como a ella se refere, após a entrada da impugnação, 
p art. 29 do Reg. Geral dos Cartórios ci t . ) 

Aliás, as impugnações podem ser mais de uma, 
e com variegadas razões de impugnar; de modo que 
devem ser feitas "uma a uma" individualizadas e sepa
radas (salvo a identidade da matéria arguida por mais 
de um impugnante) . Veja-se por ex. o ven. accordão 
do Tribunal Superior, no Boi. El. n. 35, de 1935, pa
gina 777; ou nos Bois. 83 pag. 1.775, 8'4 pag. 1.789, 
86 pag. 1 .©58,. desse mesmo anno. 

O processo das impugnações, autuado separada
mente, corre, pois, lateri do da inscripção impugnada, 
não devendo suspender o andamento destas (arts. 63, 
64 e 66, cits. do Cod.) E, com isso, serão evitadas as 
manobras reprováveis de certos, interessados, que im
pugnam desarazoadamente as inscripções requeridas, 
tão só no desejo de obter que os alistandos cheguem, 
•com alcançar, os desejados títulos, a tempo, de concor
rer em eleições p róx imas . . . 

Mae, na espécie, ainda entra um valioso argumen
to: o da equidade, os eleitores que votaram na p r i 
meira secção eleitoral de Sarapui achavam-se de posse 

- de títulos eleitoraes, competentemento expedidos pelo 
juiz; seus nomes constavam das listas, dos eleitores; 
compareceram, durante a votação, e a Mesa Receptora 
os admittiu — como naturalmente devem' fazer — a 
votar. Não procederam de má fé, nem existem aceusa-
ções aqui, desta • natureza (arg. do art. 160, n. 7, do 
Código) ora, c'est 1'inlcnlion qui fait 1'action, diz o 
p rové rb io . . . . 

São Paulo, 18 de junho de 1936, 

.Foram votos vencidos os dos illustres desembargadores 
Mario Guimarães, relator, e Aquilles Ribeiro. * 

E' o ,-que se verifica, a fls. 53 (exemplar do Diário 
Official do Estado, de 19 de junho), na acta da sessão do 
Tribunal Regional, onde também se encontra o parecer do 
Exmp. Sr. Dr. Procurador Eleitoral da Região. 

Publicado o accordão a 8 de ' ju lho (fls.-52 e cert. de 
fls. 44), foi ássignado o termo de recurso <de..fls. 54 a 17 do 
mesmo mez, pelo Dr. Sebastião de Magalhães. Medeiros, na 
qualidade de delegado do Partido Republicano Paulista. 

Na petição e razões de fls. íü-usque 51 v . , indica o r e 
corrente a jurisprudência que a Instância a quo deixou de 
observar. 

E' caso, pois de se tomar conhecimento do recurso, que 
envolve matéria da mais alta relevância eleitoral e nella a 
da incompetência dos Juizes Eleitoraes para julgar impu
gnações . 

Allega o recorrente que a decisão do colendo Tribunal -
Regional contraria de frente, tanto a sua própria jur ispru
dência, como a do egrégio Tribunal Superior. 

Quanto á primeira, reporta-se a uma decisão que diz 
foi publicada pelo Diário Official do Estado, a 6 de março 
do corrente anno, não apenso aos autos, pela qual teria sido 
approvada uma conclusão do Exmo. Sr. Dr. Procurador Re
gional nos seguintes termos: v 

Os inscriptos cujas inscripções estão impugna
das e pendem de julgamento, não devem figurar nas 
^stas, porque não poderão votar (fls. 45 e 45 v.) 

Quanto á jurisprudência do Tribunal Superior, t ran
screve a fls. 48 v. a decisão dada á consulta n. 1.722, da 
Concentração Autonomista da Bahia, pelo accordão de 13 
de dezembro de 1935. relator o Exmo. Sr. Dr. Miranda Val-
yerde, publicada pelo Boi. El. 12. de 28 de janeiro de 1936. 
pag. 243, 2 a columna, in fine ,e 244. 

A consulta perguntava se as' impugnações ás inscripções 
eleitoraes, julgadas improcedentes dentro do prazo de 00 dias 
antes da eleição, podiam impedir ao alistado o exercício de 
Bíreito de voto na mesma eleição. 

A solução foi decretada nos seguintes termos; 

Os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral : — Attendendo-a que as impugnações se pro
cessam contra as inscripções em andamento, e, assim 
não ultimadas (Cod. Eleitoral, arte.- 63 e 65; Reg. 
Geral. art. 29);-e, — Attendendo ainda a que sónien-

' te podem votar os eleitores ^'inscriptos até 60 dias 
antes" de cada eleição (Cod. Eleitoral, art. 109), pei» 
que, em conseqüência, os eleitores cuja inscripção foi 
impugnada, julgada a impugnação dentro dos 60 dia-, 
— não se podem haver' como inscriptos até 60 d ms 
antes da eleição: — Respondem que as impugnações 
ás inscripções eleitoraes, julgadas improcedentes den
tro do prazo de 60 dias antes da eleição, impedem, ao 
alistado o exercício do direito do voto na mesv>" 
eleição. 

ú recorrente extende-se em bem fundamentadas consi
derações, a analysar o accordão recorrido por todas as sua.-
facetas, sobretudo a relativa á bôa fé dos votantes que nâi, 
eram eleitores. 

Depois de estudar conscientemente os themas debati
dos no processo, convenci-me de que a bôa doutrina, a lei < 
a jurisprudência estão com o recorrente e com os votos ven
cidos no julgamento do Tribunal Regional (fls. 53), com 
os quaes me apadrinho, integrando-os neste parecer. 

Não conheço caso nenhum em que se tenha dado solu-
,ção idêntica á do Tribunal ' Regional, solução essa que, se 
gundo se deduz do despacho do Sr. Dr. Juiz Eleitoral, a fls. 39, 
fora a adoptada em São Paulo, até então. 

E' ainda recente o julgamento, por parte do Tribuna) 
Superior, da Carta Testemunhavel, processo n. 1.974, do Es
tado do Ceará, no qual não puderam votar 613 -inscriptos. 
porque as impugnações não haviam sido julgadas. Não oceor-
reu, no caso. a solução dada na' espécie ora em analyse. 

Daquella Carta Testemunhavel tratei longamente em pa
decer publicado no Boi. El . 90, do corrente anno, pagi
na 2.513. ao qual ine reporto e no qual transcrevi a opi
nião valiosa do-Dr. Gomes de Castro, extrahida de O Novo 
Código Eleitoral, art. 65, n. 104, pag. 84, que se adapta ao 
caso vertente. 

O julgamento da Carta, sendo relator o Exmo. Sr. Pro
fessor Cândido de Oliveira Filho, consta da emenda n. 4. 
Boi. El. 94, do corrente anno, pag. 2 .631. 

Nestas condições, peço á egrégia Instância se sirva dar 
provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida, 
a qual, a meu vêr, contrariou a jurisprudência do Tribunai 
Superior. 

• Rio de Janeiro, 1 7 de agosto de 1936. — Armando Prado. 
Procurador- Geral 

E s t a d o d o M i n a s G e r a e s 

Recurso eleitoral n . 35 — Classe 4* do art. 30 do Kcg. 
. ( Interno. 

Accordãos do Tribunal Regional de Minas Geraes con íh-
mados .pelas conclusões approvadas pelo Tribunal Superior 
de Jusuça Eleitoral em 21 de março de 1935 e publicadas no 
Boletim Eleitoral de 2 de abril de 1935. 

Accordão no recurso parcial n . 412 — (Minas Geraes) 

Vistos, e t c : 

O Presidente da 45* Turma apuradora encaminhou para 
este Tribunal o recurso interposto pelo. candidato a Deputai.!', 
federal pelo Partido Republicano Mineiro, Dr . Ovidio J'pãn 
Paulo de Andrade, da decisão da mesma Turma resolvendo n-jo 
apurar ou computar votos para o candidato Dr. Emílio Soa
res de Oliveira, sob o fundamento de troca de sobrenom • 
quando a lei manda apurar votos quando da troca não resc''.-
confusão do nome do candidato. O recurso não veiu inslrm 
com a declaração de que foi inserto na acta e nem em n : v 
tempo ou hora foi interposto. Aceordam em Tribuna' li-t; iò- ' 
converter o julgamento em diligencia para que sejam " <r\r-
sitados do Presidente da Turma recorrida informações •; % 
peito dos fundamentos do recurso e os quaes !hc irão e u 
resumo. ' . .. 

Bello Horizonte, 22 de novembro de 193 i . Mora \. 
Andra/U. Presidente. — Guvdo de Menezes, Relator. 
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Accordão no recurso parcial n . 412 — (Minas Geraes), Accordão no recurso parcial n . 420 — (Minas Geraes) 1 

Vistos, e t c . : 
Aceordam os Juizes do Tribunal Regional em dar provi

mento ao recurso, constante do requerimento inicial, .e da in-
íormação do Presidente da Turma a í ls . 1 lado, e dar-lhe pro
vimento .para mandar sejam apurados os votos dados ao can
didato Emílio Soares da Silveira porque, conforme a ju r i s 
prudência firmada por este Tribunal, e assente no dispositivo 
do art. 44, § 3 o das Instrueções do Tribunal Superior Eleitoral, 
n. •diíTerençà leve de nomes e prenomes, a inversão ou sup-
pressão de algum delles não prejudica a validade do voto em 
favor do candidato notório, desde que não seja possível con
fusão com outro candidato que figure na chapa. Essa con
fusão é impossível, o Tribunal delibera mandar seja apurado 
o voto, reclamado pelo recorrente, nos termos do Código Elei
toral . 

Bello Horizonte, 20 de dezembro de 1934. — Horacio An
drade, Presidente. — Guydo de Menezes, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 413 (Minas Geraes) 

Vistos, e t c . : 
O Dr. Ovidio João Paulo de Andrade, candidato á Con

stituinte Mineira recorreu do acto da 30* Turma que apurou 
a urna 'da secção 28* de Barbacena, não obstante o excesso 
do numero de sobreeartas da urna sobre o numero de votantes 
declarado na acta, allegando o recorrente que na acta de e n r 

cerramento existe uma rectificação em que se declara que o 
numero de votantes era, precisamente de 252, e que entre
tanto foram encontrados na -urna 257 sobreeartas, se bem que 
fossem desprezadas pela Turma apuradora t res sobreeartas 
— uma por estar authenticada somente pelo secretario, e 
duas outras sobreeartas maiores, e ainda assim, argüe o re 
corrente, ficaram 254, e o excesso de sobreeartas permanecera. 
O Tribunal Regional, para melhor exama e apurada pesquisa 
mandou vir o livro de aclas e a urna respectiva, e correndo 
as listas de votação, as folhas de votação, as sobreeartas maio
res chegou ao seguinte resultado: 

Votantes pela acta 
Pela& folhas de votação 
Mosarios 
Fiscaes delegados 

Addicionaudo os eleitores em sobreear
tas maiores (Joanna de Freitas e 
Luiz Ferra Gonzaga) . 

.252 
235 da secção 

5 

14 

254 

2. 

256 

"vistos, e t c : 
O Dr. Francisco Duque de Mesquita recorreu do acto 

da 27* Turma apurando a urna da 4* secção de Erial, distri
cto de Jabahy, Município de Conquista, Zona 103, por estarem 
as sobreeartas menores, contendo cédulas de 152 eleitores de 
outras secções, s%m serem encerradas em sobreeartas, mo
delo 18. Da representação do Presidente da Turma não consta 
o tempo do recurso, e nem se elle foi inserto na acta de apu
ração, assim como da fundamentação escripta do recorrente 
não se lê despacho algum que registre a hora em que ella foi 
entregue ao Presidente da Turma, pel que aceordam em Tr i 
bunal Regional.não conhecer do recurso, por falta_de prova 
de sua apresentação tempestiva e de sua formalização, de vez 
que termo de recurso não se encontra nos autos, tal qual 
friza o 1° accordão a fls. 

Bello Horizonte, 20 de dezembro de 1934. — Horacio 
Andrade, Presidente. — Guydo de Menezes, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 424 — (Minas Geraes)'' 

• Vistos, e t c . : 
O Presidente da 41* Turma apuradora encaminhou aó 

Tribunal. Regional Eleitoral o recurso interposto pelo fiscal 
do candidato Dr. Auguslo Mario Caldeira Brant, do acto da 
turma reputando perfeitas algumas cédulas do Partido Pro

gressista, apuradas na 4* secção de Cidades dc Caratinga, em 
25 do corrente, e malsinadas âo nullas pelo recorrente, por 
trazerem, sob a legenda, um traço duplo, nos termos do a r 
tigo 44, letra d, das Instrueções. 

Aceordam os Juizes do Tribunal Regional em negar p ro
vimento ao recurso, e confirmar a decisão recorrida, conforme 
com a jurisprudência assente do -Tribunal Regional. ' 

Bello Horizonte, 22 de novembro de 1934. — Roraci* 
Andrade, Presidente. — üuydo de Menezes, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 425 (Minas Geraes) 

Esse total corresponde ao numero exacto „de 256 sobre
eartas da urna. 

Bello Horizonte, 21 de dezembro de 1934. — Horacio An
drade — Guydo de Menezes, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 419 — (Minas Geraes) 

Vistos, e t c . : . 

Recorrente, o Dr . Mucio de Abreu Lima. 
Recorrido o Presidente da 1* turma apuradora. 
Contra a apuração da urna da 43* secção de Caranayba, 

lo município de Carandahy, foi interposto o presente recurso", 
fundamenta-o o recorrente com a própria acta de encerra
mento da eleição onde se declara que a mesa não admittiu a 
votar o eleitor Josá Serafim da Costa, da secção, porque um 
quasi seu homonymo, José Serafim Gonçalves, havia preen
chido, anteriormente, a linha onde devia aquelle appôr sua 
issignatura. 

Accorda o Tribunal, em sessão, negar provimento ao re 
curso para confirmar, como confirma, a decisão da 1* turma 
que apurou a urna em questão, determinando sejam os autos 
remçttidos ao Sr. Dr . Procurador Regional para os fins de 
direito. 

IVa parte relativa a remessa dos autos á Procuradoria Re
gional, foi voto vencido o,do Juiz Guydo de Menezes. 

Bello Horizonte, 17 de dezembro de 1934. — Horacio An-
- drade, Presidente- — •* Ribeiro Vif-nna. Relator 

Vistos, e t c . : 
Os candidatas á Constituinte Mineira, Drs . Aloysio Leite 

Guimarães, Ovidio João Paula de Andrade não se conforman
do com o acto da 38* turma, apurando em separado a 6* se-
cção do districto de Gorutuba, Município do Grão Mogol, 45" 
Zona do mesmo, e perante a turma interpoz recurso, que 
consta da respectiva.acta. 

Fundamentam'o recurso no facto de estarem as sobre
eartas numeradas regularmente de 1 a 9, mas trazerem além 
do numero correspondente letras do alphabeto. 

O Tribunal considerando que o recurso foi interposto 
regularmente, resolve por todos os seus juizes em dar provi
mento annullar a referida sessão de vez que marcadas as so
breeartas pela maneira exposta ficou quebrado o sigillo da 
voto. 

Bello Horizonte, 19 de dezembro dc 1934. — Horacio 

Andrade, Presidente. — Celso Xogueira, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 426 — (Minas Geraes) 

Vistos: 

O Dr . Aloysio Leite Guimarães, candidato á Constituinte 
Mineira, recorreu da decisão da 2 a turma apuradora apurando 
os suffragios da secção única, do districto do Alto Carangola, 
28* zona eleitoral, motivando o recurso em não terem appa-
recido entre os papeis que acompanharam a urna, os officios 
com que foram os fiscaes dos candidatos acreditados junto 
á mesa receptora; em existirem cinco sobreeartas a mais em 
relação ao numero de votantes, e em não terem sido os votos 
dos fiscaes tomados nas sobreeartas maiores, de modelo n . 18. 
O Tribunal, tendo presente o livro de actas da turma apura--
dora, requisikulo para melhores esclarecimentos, verificou, 
pela acta parcial da apuração da referida secção, lançada a 
fls. 12, do mesmo, estar perfeitamente explicada a ' d i v e r 
gência entre o numero de votantes e o de sobreeartas encon
tradas na urna, provindo ella de terem votado v^inco fiscaes 
e não-ter sido este numero computado no declarado na acta 
de encerramento, numero aquelle que, addicionado a este, 
perfaz, justamente o de sobreeartas encontradas, constituindo 
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simples.irregularidade a falta de remessa dos officios com que, 
foram esses fiscaes habilitados á funccionar junto á mesa 

i que não os teriam, sem duvida, admittido sem a apresenta
ção dos mesmos. 

Em conseqüência, resolveu o Tribunal negar provimento 
ao.recurso. 

Bello Horizonte, 19 de dezembro de 1934. — Horacio. 
Andrade, Presidente. — Correia de Amorim, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 428 — (Minas Geraes) 

Vistos, etc. ' i -
Aceordam em Tribunal Regional negar provimento ao 

recurso, e confirmar a não apuração da urna n. 548, da 7 a 

secção de Guaranezia, porque, depois de refleotido exame, ve
rificou o Tribunal que os trabalhos, da eleição não foram en
cerrados á hora legal, de que resultou infracção dos preceitos 
legaes que estatuem a hora legal da votação, uão podendo • 
prevalecer sobre a acta de encerramento as novas certidões 
trazidas pelo'1 recorrente, por não poderem- esse valor prepon
derante sobre a verdade da acta de encerramento. , 

Bello Horizonte, 13 de dezembro de 1934. — Guydo de 
Menezes, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 429 — (Minas Geraes) 

Vistos, etc. ' 
Aceordam os Juizes do Tribunal Eleitoral de Minas Ge

raes em converter o julgamento do presente recurso em di
ligencia para o Presidente da turma a que coube a urna da 
5* secção do Districto de Porteirinha, Município de Grão 
Mogol, informe com urgência sobre o allegadO|P.elo recorrente 
e mandar ' ajuntar a acta do encerramento dos trabalhes da 
referida secção. 

Bello Horizonte, 13 de dezembro de 1934. — Horacio 
kndrade, Presidente. —Celso Nogueira, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 430 — (Minas Geraes") 

Vistos, etc. 
O Presidente da 2 ' turma apuradora das eleições reali-

lizadas a 14 de outubro passado, por seu officio de flst 2> 
communicou a este Tribunal que deixou de apurar a urna 
n . 494, da 9* secção do Pockrane, Ipanema, zona 44, por não 
acompanhar a mesma a acta do encerramento. 

O Dr . Aloysio Leite Guimarães, candidato á Constituinte 
Mineira, recorreu-desse acto da junta e por escripto, contando 
da acta ó recurso, e pedir que a turma sobreestivesse, na apu
ração ou que a dita acta de encerramento fosse remettida. 

A Junta indeferiu esse pedido e communicou o recurso 
a este Tribunal, o qual considerou o que dispõe o ar t . 90, § 2 o, 

;2° parte, do Código Eleitoral, que solicitada pela Secretaria 
e por diversas vezes a remessa da acta, essas providencias não 
lograram êxito, accordá-em negar provimento ao recurso e 
confirmar a decisão recorrida. 

Bello Horizonte, 20 de dezembro de 1934. — Roraein 
Andrade, Presidente. — Celso Nogueira, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 431 — (Minas Geraes) 

Vistos, etc. 
Recorrente, o Dr . Aluysío Leite Guimarães — Recorrido, 

o Presidente da 26 a turma apuradora. 
Impugnando a apuração da urna da secção única de Ta-

baúna, município de Aymorés, não se conformou com a de
cisão da turma o recorrente que interpoz o presente recurso, 
cujos fundamentos constam da respectiva acta. Conhecendo 
do recurso, o-Tribunal, no intuito de verificar cada uma-das 
allegações do recorrente, requisitou a urna impugnada, cujos 
documentos foram minuciosamente examinados. Desse exame 
resultaram justificadas, á vista dos aludidos documentos, todas 
as faltas apontadas pelo recorrente, excepto uma, -quanto á 
postação tardia e em local .clifferente daquelle em que 6e pro
cedeu a eleição, a que sc refere a urna em questão. 

Embora não houvesse trazido o recorrente um adminiculo 
sequer de prova em favor dessa ultima allegação, o. Tribunal, 
convertendo o julgamento em diligencia, requisitou as neces
sárias informações da Repartição Geral dos Correios, nesta 
Capital, afim de saber se ha agencia poetai em Tabaúna e a 
distancia que separa este districto da eéde e município de 
Aymorés. Taes informações, embora de ha muito requisitadas 

não vieram ainda á Secretaria. Assim, á vista da carência de 
provas da existência de agenbia do Correio em Tabaúna, a e -
corda o Tribunal, em sessão, negar provimento ao recurso para 
manter, como mantém, a decisão da turma apuradora. 

Bello Horizonte, 21 de dezembro de 1 9 3 4 . — Horacio An~ 
drade, Presidente. — / . Ribeiro Vianna, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 432 — (Minas Geraes) 

Vistos, etc. ^ 
Aceordam os Juizes do Tribunal Regional em ,negar" (pro

vimento ao recurso interposto pelo Dr. João de Souza? Barros 
contra a apuração da urria da 7 a secção de Conquista, zona 
103. O recorrente apresenta xomo fundamenta existirem na 
urna n . 13 sobreeartas, modelo 18, contendo cédulas -sem as 
precauções legaes e por terem sido as mesas receptoras, illc-
galmenle organizadas, acerescendo, argué o recorrente} que a 
lista dos eleitores não foi publicada. O Tribunal tomando cm 
apreço a primeira-allegação não ma achou entretanto procede* 
porque a acta, em certidão a fls., consigna que,"A constituição 
da mesa, na acta de instailação, "combina com os nomes'vindos 
na nota da Secretaria e que retiradas as sobreeartas da 'urna, 
o seu numero.coincidiu com o o numeVo de votantes dá acta, 
e que foram incluídos naqueüe numero cinco sobreeartas que 
a turma não achou devidamente authenticadas, que 'foram 
encerrados em envoltório 1 á parte, e que examinando a-turma 
as sobreeartas maiores, veriticaram que dentro nellas 'não-se 
encontravam as sobreeartas menores, não as apurou, 'énvol-
vendo-as separadamente e lacrando o envolucro. Donde se 
conclue que se àüegações do recorrente, não ficaram provadas, 
outro o que consta da acta .da apuração, em cópia "a í ls . E 
quanto as demais ' allegações, também - desacompanhadas de 
prova, de irregular organização da mesa deveria o recorrente 
haver interposto recurso do acto do Juiz 'Elei toral . 

pfegam, pois, provimento ao recurso, pelos fundamentos 
acima e retro expedidos, , . ' 

Bello Horizonte, 19 de dezembro*de" 1934. —'Horacio 
Andrade, Presidente. •— Guydo de Menezes, Relator. 

Accordão no recurso parcial .n. 433 — (Minas Geraes) 

Vistos;-etc. . ' , 

O Dr . Eliseq-Laborne e Valle não se conformando com 
o acto da 32" turma, apurando a I a secção do Districto de São 
Sebastião do Curral, municipio de Itápariea, delle interpor 
recurso, que foi tomado por termo, fls. e ao qual aeampa-
nhou os documentos de fls-. e fls. 

Informou o Presidente da turma, fls. ser verdadeira a 
razão apresentada pelo recorrente, não coincidir o numero cie 
soibrecarta encontradas na urna v n . 127 com o de votantes 
constantes da acta de encerramento 181, não obstante, ter a 
turma resolvido apurara urna por coincidir o numero das 
sobreeartas com o de eleitores, assignados nas folhas, tendo 
assim havido engano na acta ao determinar o numero de vo
tantes. s . '" . 

O Tribuna! examinou cuidadosamente a urna e os papeis 
que a acompanham, e rverificou ser verdadeira a informação 
do Presidente da turma e, por isso, por maioria os seus juizes 
resolvem negar provimento ao recurso e 'confirmar o acto da 
turma e assim decidiu firmado na jurisprudência do Tribunal 
Superior, e que se lê no Boletim Eleitoral 'de 3' de maio de 
1933,pag. 2211. 

Bello Horizonte, 13 de dezembro de 1934. —Horacio 
Andrade, Presidente. ;— Celso Nogueira,-Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 434 — (Minas Geraes) 

~ Vistos, e t c . : 

O Presidente da 18 a turma apuradora das eleições effe-
ctuadas á 14 de outubro dc corrente anno, por seus officios 
de fls. e fls. trouxe.ao conhecimento deste Tribunal por in
termédio de seu digno Presidente, o seguinte: a) que a , turma 
que presidia deixou de apurar a urna n . 78, 9" secção de 
Itacaimbyra, municipio, por ter a mesma sido entregue a 
Agencia Postal conforme o recibo que a acompanhou ás 10 
horas' do dia seguinte a eleição e sem haver motivo justifica
tivo; b) que no dia.eeguinte o Dr , W . Ferreira Pires, can
didato a Câmara Federal desse acto da Junta interpoz por es
cripto recurso que ficou constando da acta. e pediu submettésse 
a urna a exame pericial para se constatar, se estava ou não 
violada; c) que deferiu o pedido, nomeou peritos, que exami

nando a dita u m a concluíram se achar intacta, não conter < 
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indícios de violação, cujo laudo apresentava; d) que, não 
obstante, a tu rma manteve o seu acto anter ior . 

O Tribunal relatado e discutido o recurso, resolve em 
conhacer do mesmo e negar-lhé provimento. 

Asam decida quanto a preliminar, contra o voto do 
Exmo. JUÍE D r . Guydo Cardoso por ter o referido recurso 
6ido interposto.reyulurmente, e quanto ao mérito negar se é 
yerdsde qu» a urns foi tardiamente entregue a Agencia Postal, 
p não immediatameute, como mandam as leis eleitoraes, p ro -
yado pela perícia não se achar a mesma violada, o facto não 
paôsa de mera irregularidade. 

Bello Horizonte, 19 de dezembro de 1934. — Horacio 
'Andrade, Presidente. — Celso Nogueira, Relator. 

P R O C U R A D O R I A G E R A L D A J U S T I Ç A 

E L E I T O R A L 

Território do Acre 
i • -

Consulta n . 2.068 — Classe 6 a — Assumpto — Consulta 
do Sr . Dr . Juiz Federal — Relator: Esmo . Sr. Desembar
gador Coliares Moreira. > 

PARECER N . 707 

1 — O Dr , Juiz Federal do Território do Acre consulta: 

"Dezor Djalma Mendonça, eleito presidente Corte 
Appellacão assumiu presidência Tribunal Regional ac-
cordo disposição Código revogado que ' estabelecia ex-
eepçfio este Terri tório. Parecendo claro paragrapho 1° 

>&rtigo oitenta e dois Constituição, obedecido pelo Có
digo Eleitoral vigente que fez desapparecer excepção 
existente na possibilidade de me dirigir regularmente 
ao presidente cuja legitimidade ponho em duvida, faço 

> directamente ao Egrégio Superior Tribunal a consulta 
seguinte: Ainda vigora para o Território do Acre dis
posição que dava a presidência do Tribunal Regional 
ao Presidente da Corte de Appellacão?'Resps. Sds. — 
Irineu Joffily, Juiz Federa l . " 

2 — A Corte de Appellacão do Acre se compõe de apenas 
t res desembargadores. Por isso é que o anterior Código Elei
toral (decreto n . 21.076, de 24 de fevereiro de 1932), ar
tigo 21, § I o , n . 3, § 2», n . III, determinada que o Tribunal 
Regional ali era presidido pelo Presidente do Tribunal de 
Appellacão, tendo os outros dois desembargadores como 
juizes. 

- O actual Código Eleitoral (ar t . 23) silencia sobre esse 
iponto. Porém, a Constituição Federal no a r t . 82, § 1°, deter
mina, sem excepção alguma, que os Tribunaes Regiònaes se
jam presididos "pelos Vice-Presidentes das Corte de Appel
lacão, cabendo o encargo ao 1° ViCe-Presidente nos Tribunaes 
onde houver mais de um" . 

Parece que, em obediência a esse dispositivo constitu
cional, é que a lei n . 48, de 1935, não reproduziu o preceito 
do a r t . 21, § I o , n . 3, do decreto n . 21.076, de-24 de feve
reiro de 1932. Mas, o decreto federal n . 14.383, de 1 de. 
outubro de 1920, de Organização Judiciaria do Território do 
Acre, e ainda vigente segundo commufiicação official do se
nhor Interventor á Procuradoria Geral em telegramma de 30 

*- de setembro ultimo; esse decreto no a r t . 94 determina que 
se jam' t res os desembargadores e no a r t . 126 manda que o 
Presidente seja substituído em suas faltas ou impedimentos 
pelo desembargador mais antigo. Este, portanto, faz as vezes 
de Vice-Presidente. 

3 ' — A Procuradoria Geral, portanto, opina: 

a) se responda negativamente á consulta do dou
tor Juiz Federal; 

b) se esclareça que a presidência do Tribunal Re
gional não pode mais caber ao Presidente da Corte de 
Appellacão. ex-vi do disposto no a r t . 1 82 , § I o , da Con
stituição Federal; 

c) que emquanto não for creada a Vice-Presiden-
cia permanente ou effectiva daquella Corte de Appel
lacão, a presidência do Tribunal Regional do Terri tó
rio compete ao Desembargador mais antigo daquella 
Corte que, ex-vi do a r t . citado 126/do decreto numero 
14.383, de 1920, faz as vezes de Vice-Presidente. — 
Dr . José Maria Mac DoweU da Costa, Procurador 
Geral Eleitoral,, interino. 

Território do Acre 

Consulta n . 2.069 — Classe 6 a — Assumpto — Do Pre 
sidente do Tribunal Regional Eleitoral — • Relator: Exmo.-, 
S r . Desembargador Ovidio Romeiro. 

PARECER N . 708 

' 1 — 0 Presidente do Tribunal Regional do Território 
do AiCre, consulta: 

"Corte Appellacão se compõe de tres membros 
não tendo vice-presidente, sendo desembargador" mais" 
antigo substituto do presidente nos seus impedimen
tos. Assim sendo consulto: Se presidente Corte Appel
lacão poderá ser presidente Tribunal Regional, apezar 
disposto no paragrapho primeiro do artigo oitenta e 
dois da Constituição; segundo, caso presidente Corte 
não possa ser presidente do Tribunal Regional per
gunto se poderá tomar parte como membro effectivo 
ou substituto. Esta pergunta se justifica porque se 
compondo a Corte de Appellacão de tres membros SO
mente estando presentemente funccionando com doie 
desembargadores e um juiz de direito, não poderá o 
Tribunal Regional funccionar se o Presidente da Corte 
de Appellacão não puder nelle tomar par te . Fica 
assim esclarecida consulta constante do radio numero 
cento e cincoenta e seis, de doze de dezembro do cor
rente, esse Superior Tribunal. Atts. Sauds. — Lixai-
rio Celso, Presidente Tribunal Acre." 

2 — Junto copia do meu parecer, que adopto para esta 
consulta, proferido na de n . 2.068, dirigida pelo Dr. Juii* 
Federal do Acre, e referente ao mesmo assumpto. 

3 — A'quelle parecer, accrescento somente a p,arte espe
cial desfoutra consulta, isto é, que o Presidente da Corte de 
Appellacão não sendo presidente do Tribunal Regional não 
pôde como.juiz fazer parte do mesmo Tribual Regional Eelei-
torai . Seria possível de accordo com o decidido na Consulta 
1.197 em 19 V1I1I. 935, que o Presidente do Tribunal Regional 
pudesse assumir interinamente a presidência da Corte, de 
Appeilação durante ferias ou impedimento do effectivo: não 
porem, a eífectividade em ambos. 

• 4 — A Procuradoria Geral solicitaria ao Cilenio Tribuna! 
fosse remettida ao Sr. Ministro da Justiça copia do accordãr 
que vier a proferir (se no sentido ora indicado) para que c 
Governo tome as necessárias providencias junto ao Poder Le
gislativo afim de cessar a anomalia da Justiça Eleitoral no 
Território, que quasi nnca funccionou: estão á porta as 
eleições geraes de Presidente e para o Congresso Federal, e se 
nãotomar providencias immediatas, vae se repetir o caso de 
ter este Tribunal Superior de apurar eleições de Deputado. 
E a situação, agora, será mais grave em virtude das eleições 
presidenciaes. — Dr. José Maria Mac Dowell da Costa, Pro
curador Geral Eleitoral Interino. 

Estado do Espirito Santo 

Consulta numero 2.064 classe 6.a Assumpto — Consulta 
do Sr. Desembargador Augusto Affonso Botelho Juiz effe
ctivo do Tribunal Regional Eleitoral Relator o Exmo. Sr. 
Professor Joãvo Cabral. 

PARECER N . 709 

1 — O Senhor Desembargador Augusto Affonso Botelho, 
Juiz effectvo do Tribunal Regional do Espirito Santo: 

exerceu um biennio, o de janeiro de 1933 a dezem
bro de 1934, como juiz, e o de Janeiro de 1935 a dezem
bro de 1936, como presidente, por ter sido, nesse segun
do biennio, eleito vice-presidente • da Corte de Appel
lacão. Pela jurisprudência assenote desse egrégio T r i 
bunal Eleitoral, o biennio exercido como presidente,\não 
é computado ao tempo de juiz. Consequentemente, 
resta-me ainda um biennio para completar meu tempo 
de juiz effectivo, neste Tribunal Regional. 

Tendo sido eleito agora presidente da Corte de 
Appellacão para o biennio de janeiro de 1937 a dezem
bro de 1938, consulto: ao assumir o cargo de pres i -
1937, esse facto t ra rá como conseqüência o meu s im
ples afastamento do cargo de juiz effectivo durante o 
biennio em que estiver na presidência da Corte de 
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Appellacão, e findo o qual voltarei ao exercício do car-
. . . go de juiz effectivo do Tribunal Regional, de vez que 

'ainda me restam 2 annos para completar o.meu tempo 
de juiz, ou acarretará fatalmente a perda do referido 
cargo? 

Valho-me da opportunidade, para apresentar a 
• : , ' . V, £x, meus protestos de alta estima e mui distincta 

consideração". -
2 — Parece que a lei desconhece a interrupção do exer

cício-do cargo "por simples afastamento" sem ser por licença 
oü , ferias concedidas •na"' forma legal (Código Eleitoral ar t i -
Ugos 27 letra' / e 2093 . ' * 

. O,afastamento previsto e indicado na consulta (què ver 
sando caso concreto deve ser solucionada como instrucção) 
é u m verdadeiro impedimento ex-vi legis (argumento do a r t . 
BI %'2.° letras.» e § 4.°, combinados). 
"'. ; Não'podevidç os' Presidentes . das Cortes de Appellacão, 

Chefes, do Poder 'Judiciár io Estadual, ser subordinados h ie-
rarchicamente a. um Desembargador do mesmo Tribunal, seu 
Vice-Piesidente; : porem nesta qualidade Presidente ou Chefe 
djo" Tribunal .Federal. Regional; não podendo, portanto, pelo 
EirÍEcipió, •clo.liierarchia, ser simples juiz de.'outro Tribunal, 
* juiz exáciamenlp em vista de sua qualidade de Desembarga
dor; devendo "pelo § 2° do artigo 141 ser chamado o juiz do 
Tribunal Regional para presidir turma apuradora, sejam 
os. jirizes effectivos'sejam os substitutos {ex-vi § c.° desse 
iriçsmo artigo); sondo .prohibido pelo artigo 209 o afastamento 

dos .Hi««s dò Tribunal Regional "em período de apuração 
de eleições, ou nos tres mezes anteriores á realização desta": 
—- todos, esses argumentos parecem demonstrar que o juiz 
dè..CrVrte: de : Appellacão de Estado, perde-automaticamente o 
o u Presidente do TrihunaL Regional que for eleito Presidente 
seu cargo de membro desse Tribunal Regional. 

•Nesse sentido, é o parecer da Procuradoria Geral Eleito
ra l .—Dr.-JoKÚ Maria Mac Doioelt da Costa, Procurador Ge
ral 'Etcítüi-aJ .' 'Interino. 

' • i 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI-
r TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

•• •'. ' ' A C T A . 

••• 2.*; SESSÃO, EM 13 DE JANEIRO. DE 1937 

. ' P R £ B I D E N C I A DO S R . DESEMBARGADOR VICENTE PIRAGIBE 
PRESIDENTE 

Aos treze dias do mez de janeiro corrente, presentes os 
Srs. Desembargadores Vicente Piragibe, Souza Gomes, André 
de Faria Pereira, Juiz Federal Dr . Castro Nunes, Juiz de Di
reito Dr . José Duarte, Jurista D r . Jayme Pinheiro de Andrade 
e o-Procurador Regional, Dr . Mario Neiva de Lima, Rocha, 
abre-se a ;sessão á hora e no local de -costume, servindo como 
Secretario o Dr. Modesto Donatini Dias da Cruz, official dá 
Secretaria, que procedeu á leitura da acta da sessão anterior, 
cuja redacção foi approvada unanimemente. 

O Sr. Desembargador Souza* Gomes relata o pedido de r e 
gistro feito pela Associação do Partido Nacional de Educação 
e Sáüde e, a v i s t a das declarações feitas não preencherem ás 
exigências legaes, vota pelo indeferimento do pedido, o que 
foi approvado pelo Tribunal . Relata ainda: o recurso de An
tônio Pereira de Araújo, do despacho do Juiz Eleitoral que in
deferiu su& qualificação. Posto em. discussão,-preliminarmente, 
o t r ibuna l conhece do recurso, em face do disposto nò artigo 
numero cento e :setenta e um do .Código Eleitoral, e dá-lhe pro
vimento para mandar ser qualificado' o requerente, o que foi 
approvado unanimemente: o;processo de Washington Barbosa 
Pereira França, que pede rectificação da idade no seu titulo 
eleitoral. O Sr. Relator vota. para mandar baixar-os autos, 
afim de ser corrigido o titulo e voltar o processo á revisão;, foi 
também approvado. Relata tàmbem a consulta de Luiz Miranda 
Jordão" sobre como se poderá, qualificar não possuindo docu
mento algum com o- qual possa provar sua identidade. Posta 
em discussão, foi indeferida a consulta, unanimemente; e o 
pedido de nove mezes de licença prêmio, feito por João Dantas 
Werneck," continuo d^-ste Tribunal, o qual foi deferida unani
memente. 

O.Sr'. Desembargador André 'dc Faria Pereira, reluta ws 
processos de exclusão por falleeimeuto-dc Antônio Celestino :d*3 
Costa e'Sebastião Guerreiro, e, de accordo com' as iai'oruiü(.;G<,-< 
da Secretaria, manda exctuil-os da lista dos eleitores.-ReiiilkSi 
também o processo de Manoel da Silva Pereira, portúguez, qrtúa 
pede. seja qualificado e inscripto eleitor, em face do qüe : diss*^ 
.põe o artigo numero sessenta e nove, numero cinco, da Cón-^ 
stituição anterior. O Tribunal resolve mandar cancsllar a insc-fim'̂  
pção, fazendo-se os registros legaes;-e a representação íu imeim 
duzentos e noventa e quatro, do Sr. Chefe de Policia, remetten-
do uma consulta do Sr. Director dó Gabinete de Identificação,,, 
sobre a interpretação do artigo sexto do Código Eleitoral'.^ 
O Sr. Relator vota para se ,tomar conhecimento da consulta 
sobre a..intelligeneia do artigo.: sexto do Código Eleitoral, e .a 
applieaçãò do preceituado na letra b, e responder què 'os tér 
mos imperativos desse dispositivo condicionam a prova de iden
tidade do cidadão alistavél que attinja a idade de dezenov. 
annos á posse do titulo eleitpral e assim respeitadas as res-
tricções do artigo quarto - e as do artigo" sexto, as carteiras d:, 
identidade não'podem ser expedidas a candidatos naqueljas.co)--
dições que- não estejam na posse' do titulo, o que foi* á p p n i , 
vado pélò Tribunal. • " . 

O Sr. Dr. José Duarte relata o pedido de seis* mezes '(f»ã 
licença-premio, feito pelo Dr. Eugênio Gracie Catta Preta, o f i 
cial da Secretaria deste Tribunal. Posto em discussão, o Sr. Rei;» 
tor vota para.se converter o julgamento em diligencia, afim de o 
peticionario esclarecer o facto de não constar da certidão Ü>j 
Thesoury, o. .tempo do-serviço a que-se refere 1 o documento 
de folhas • tres. . : Relata o processo de Lòurival .Vieira Borges, 
eleitor ..inscripto cm duas. zonas eleitoraes; O. Tribunual, de 
accordo'. com o- parecer• emi t t idcpé lo Dr . Procurador, .mand;i 
cancelíar á inscripção numero seis mil quinhentos e ;dois v. 
manter, a outra, com a qual o eleitor já votou, proçedendo--
se na conformidade do artigo oitenta do Código Elei toral . 

Foram julgados e approvados processos de transferencia 
e de inscripção pelos relatores; Sr. Desembargador Souza Go- , 
mes : dez.processos de transferencia e duzentos e tr inta.de ins
cripção; Sr. Dr. Castro Nunes; seis processos' de .transferen
cia e duzentos .e quarenta de ' inscripção; Sr. Desembargador 
André de Far ia Perei ra : treze processos.de transferencia -e 
quinhentos e setenta de inscripção; Sr.. Dr . Jayme Pinheiro 
de Andrade: dezenove processos da transferencia e duzentos c 
oitenta de inscripção; Sr. D r . ' J o s é Duar te : quinze.processar 
cie transferencia e fcresentos e cincoenta e cinco de inscripçlg»* 
Os- nomes dos eleitores constam do Livro Auxiliar das ÃsbRatô 
numero um. : ^ . «si? 

.Nada mais havendo, a tratar, foi encerrada a sessão-Já^, 
auatorze horas. E, para constar, eu Modesto Donatini Dias jtej. 
Cruz, official da Secretaria', mandei lavrar a presente que às - ' 
signo,.Modesto Donatini Dias da Cruz. —'Vicente Piragtbe. : i n,ç. 

r Relação dos nomes • dos eleitores, cujos processos forage 
julgados e. approvados na segunda sessão, realizada no dia trç|iij' 
de janeiro de mil novecentos e trinta e sete e que constaj^ 

' do Livro Auxiliar das Actas do Tribunal Regional do Distríç|.j£, 
Federal, numero um. . . 

Relator: Sr. Desembargador Souza Gomes: dez p roces 
sos de transferencia: Arthur Leão Alves, Armindo Medeircflè 
Augusto d'Almeida Hudson, Libanio Leodonio Dantas, DeoelíSá 
ciano Manoel da Rocha, José Fernandes Barbosa, Thelio Pi ri Ili
da Veiga. João Baptista dos Santos, Antônio Julião Marqiüãâ 
Hugo Walter Engelke; duzentos e trinta prdeesos de inscripção*.' 
Antônio Gomes de Almeida Pinto, Antônio Marques Sá, F&è-
lisberto Portella, Carlos Lobato Pereira, Jorge Moreira Cosia? 
Clovis de Maratona, Sebastião Oliveira Miranda, Nelson ,BaÃ 
bnsa da Silva, Paulino Pinheiro Machado. Oscar Pedro Mái'-g 
tins, Ary Cunha, Agenor de Almeida Loyola, Olinda Sampréb 
Pereira, Manoel da Silva Almeida, Luiz de Oliveira Machado, 
Djanira Buenò Ormerod, Antônio Severo SanfAnna, João Ba
ptista, Jurandyr Albuquerque Cavalcanti, Antônio de Medei
ros, Wáldemiro Luiz Machado, Romulo Saldanha da Gama 
Azambuja, Alberto de Oliveira, Annibal Figueiredo da Moda, 
Sebastião Baptista Nepomuceno, José Victor de Figueiredo, 
Benedito Gonçalves, Álvaro Sebastião Roque,, Juvenal Hiiba-
ck Rodrigues, Olga Medeiros do Amaral, Octayia-Menezes rl;> 
Souza, Agostinho Pires de Almeida, Waldir Teixeira Barbo.-a. 
Olga, Saraiva Castilho,-Pedro Tavares Crespo, Manoel Co>;1s>.. 
Francisco Pereira Mendes, Valetim Benites, Benedicto-1- Waliiv-
mar Saltoris, Renato José Pereira, Jayme de Almeida. Pcivii-p. 
Carlos Simões, Eleodoro Peçanha, José Anesio da Costa, Ma
noel Carneiro de. Oliveira, Idalecio Vieira de Rezem!*. Da
niel da Silva, Renato Nunes Ribeiro, Antônio Joaquim Soai'••.< 
Calçada, Orlando Elias Alves Barbosa, Euclydés Lopes V>ir-
frayer, Jayme Ribeiro de Freitas, Altamiro da Silva Kmli.-:-
ro, Nivaldo Carlos à« Figueiredo. Pedro dos Santos Dias Al-
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cides Pereira, Maria de Souza Carvalho, Luiz de Souza No
gueira Lopes, Pedro Ignacio, Manoel José das Chagas, Eurico 
Ávila de Souza, Júlio Pereira da Silva, Manoel Reis, Jeovah 
Dias de Oliveira, Sebastião de Almeida Rosa, Antônio Fe r 
reira Filho, Albertino Vieira Furtado, Maria Francisca de 
Souza Vieira. José Rodrigues Lopes, Bartholomeu Octaviano 
da Silva, Raul Lopes da Silva Moraes, Ivo de Almeida, Júlio 
Pires Vianna Júnior, Guilherme Barrancos, Antônio Nobre 
.Vianna, João Baptista Virgolino, Antônio Alves Duarte, Anni-
bal Eleuterio de Moraes, João Domingos Velho de Mello, Vi-
elor Garrocho Moll, Benjamin José da Motta, Mario Pereira da 
Bocha, Antônio Marcos da Cunha, Gilberto de Freitas, Mario da 
Rocha, Olavo dos Santos Nunes, Jaçyntho Ferreira da Costa. 
Motta, Estephania Pereira da Silva, Eurico Rodrigues, Miguel 
Archanjo Falcão. Thomaz Dali' Orto. Daniel Agostinho da 
Genesio de Azevedo Lourenço, Luiz Mauro, Francisco Chris-
tovam da Rocha, Francisco Caetano da Silva, Eduardo Lou
renço Lopes, Luiz Carelli, Orlando Luiz Machado, Isabel da 
Rocha Arantes, Arthur Malheiros Cunha, Raphael Scarlecio, 
Antenor Thibau, João Alves Martins, Custodio Felismino da 
Cunha, Alcebiades Vicente de Souza, Oscar José Martins, An-
tonietta Mendes, Alcides Rocha Arantes, Victor Muniz, Joa
quim Fernandes, Moàcy Lemos de Oliveira, Laurentino Fu r 
tado de Oliveira, Paschoal Magnelli, Manoel José Ribeiro, 
Joaquim Calmon de Souza, Antônio Cruz, Camillo Menezes de 
Oliveira, Everaldino Cardoso Gil, Antônio da Costa e Souza, 
João Maria Pimentel, Ivo da Rocha Vaz, Luciano de Miranda 
Lima, Josué Martins, Geraldo Werther Rosa e Silva, José 
Bandeira Maia, Wilson Chaves Rufino, Gilberto da Silva 
Soares, Franklin de Souza Ramos, Octacilio Alipio de Figuei
redo, Luiz de Oliveira, Almerinda Corrêa de Araújo, Jacintho 
Pereira dos Santos, Octacilio de Paiva Marques, Eurico dos 
Santos Ramos, Virgílio Marques de Oliveira, Manoel Romoal-
do, Waldemar de Oliveira Lima, Gilberto Reis Porto, Raul 
Augusto Rodrigues, Belmiro Augusto da Silva Borges, Accacio 
Gonçalves da Costa, Paulo Ré, Rubem dos Santos Dias, Guio-
mar Bastos Carvalho, Sylvio Gnecco Carvalho, Altivo Firmino 
do Nascimento, Raul Cordeiro, Edevaldo Manhães Barreto, Ce-
sarvino Layno dos Reis, Renato da Cunha, Claudionor Villari-
nho João de Souza e Silva Lobão, Antenor Mendes da Cunha, Ma
ria Lydia Baptista, Rodolpho Gabié Lepasteur, Edgard de 
Britto Meirelles, Roberto Fritz, Luiz Pinto Monteiro, Estellita 
Elvira de Magalhães, Julieta Elvira da Silva, Benildo Dama-
Eio Gomes, Clovis Iglesias de Lima, Adalgisa Corrêa Saldanha, 
Achilles Pinto da Costa, Lindolpho Ferreira, Lais de Faria 
Luz, Irineu Camargo Travassos, Bernardo, Moreira Peixoto, 
Manoel Jorge Tavares, Manoel Antônio da Silva, Waldemar 
Nunes Machado, José Joaquim da Silva, Pedro Ferreira de 
Faria, Hyppolito Soares Moreira, João Joaquim da "Costa, João 
de Oliveira, Laura Barbosa Machado, Sebastião Gonçalo de 
Oliveira, Júlio Geiger, Oscar José de Oliveira, Oliveira Malagoli 
Peixoto, Rosalina Ferreira Marcai, Moacyr, Gomes Pereira, 
Maria Julia SaTles, Jandyr Teixeira de Oliveira, Fernando 
Gonçalves de Castro, Melchiades Gandarely Passos, Nelson 
Fereira de Carvalho, Manoel Duarte, Joaquim José da Rocha, 
João José Fontoura Filho, José Baptista de Oliveira, João 
Lopes de Oliveira, Alfredo Rodrigues dos Reis, Edison José 
•Vieira, André Guimarães Costa, Manoel Rodrigues da Silva, 
Anthera Rodrigues Ribeiro, Maria Magdalena de . Rezende 
Leite, Francisco de Almeida, Mario de Oliveira Carvalho, Or
lando da Silveira Bastos, Homerildo de Souza Ramos, Maria 
José de Souza Machado, Florindo Herrera, Vicente das 
Dores Charão, Doellinger Augusto de - Oliveira, Ubal.dmo 
Augusto dos Santos, Augusto Moura Filho, Marcilio Gonçalves 
Sobrinho, Orsina Felismina Bastos, José Augusto de Mello, 
Antonietta Meirelles Teixeira, Cacilda de Souza Teixeira, 
Artonio Tavares, Aracy de Souza, Wáldemiro Zaeharias, 
Adalberto Augusto Christiano Philippsen, Manoel Alves de 
Barros, Ignacio Marques da Silveira, Dirceu Macedo de Oli
veira, Ary Fernandes. Alacriiío Tavares Dias, Giuseppe Pa-
dula, Maria Silva, Maria de Lourdes Bastos, Antônio José 
da Rocha, Tercio Dutra de Almeida, Sodré Augusto Soares. 

Relator, Sr . Dr . Castro Nunes: seis processos de t rans
ferencia: Firmiano Amorim, Euclydes Gouveia dos Santos, 
Manoel Fernandes do Amaral Brasil, Manoel Maraues Cecilio 
de Castro, Antônio Marques da Costa, José Moreira Campos; 
duzentos e quarenta processos de inscripção: José Soledade 
dos Santos, Maria Frazen Menezes, Atalino Antônio, F ran-

- cisco Cordeiro Garcez, Claudemiro Ferreira dos Santos, Fran
c i s c o Silva Monteiro, Álvaro Ribeiro de Queiroz, Evaristo 

Pereira da Silva, Adolpho Schmidt Júnior, José Joaquim 
Ferreira, Valentim Azeredo Coutinho, João Affonso Peres 

-" Júnior, Oswaldo da Rocha Pinto, Silvino Alves, Liborio Ma-
riano Felix Borisff, Vicente Alves da Silva, Esther de. Souza 

•'' da Silveira, Bento Ramos, Alcebiades de Lima Vieira, An

tônio Góes Rodrigues Teixeira, Alfredo Pereira da Costa, 
José Sampaio de Oliveira, Isidro Cropolato, Augusto Ajare, 
Nelson Cardoso Simin, João Romano, Joaquim Gomes, Ho-
iació da Silva, Albano Martins Guimarães, Sebastião. Corrêa' 
Cabral, João Molinaro, Euclydes Monteiro da Silva, Adhemar 
de Oliveira, Roberto Pacheco da Costa, Hyldo de Oliveira, 
Maria Thereza Lopes, Alzira Sampaio Guimarães, Nair Cro-
palato Frias, Albertjna Dias, Cecília Rocha Vianna,,José An
tônio Gerasso, Astor de Souza Villar, Renato Segadas Vianna 
Júnior, Adauto José Seabra, Elpidio Ferreira Leite, EmUia 
Vieira da .Costa, Oswaldo Alves Moreira, Francisco Arrigoni 
Moraes, Lourival dos Santos Maia, Diomedes Rocha Guima
rães, Euclydes Pereira dos Reis, Octacilio de Souza, Cenira 
dos Santos de Barros, Catharina da Costa Louzada, Domingos 
Rodrigues, Nelson Portocarrero Martins, Gabriela Costa, Os
waldo da Cruz, Mario Machado da Costa, Mauro de Mello ,e 
Silva, Nelson Ferreira Rodrigues, Eliete Caldas de Mendonça', 
Aracy Teixeira, Armando Pereira, Alexandre Enzo Grimaldi, 
Dirceu Graça Rapozo, Mario Ferreira Alheiro, Maria Penna 
Nunes, Alice Wrigth Cardoso, Arlette Lima Carvalho, I r á - ' 
cema Lopes de Siqueira, Synval Medeiros, Raul Abbett de 
Escobar, Bernardino Alpoim da Fonseca Menezes, Altamiro 
dos Santos, Lincoln Salazar, Alcebiades Ferreira Machado, 
Alexandre da Silveira Brum, Manoel Francisco Delgado, Ma
noel Hollanda Montenegro, Maria Mutel Zamith, Geraldo de 
Freitas Frazãq, Eduardo de Andrade Figueira, Severino Go
mes de Oliveira, Francisco Nogueira Barreto, João Cano Ala- S 

mino, Maria Izabel, João da Silva, José Dias Medronho, Wal
demar Vaz Rosa, lida Camões Orlando, Itagiba Passos da 
Cunha Silveira, Orlando Schmidt Cabral, Durval Rodrigues 
da Cruz, Francisco Alves Martins, José Preisler, Delio Cunha, 
Giuseppina' Pelosi, ,Firmo de Souza Araújo, Joaquim Antônio 
Lourenço, Alcebiades Elizardo dos Santos, João Gomes Leite, 
Hamilton Uchòa Cavalcanti, José Torres Gonçalves, Dôririel 
Teixeira Lima, Armando Ferreira Alves, José Ignacio Ro
drigues, Orlando Macedo, Guilherme José dos Anjos, Gualtér 
da Silva Mano, Oswaldo José Villar, Ulysses da Silva Braga, 
Luiz Mario'Jeolás dá Motta, Dante da Costa Lapera, Américo 
Zappelli, Sebastião Monteiro Soares, Gonçalo Garcia. Lessa, 
José Kauffmann, Nair Walker de Vasconcellos, Manoel Fe r 
nandes Fortes, Absolon Reis, Domingos : Luiz de Mello,. Mario 
Diniz de Carvalho, Euzebio Felippe Vianna, Zildo Pereira 
Magalhães, Octaviq Borde, Antônio Affonso Ramalheira, A l -
bercio José Barros, José Francisco Rios, Francisco Moreira 
Jacütinga, José Carlos de Oliveira, Cincinato Pereira Leite, 
Herminia Barbosa Sampaio, Emilio Caccavo, Izilda Lopes Pa-
ranhos, Antônio Vaz, Augusto Coelho dos. Santos, Pedro Pe
reira da Costa, Florinda Candio, Miguel Antônio de Oliveira, 
Euzebio de Freitas Carlos Pereira da Silva, Marcello Gastaldo, 
Simas de Oliveira Santos, Álvaro de Souza Ribeiro, Ernesto 
Evangelista, Acyr de Figueiredo, Floriano Peixoto Macüco, 
Maria Adelaide do Nascimento Silva, Almazor da Silva Gui
marães, Onofre da Silva Senna, Roberto de Freitas Cunha, • 
Beraldo José Pinto da Si.lva, Silvino de Oliveira Mattos, José 
de Souza Cabral, Dulce Lúcia Faria de Macedo. Pedro Vir
gílio de Macedo, Angélica Garofalo Méga, Sabino Pinto da 
Silva, João Baptista de Mendonça,'Maria Izabel Pereira, José 
Martinelli, Ramiro Luiz de Menezes, Francisco de Assis Fer 
reira, José Querino da Rocha, Alberto Elias da Cruz, F ran-
celino Fragoso de Almeida, João Barros Araújo Júnior, Al
fredo Machado, Ernani Rodrigues da Silva, Enéas Nogueira 
Balesdent, Diamantino Pereira Soares, João Lúcio de Souza, 
Henrique Willis da Silva, Fernando da Costa e Cunha, J a 
çyntho Ramon, Adriano Ignacio de Campos, Waldemar Ma
galhães de Abreu, Arthur Euphrosino da Silva Filho, Ho
racio Gomes, José Geraldo Pereira, José Maria da Silva, João 
Fernandes Araújo, Gastão Pereira, Franklin Pereira Bacellar, 
Wilson Oberlander, Ismar Ramos de Lima, Florisbella. Peres 
Montiyjo, Anna Quintas Alves, Joaquim de Oliveira, Mario 
Penha Fernandes, Helvécio Jesus de Souza, José Pereira da 
Silva, Mario Gomes Pacheco, Euclydes Nunes da Costa, F ran 
cisco de Paula Aurélio da Costa Pereira, Annibal Francisco 
de Paula, Josué da Silva, Sylvio José da Silveira, João Pe
reira da Silva, Vicente Câmara, Manoel Teixeira da Fonseca 
Filho, Renato Ferreira <-de Souza, Oswaldo Faria Carvalho, 
José Soares Musa, Hildebrando de Mello Rezende, Democrito 
Cardoso Dantas, Eclair Ramos de Lima, Domingos Ferre i ra 
Martins, Franklin de Oliveira, Isaac Mendes de Almeida, 
Maria Rita dos Reis, Alberto Alves da Silva, Maurício Carlos 
Garcia de Miranda, Luiz Pereira da Silva Filho, Jorge Jordão 
da Silva, Manoel Casado.de Lima, Felippe José da Silva, Ner-
val Antônio Gomes, Sebastião da Costa Rabello, Agenor Plá
cido Loureiro de Andrade, • Mercedes de Souza Moreira, Stella 
Bruno Serra, Virgínia Rodrigues da Costa, Juvenal Ruiz 
Vianna, Ivette Beatriz da Silveira, Hilda Corrêa Rodrigues, 
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Gicero Feltro de Oliveira,. Victor d.a Cruz Magalhães, Ogmar 
Cruz da Silva, Nysio Ferre i ra de Almeida, Wilson Ferreira, 
Clovis Fiirim Fontes, Affonso Pereira, Juacy Rodrigues, Tito 

•Trindade, Edgard Siqueira Pessoa, José Antônio da Cunha 
Júnior, Yvonne'Vieira Marques Sancho, Ary Martins Ferreira. 

Relator, Sr . Desembargador. André d e . Far ia Pere i ra : 
treze processos de transferencia: Durval da Silva Bandeira, 
João Apolionfo, José Pedro Gonçalves, Vivaldino Barbosa da 
Silva, Luiz de Sá Cavalcante, José Vanon, João Guimarães, 
Divino de Sá Cavalcanti, Randolpbo Pereira Passos, José da 
Silva Pessoa Sobrinho, Mario José da Silva, Alberto Soares 
Pereira, Waldemar Correia dos Santos; quinhentos e setenta 
processos de inscripção: Arthur Baptista Pereira, José Maria 
Mendonça, Francisco Antônio Cavalcante, Alipio de Oliveira 
Caldeira,; Clovis Macedo Costa, José Rosa, Sebastião Gonçalves 
Pereira, 'Domingos José . de Carvalho, Leandro José Telles, 
Walter Garcia Ferre i ra , Eugênio de Souza,- Ely Bernadac 
Vidál, Hérculanò Pereira de Carvalho, Manoel Laurentino de 
Aguiar/ Francisco Ignacio Sodré, José Rangel Pinheiro, Mil
ton Arruda, Hilda Moreira Sampaio, José Rosa, Canuía Souza 
6 Silva; Armando Couto Reis Filho, Euclydes Fernandes, de 
Azevedo, Antenor de Almeida, Avelino Antônio' Madeira, Dio-
nfzio'. Baptista, Aracy da« Cruz, João Genuíno da Costa, Fer 
nando Dias Ferreira, Euclydes Sebastião de Oliveira, Antônio 
Luiz de Oliveira, José Rosário de Menezes, Hermes Heraclito 
.de' Médei-roé', Luiz Gonzaga efe Menezes, Raphael Manoel Ri
beiro, Manoel'Carolino da Silva, Luiz de Moraes, Antônio 
Corrêa, Antônio Moreira Arantes, Arthur Anastácio, José Joa
quim Vieira" "da Silva, Antônio José de Sodré, Cícero dos San
tos, ' Ubaldino Nunes-da Cunha, Celeste Borges d.'Almeid"a, Al
fredo Seábra, Oscar de Souza, Haifâ Zarur, Anastácio Barreto, 
Aristidss:!.Vianna, José Mendes Filho, José Pacheco da Costa, 
Francisco Alves Ferreira, Roberto Vianna, João Marques de 

, SOuza,' João de Aguiar, Camiilo Pereira da Cunha, Viria-to 
Marinho- Soares, Nair Durães, Jorge de Assumpção, Dorval 
Bérg, Bernardino Tavares, Izabel Gonstantino, Oswaldo Dias 
Cardoso, Ulder'ieo Monfillo, Magdalenà Ferreira- de Almeida, 

'Maria Ignez Vieira, Jósê Fonseca Pinto, limar Viviani Mattos, 
Thereza Paslòriça Teixeira, Álvaro Telles de Azevedo, Fran
cisco Luiz Fernandes, Renato José Pontes. Ràuí de Mello 
Sénra" Filho, Alexandre de Siqueira Dias, Guiomar Ramos de 

. Souza, Arnebio Alexandrino da Purificação, Fausto' Gomes de 
Almeida, Mario Penna, Joaquim Antônio dos Santos Júnior, Car
los Martins, Alberto Joaquim Pereira d'Andrade, Armando José 
dos Santos, Antônio Figueredo, Antenor Ozorio Gondinho, 

-..Salvador Manfredo, Luiz Simeão de Góes, Antenor Vieira, 
I José Pinheiro, José Augusto Chalréo, Antônio Pereira dé Lu-
cèna, ízidOro Freibrun, Luiz Morceun Filho, . Manoel Crespo 
Amoêdo, Edilasio Freire. Walter Rodrigues de Faria,*1 Euoildes 

_.Còrrêa Madeira. Zacharias Antônio Soares, Aristides Caval
cante Pascboa, 'Didimo Rebello de Carvalho,- Odette da Silva 

,, Tenente', Benevenuto Mendes, Edison Brivaldo Sécca, Ruy 
Faria, Benedicta Gomes da Silva^ Name Lasmar, Elias' Eduar
do,. Medina, Quiterio Florentino da Silva, Francisco Paes Fer
reira, Manoel José Ferreira, Quintino Silva Gomes, Antônio 
•Augusto dos Santos, Benedicto Pereira Lima. Francisco da 
..Costa Barros, Manoel Lopes, Newton "Well.es, Joaquim Alves 

. da Fonseca, Iracema.Tertuliana Suzart, Antônio José de Souza, 
Carlos José da Cruz, Oscar França Leite, Albino de Paiva Al-

; ves, José Ouvia, Pierro Giacomino Dante, Manoel Rodrigues 
Teixeira, Luiza Tavares da Silva, Álvaro Duvalle e Silva, 
Antônio Alves do Amaral, José Alves da Silva, Pedro Martins, 
Romeu Rodrigues- Peres, Aleixo Pereira, Antônio Laurindo, 
"Wagner Fernandes Maciel Pacheco, Julieta Almeida da Siíva, 
Orlando-Simões Lavoura,. Waldemar Eugênio Fraga, João 
Cerqueira Filho, Honorio da Silva Maia, Euclydes Lopes de 
•Castro, Marcelino Ricardo da Silva, Waldemar Moraes Ma
chado, Delphim Ferreira Maftins, Mario Pedro Forni, Oscar 
Caetano- Ribeiro, Jorge da .Silva Villela Bastos, Américo José, 
de Souza. Sylvio Rabello, Oswaldo Ferreira Nunes, João Ole-
gario de Sá, Francisco da Gama Gosta Mac • Dowelli, Thiago 

,José de Vargas, José' Torelli, Manoel Joaquim de Almeida 
Redondo, Rosa Vieira Carvalho, Carolina dos Santos Neves, 
Noemia dos Santos Neves, Cláudio Sarandy Raposo, Luiz Ra
phael de Mattos, Moacyr Ribeiro cia. Silva Monção, Oswaldo 
Borges de Faria, Eduardo Camiilo de Araújo, Alberto de-As- , 
sumpeão,. Sebastião Gomes dos Santos, Oscar Casemiro de 
'Araújo, Humberto da Lima Barros, Eugênio- Ferreira de 
Araújo, Affonso Rodrigues da Silva Filho, Pedro Luiz Gon
çalves. .Humberto Ribeiro, da Silva Monção, Sylvio Joéé Bar-

.roso: Pereira, Nelson Pinto da Rocha, Leopoldina Cunha Albu-
'. querqae; Maria Helena Gitahy de Alencastro, Osmar Bandeira 

Lopes, Miguel Archanjo da Silva, Deusdedit Sá de Oliveira, 
Claudimira do Valle Veiga, Hélio Agra dos Santos, Orlando 
da Fontoura Perdigão, Segismundo Lodi Batalha, Joaquim 

Fernandes de Carvalho Filho, Ernesto Barbosa, Maria José 
Simões. Milton . Aguiar, Custodio Alves Roland, Maximiáho 
Braga,, Francisco da Silva Paes Filho, Walter Nascimento' 
Cordeiro. Caetano Monteiro, Alberto Corrêa da Silva,. '3péé 
de Simas Netto, Antônio de Simas Rocha, Joaquim Gonçalves; 
Durval da Costa Oliveira, João Alves da Cunha, Alfredo; 
Cardoso, Agostinho Gassano, José de Simas Rocha, Ootáyiò; 
Venaneio da Silva, Carlos José Ribeiro, Mario Shórt de Azie\ 
vedo, José Gomes "Moreira, Paulo Schvarz, Beiuiiro RoJri- : 

gues Alves, Tercio Séccá, Adele Conte, Emaiamie-1 Az«ved/o; 
Martins, Darcy .de Andrade Furtado, Ruy Macedo, Frauo.iíeq 
Ernesto Dias de Mello, 'Adalberto Fonseca Seves, Orlaarf/tio; 
Hermano Cardoso, Francisco Carlos, José Brasil, João Bran^ 
chi Filho, Jurandyr Cerqueira de Souza, Antônio Leocadiò)-
Luiz David Lopes, Elza Velloso Teixeira, Alfredo Uoíiçáíves;' 
de Lima, Maria Cavalcanti Teixeira, Adalberto Gavinííà 
Vizeu, Emílio Werneck Hir.sch, Marino José da. Rocha-, tíáf 
milear Machado da Costa, Carinesiudo' de Paula Travasffl's>' 
Dulce Santos, Ademar da Silva Case-, Aofcooio- de Carvalho') 
Geraldo-j Corrêa, Apelles Brasil Vianna, Joaquim ' Cortêáí 
Adolphu Perkles, Domingos da Castra Barbosa, Alado Frio* 
queira Soares, José Caetano da Silva Filhe, César do Atitíèí~ 
da' Pinto, Waldemar Moreira de Sá, Myrtíies Coelho Barros] 
Antônio Manoel Teixeira, Leonydia Sylvia Jusfei/iy João ;BÔ-

"íningos Lauria, Stella Justen, Alberto Baptista, João- Rebètlü1 

Antônio de Aguiar, Nestor Barbosa Magalhães» Joio lietM- • 
que Lucas, Paulo Passel-li, José Cabral de'llcnoüesl. IklefónViT 
Silva, Rubem Estevão dos Santos, José Vasçoneellos Cuníia 
Antônio cia Silva Ramos, Enecfino da Amiunciaçâo, João í|éf-
rêa Castro, Amaro Peçan-ha do Amaral, Eugenia Dantas--dí 
Araújo, Zacharias Benedicto de Souza, Benedicto %-de Oíivèt;-
ra Santos, Maria da Conceição Conforti, Aureüano BlWi 
Araújo, Aracy de Mello Figueiredo,, Vital Borges, Luiz Go
mes de Lemos, Segundo Chiavegatto, Max Doerzapff, -Etiss 
Lopes de Castro Nunes, Nicola Mazzolla, Maria do Carmo-ds 
Silva, Aluisio Lemos de Miranda, Antônio Fonseca Carríço 
Heitor Carlos Lámothe, Raul Ribeiro Lopes, Prudência dói 
Santos A.zevedo, Romildo Monteiro de Moraes, Possidonio d» 
Miranda, Leonardo Rodrigues Neves, Germano Garcia, Mdy? 
sés Augusto Miranda, Euridice Libonati, Alda Ferreira Pei
xoto, Álvaro Joso de Oliveira, Evaldo Winhesfci. Antônio MO 
reira Fontes, Arthur Orlando da Silva Pinto, Evaristo SoISi 
cie Oliveira, Cypriano Gomes Neves, Álvaro Portinliô de*Si 
Freire, Rolando Antunes Peixoto, Alberto Marques Barbasi 
Sobrinho,' Sérgio Marques da Cunha, Lueiano Alves Carnei
ro, Jeronymo José Ferreira, Oswaldo Pereira Mendes, Artj 
Coutinho de Moraes, Tecly Mou-ra, José do Patrocínio, Gil 
berto Samuel 'do Rego, Francisco Barreto dos Santos Füti.C 
Cândido de Oliveira Pereira de Albuquerque, Joaquim. F s r -
nandes Lopes, Lydia Cardoso Novelli, Antônio da Motíá l ' 
Silva Mattos, Manoel* de".Carvalho, Benevides .Qamti i to i . '^ 
lho, Maurício Pereira da Motta, Joaquim da Fonseca, Jo& 
Ferre i ra Balthazar, Luiz Paulo, Adão Augusto, Ozéas - Jost 
Pimenta, Decio Meirelles de Miranda, Araken Sécca, H e n d 
"que Vieira, Joab Victor Guimarães, Ána i r ' Novelto, Carloi 
Alberto Alves, Geraldo Berenger Seabra, Salvador Garrjta-
no, Joaquim Lage, Marina Ribeiro Teixeira, Carlos dos, San
tos Villaça Filho, Pedro Franzen Bhering, Osmar da,.Sil-y; 
Ramalho, Antônio/ Júlio Fernandes, Fructuoso Brlcal :.Qar» 
cia, Clerio Seraphim dos Santos, Auracelia dos Santos. .Bar
roso, Alberto José Lallemand, José Ciconha, Alfredo. da.-;.Sil-
va Filho, Demerval Nunes, Antenor S ique i ra .da Fonseca 
Álvaro Gomes dos Reis, Clarisse Fl !ores de. Andrade, Tristã< 
Augusto Pires Ciei, Alberto Savino, Bento Ayres Üastanhêi-
ra, Stenio Brandão, Cecília Garcia Marques, Raul de Carvajht 
Silva, Angelino Cardoso Ribeiro, Odon Pessanha, Antq.nic 
Cordeiro de Albuquerque, Josephina Campos Pereira, , ,Hi-
ram Telles Bitton, Carlos Domingos Motta, Ruy Las-Ca$as d( 
Brito, Valdelirio Mascarenhas, Antônio Cardim Lope-s, d« 
Carvalho, Plinio Moreira da Silva, Manoel Gonçalves, Paulc 
Gutenberg de Oliveira, Aristóteles de Araujft, José Castello 
Augusto Teixeira de Freitas, Alfredo Pereira Lima. Aldc 
Trinas de Lima, Alberto Barbosa da Silveira, Armando-dí 
Almeida Marinho,, Sylvio Lamenza, Oswaldo. Ferreira Lou
reiro. Hernani. Corrêa Souza Amorim. João Parceira Soares 
de Azevedo, Nair da Costa FeFreira. Pedro Tavares da Silva 
Jus-tino Francisco dos Santos. Manoel Granjo BíroardeevJÒr. 
ge Pinheiro Leonardo. José d'Avila Bastos. Oswaldmo Mar
tins Bailar, Octavio- Pinto da Motta, Rafael Agostinho, Oas« 
tão de Almeida, Francisco Aurélio Affonso* Jasd da Silva 
Machado, Manoel José dos Santo?. Odórico Gomes Cav*!«ant» 
de Albuquerque, Kelor José de Oliveira, Marletta Mana ds 
Conceição, João José Loureiro. Euclydes Fenreira Machado 
Amercio Marcello Júnior, Alfredo Gomes Maciel, AJ-bertmt 
Pereira da Silva, Carlos Corrêa, Maria da Gloria. Mario a» 

http://Well.es


438 Quinta-feira 4 BOLETIM ELEITORAL Fevereiro de 1937 

Jesus Calvâo, Edinéa Martins Costa, Octavio Tavares Carmo, 
César Pires Chaves, Bento Bispo da Jesus, Edgard Vaaco -
Marinho, José Possidonio de Farias , Affonso Henriqües NK-
ues, Guiomar Lopes, Antônio Alves Ferreira, Antônio Ba
ptista de Lima, Antônio do Espirito Santo, AccaciO Queiroz, 
Oswaldo Domingos Alonso, Maria da Gloria Silva, José No
vaes, Ângelo Mazzei, Stenio Ozorio, Roberta Gomes de Oli
veira, Nildo da Silva Sá, José Joaquim Martins Filho, José 

. Martins de Oliveira, Nelson Gomes. Viegas, Amercio Pereira 
Leal, Alexandrina de Oliveira Bastos, José Rodrigues Costa, 
Romeu Bonelli, Adalberto Dalto, Armando de. Mattos Leal, 
Heleno Martinez Harbella, Manoel Fernandes Tavora Filho, 
Ernani Cardoso de Azevedo, Rosa Moreira Tavora, Oclidés 
Frederico da Silva, Belmiro Lopes de Pinho, Manoel Fe r 
reira de Castro, Mario Santorò, Fausto Franco, Victor Fe r 
reira Demarco, Moacyr Andrade e Silva,. Guilherme de Simas 
Rocha, Judi th de Figueiredo Vasconcellos, Nelson Fernan
des Machado, Francelino José Joauim Assumpção, Sylvio 

'Agra Ferreira , Jacy Luiz de Oliveira, Abigail Ferre i ra Re-
don, Anysib da Silva Vianna, Eurico Barbosa Lima de Abreu, 
Aracy de Miranda Nazareth, Ouzem de Lima, Jayme Ven
tura, Pedro Ferre i ra dos Anjos, Oswaldo Moreira de Brito, 
Jayme de Frei tas Machado, Paulo Pereira da Cunha, Nico-
lau Elias, Victalina Gonçalves, Astrogildo Ribeiro de Carva-
lho, Aristides Marques Corrêa, Antônio Francisco de Oli
veira, Antonietta Fernandes Soares da Silva, Aladyr Fer re i 
ra da Silva, Jacy Ramos de Castro, Ar thur Pereira dos San
tos, José Carneiro de Oliveira, Manoel de Souza Vieira, Neusa . 
dos Santos, Adgard Gonçalves, Marina de Souza, Lamberto 
Althaller, Dulce Miraca, Hilda Althaller, Djanira da Silva 
Cravo, Manoel Ferre i ra de Souza,. Oswaldo Gomes da Silva, 
Odilon Ja i r de SanfAnna, Wáldemiro David de Oliveira, 
Celio dos Santos Fontoura, Daniel Nunes de Oliveira, Antô
nio da Silva, Mario Lauro, Sebastião Gouvêa, Hilda Moreira 
Fialho, Paulo Garnett SanfAnna, Guiomar Garhett Santa 
Anna. Iri-neu da Conceição Filho, Antenor Jorge dè Oliveira, 
Jtemo Longo, Raul Moreira da Silva, Lourival José Gomes 
"Guimarães, Hilton Calazans Rodrigues, Manoel Gamenho da 
Silva, Ary Gomes da Silva, Antônio-Lourenço Mariz, Raul 
-Magalhães Mondaini, Bernardino Ferreira de Mattos, José 
Monteiro Soares, Angenor Lyva de Souza, Liberaüna Fe r 
nandes Ramos, Domingos Ribeiro de Oliveira, João Pinto de 
Abreu Macedo, Maria Francisca Calçavara, Leonilla Calmon 

''Pacheco, Nicia Calmon de Pin e Almeida, Addo Pinto de 
Mattos, Lycurgo Moreira Cavalcanti, Homero Ribeiro Bastos, 
Oswaldina Mendes da Silva. Arthur Sgarbi, Manoel Pereira, 

; Satyrio Brasil, Carlos Lopes, Nicolau Gatt i , Paulo de Vasr 
concellos, Francisco Tosto, Jorge de Oliveira Soares, Aida 
Novello, Joffre Clement, Cely Alves Brum, Luiz Felippe j l a 
Rocha Fragoso. Wagner Silva, Manoel José Feital, Manoel 
Gomes Castro Filho, Judith Costa Lima, José Pereira' do Es-

' pirito Santo, Stella Brandão Gomes, Nair da Silva, Jorge 
Monteiro, João Baptista dos Santos, Manoel Silvestre da 
Silva,. José Carlos Rodrigues Leite, José Renato, Antônio 
Monteiro Guimarães, Lygia de Mendonça Moreira, Carlos dos 
;Santos Pires, José Caetano Bueno Horta Filho, Carmen.Gas
par, Maria Brandão, Caeilda Fialho Pombo, Arthur Oliveira 
Marques, José Targino Alves, Arolcfo de Castro Cordeiro. 
Bladys Emily Bateman Hipperlt, Lucy Santa Rita Gama, 
Cler Lopes de Carvalho, Oswaldo de Vasconcellos, Elias Ibra-
him Zidan, Armando Faillaee, James Philip Mee. Raul Ri
beiro da Siva. Moacyr Maiani, João Rodrigues de Miranda 
Filho, Olavo da Fonseca Andrade, Antônio Fernandes Car
valho, Deodoro Soares de Abreu, Ernesto Pinto Bastos, Al-
cidio de Oliveira Alvim, Hélio James de Azevedo, Robespier-
f i dos Santos, Maria Yara Salles, Giselia Jezler Favilla. 
f/ 'aldemiro Salvador, Cleia de Mattos. Novaes, Jorge Lüna 
Teixeira, Aice Etchebert Costa, Avelino Moreira Pinto, Má
rio Ferreira . A.dail Telles, Oswaldo Alves. Gouvêa. Paulo de 
Oliviera Pinna, Manoel Felippe da Costa, Armando Andrade 
de Carvalho. José Alves Coelho, Alberto Gonçalves Vasques, 

:Daphinis Walcher Pereira de Souza, Egydio Tucci Filho, 
Hilton Cravo Cabral, José Alves Campello, Francisco, Pere i 
ra Lima, José de Sá Oliveira e Melchiacles Casimiro òVÒli-

• vei ra . - . • ' . 

Relator:" senhor doutor Jayme Pinheiro de Andrade: 
dezenove processos de transferencia: ' Nicodemos dos Praze
res Meirelles, Joaquim André Martins, José Barreiro Gu-
terre, Virgílio de Barros Corrêa, Manoel Ferreira. 'Damasce-
no, Cândido Benigno, Laurentino Pereira do Lago,-Satur
nino Pereira das Flores, José Luz Faria," Antônio Ventura 
Nunes, Fernando Chaltein, Prudência Calixto, Orlando Russo, 
José Magno-de Araújo Fernandes, Elvira Nunes 'Guimarães, 
•Joaquim Bentes Monteiro,- José Pereira Folhaça, Sebastião 
Augusto Monteiro, Maria Alzira da Costa, Sízino'Cerqueira, 

Anna Amélia. da Silva Costa; duzentos e oitenta pTOoesaoV 
de inscripção: Eugênio de Oliveira Gonçalves, José Montei-í 
ro Bertholo, João Nepomuceno, João Simplicio da Silva, 
Manoel Nogueira, de Magalhães, Durval Mariano Costa, Ma
noel Antônio Coelho, Anna Souza de Lamare Leite, Deodoro 
Xavier da .Silva, Carlos Alberto de Castro, Mario Jacintho, 
João da Silva-Loureiro Júnior, Arlindo Vaz, Manoel d'Almei-
da, Pedro Celestino Lúcio, Vicenzo Lombardo Molinaro, Ân
gelo Maria Longo, Luiz de Oliveira, Mario dos Passos, Pe
dro Mandovano, Osio de Oliveira Carvalho, Antônio Pereira* 
Bastos, Patrick Ganley, Francisca Lessa, Maria Lessa, Al
zira Armond Testa, Aristides da Costa Figueiredo, Abilio 
Lopes Monteiro, Washington Fernandes Garcia, Assis Ribei
ro, Gabriel de Almeida, José Antônio Rodrigues, Sylvio Con-
ti, Manoel de Barros Araújo, Agenor da Costa Cordeiro, Ra
chel Baptista, Arlindo José Domingos, Alfredo Baptista Pe
reira, Altivo' Duarte , Fernando Gomes d"01iveira, Saratiâ 
Elizeu dos Santos, Nelson da Silva Freire, Nestor de Oli
veira e Silva. Florante Castilho Júnior, Aíoldo Moreira, 
Lauro Oscar de Lima, Carlos Frederico Weiman, Doracy 
Petiz Macabú, José Garcia Martinez, Orlandino Mendes, Ma
noel de Bulhões Paes, Sebastião Vieira da Silva, Manoel 
Corrêa Silva, Hélio Vieira Machado, Renato Corrêa de Al
meida, Altair Toca Bandeira, Augusto Alves dos Santos, Po-
lyfoio Mentzingen, Crescencio José dos Reis, Anna Guitla 
Fiewerjinski de Magalhães, Pedro de Bastos Chayes, Alcides 
de Miranda Lima, Mario Augusto Quadros, Edmundo Gomes, 
Carlos Leocadio, Felippe Antônio dos Santos, Clelia de Oli
veira Vianna, Anna Ramires Fernandes, Pedro Corrêa Net-
to, Claudionor Dias Pinheiro, Narcizo Luiz Pereira, Miguel 
Ignacio de Medeiros, Ernesto Tavares Macabú, Carlos Alexan
dre Paes de Oliveira Vianna, Pedro Siqueira, Manoel Rodrigues 
Pinheiro, Maria Nogueira Lima, Sylvio Corrêa Coelho, Oswal
do Meirelles, Alfredina Wright Cardoso, Max SanfAnna. Djal-
ma Robertson, Ruth Ferre i ra da Costa, Antônio Vieira Lopes, 
José Cavalheiro da Costa, Domingos Santoro, Álvaro A n t ã o d e 
Vasconcellos, Dionisio Rocha, Maria Leitão Pires de Castro, 
Sérgio Gaberel de Moraes, José Rosalino Quites, Sylvio Aguiar 
Nogueira, Francisco de Assis Conde, Carlos Ganti, Hermogenes 
Machado das Chagas, Aristides Wernay, José Antunes Pereira. 4 

Ary Christiano Silva, Vicente Sinhorello, Jorge Esteffanio, Del-
wechio Fernandes Dias Quaty, Carlos Emilio Menusier, Floria-
no Baptista Miller, Waldemar Pinto da Silva, Monsuetto Rodri
gues de Oliveira. Tamarindo Luna, Olympio Carneiro Branda-
riz, Reynaldo. Augusto Brayner, Sady de Carvalho, Paschòal Ge. 
narino de Messor, Maria de Jesus Argollo, Ja i r Andrade, Antô
nio Bernardo Ferreira, Manoel José Ferreira, Mario Eugênio 
Bonyer, Guilherme Pinto Coelho, Manoel Menezes Garica, José 
Gaudencio de Mattos, Alcides. Pacheco Moura, Luiz dos Santos 
Madureira, Capitulino Cyrino de Freitas, José Nascentes, Pe 
dro Paulo Russell Mac.Cord, Manoel da Silva,Aguinaldo Soa
res Campos, ; Julip Luiz Dutra, Edmundo Lopes Ferreira, Carlní 
da Silva Guimarães, João Lopes de Souza, Maria Augusta da 
Silva, João Martins Pereira da Silva, Manoel Gonçalves da 
Cunha, Maria Costa Guimarães, Fausto de Castro Chaves, Edu
ardo Alonso Rodrigues, Manoel de Barros Camelo, José Pinto de 
Almeida, Luiz-a de Abreu Alves dos Santos. Hilda da Silva, Ca
tharina Ananias Ribeiro, Maria Lopes Lamenha, Henrique 
Abrantes Faria, João Baptista Martins, Manuel Pedro cie Alcan. 
tara. Azevedo, Antônio. Marcos de Medeiros, Flavia de Moraes 
Mendes Coelho, Nair Pinheiro Braga, Pompilio Baffero, Hail-
ton Coelho da Costa, Noé Fasano, Arthur Oscar de Souza, Jar-
denir Alves Pimentel, Augusto Alves de Oliveira, Raymuudo Ur-
sulino Barbosa, Antônio Vasques, Moysés de • Araújo Gomes, 
Adriano Soares da Rocha, Nair Rabello, Maria Natividade Cou
to,. Edwiges Sarro, Faustino Valentim, Maria José Carvalho da 
Fonseca e Silva, José Ribeiro, Octavio Ferreira, Antônio Pire? 
Vianna, Joaquim Alves, Álvaro da Silva, Gervasio Pinto de 
Araújo, João Silvino Damazio, Odulho Lopes, Wilson Paiva de 

• Carvalho, Álvaro Areno, Agnaldo da Silva Santos, Antenor F ran 
cisco Coelho, Sylvio Antônio Fernandes, Antônio Gonçalves, 
Ernesto Galdino Ferreira, Paulo Noronha, Milton da Silva Fra 
goso, Italgino Ferreira, Moysés Simtob, Orlando Alves de Amo-
rim, 'Cecília Penha Durão, Guiomar Soares de Souza, Düerman-
do Glarimundo Nobre de Mello, Carlos Armando Primavera, 
Laúra Bara Coutinho, Manoel José dc Oliveira Gania, Moacyr 
de Paula, Djalma de Queiroz, Almerinda Siqueira, Danilo P e 
reira de Mello, Agenor Methodio da Costa, Oscar Wolf Von Ar-
cogy, José Gomes, Affonso de Oliveira Martins, Joffre Pinto 
de Souza, Aristides" Fernandes Gonçalves, Oswaldo Fortes Bus -
tamante Sá, Augusto da Silva, Octacilio da Silva Chaves, João 
Martins •Cardoso,- Rosário. Marinho, Alcides Francisco Caldas, 
Heitor Vah-ia de Abreu, Caeilda. da Luz Euzebio, Macario Bo
telho 1 Filho, Adriano• Corrêa Pinto, Roberto dos Santos Neves. 
Cecília Maria' Rodrigues, Orlando Bruno Chavantes, Edgard 
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' Lopes tia Silva, Lupurcilio Frederico Bnuuii, M.VÍIJJÍI. Moreira 
,cia Gosta, Adelia Mussi, Hercüio Soares d'' Ue/onde. -Luiza No
gueira Varei la, Lau rindo Santiago de Queiroz, Manoel ;\ftir-
tins da Silva, Beatriz da Cosia Machado, Júlio- AlVavo Pprto, 
Leonor Grosse, Faraildes Martins Noronha. João .Estutno, Alda 
Maria Nazateth Soares, João Marques, J..in domar .da Silva 
Aguiar, Joaquim,.Menezes .Figueiredo, Alexandre. Siqueira, 
Francisco Machado Caldeira,- Leiy Maria - de .Oliveira, Plinio 
Xirnenes Gomes, Nestor de Abreu Vieira, Álvaro Paim, Bernar
dino. Corrêa de Noronha,. Jayme de Moura Bastos, Solimão Al
ves Ferreira, Urania de Souza Villarinho,.João José da Sil^a, 
José Teixeira Braz Filho, Carrnosina Campos de. Mendonça, 
João Marques Ribeiro Filho, Am ir Miguel, Milton Maia de 
SanfAnna; Alva.ro Francisco Coutinho, Arioslina cie Castro 
Alves, Maria Balbina, José. Ferreira Alves, Joaquim Sisino'Ro
cha, Álvaro Miranda, Mario Maiorano, Maria Gamara Pereira 
Simões, Alcides Forrester Madruga, i Ennnanuel de. Oliveira 
Gonçalves, Homero Soares Henriqües, Mercedes Guimarães 
Monteiro, Florentino/Bargella Ainii Júnior, Octavio da 'Silva,. 
José da. Silva Martins, Mario da Silva Couto, Oswaldo • Ray-

• mundo, Annibal Fernandes, Geraldo Jusli.no ..la Costa, Alberto 
Gonçalves, Rubem Carvalho do Almeida, Fcrrtapdo."do Jesus 
Gau.den.cio, Walter Fernandes da Costa, Arthur Rodrigues -de 
SanfAnna, Giovanino Precioso, Maria Luiza Potyguava-de Ma
cedo, Salvador Gui lherme'da Fonseca, Agostinho de Souza, 
Francisco Bellizzi, Francisco da 'Silveira Brasil, Geraldo -Ri
beiro Piíiío, Helena Moreira Cardoso, Eugênio Caruzu, Alber
to Gonçalves, Angelino Pedretti, -Rosa Maiorano' Raymundo. 

Relator: senhor doutor. José Duarte: quinze processos de 
transferencia: José Pinheiro, Mariano José da Silva, Maria 
Gisélia Pacheco Ilainutho, Nicohtu Tolentino de• Figueiredo, 
Ernani da Silva Bandeira Filho, Maxiiniano Rumiro Ferreira, 
Manoel Nunes, Romualdo Rodrigues. Baptista, Antônio Borges 
úa Freitas Sobrinho, Aristóteles de Augusltn' Ribeiro, Antônio 
Xavier' de Andrade c Silva, Unas-Rosselhi Lobato,-Raymundo 
Cavalcaitti de Paula, José Augusto de Oliveira, Abimael Cie-
mcnlino Ferreira de Carvalho; trezentos e cíncoeuta e cinco 
processos de inscripção: Eduardo do Nascimento, Manoel Mar
ques Ferreira,, Oswaldo -Bomfim, Adolpho Peixoto de Miran
da, Sérgio .Ribêifo, Oswaldo Duque Estrada Costa, José Fran
cisco Guimarães, Joaquim Coutinho de Siqueira, Tfaemisto-

.cies da Silva Carneiro, Doraldino.de Souza Maciel, Manoel Joa
quim de Souza Graça Filho, João Fernandes Brito, Maria Mar
rai, Zulmira Marcai, Antônio Fernandes, Manoel Roberto,. •Nil-
tuií Ferreira lieis, José Vieira Hamalho, João de Deus, João 
Gdrròa do Couto, José Esteves. • 'fito Duque Estrada, Walde-
viilci. da Silva, Orlando Lopes Salgado, Francisco Caetano Net-
<o, José Cândido de Araújo, Nelson Praxedes, Augusto Cezar, 
Wiincesláa Villas-Boas, Edgard Borges de Oliveira, Damião 
Costa, Osório Francisco 'Oliveira, Eurydice Luiza Machado, 
Sylvio .Ignacio da Fonseca, Claudionor Ribeiro de Freitas, An
nibal Pereira Bastos, Waldemar Cardoso Fontes, José Alves 
Marques, José Rolins Oliveira, Cândido Duarte Braga,' Ive Le-

' ckar Sarzedas. 'Antônio Ribeiro de Carvalho, Attila"'vaz, João 
Baptista do Brito Filho, Salvador Rosa,-Floriano Sebastião 
Pereira, Gabriel Darze, Milton de Oliveira, Valdemiro da Cos
ta, Alaim Lima, Agenor de Andrade, Othoniel Fernandes Pra
do, Manoel Migón Corrêa, Adamantina Rodrigues da Silva, Es--

'tanislau Francisco da Costa, Emmoré Dantas de Oliveira, Pe 
dro da -Silveira, João Borges de Aguiar. Júlio da Silva, Manoel 
Virgílio de Araújo, Agnaldo de Mello Oliveira, Luiz Clapp So
brinho, Nelson Mariano, de Oliveira, Antônio José Barboza, 
llohenzolern Dória, Sylvio Antisthenes Macedo, Jeronymo 
Ferreira d'01iveira, Demejan Coutinho de Araújo, 'Walter 
Igreja-Cordovil, Doralíce de Souza, Nelsoü Tavares. Aristóte
les Dias Leitão. Paulo Fernandes Pereira, Aroldò Raymundo 
Teixeira, Luiz Silva, Carlos Magalhães Andrade, Dagmar Dias 
Baptista, José Rezende Teixeira, Odette Heller, Julieta Morei
ra Alves, Alfredo Raymundo da Silva Filho, Noemia Dias Ba
ptista, Carlos Simões Lavoura,- João dè Souza Bittencourt, Ma
noel Anizio da Conceição, Nelson Vieira .da Motta, Walter da 
Silveira Carneiro, Constantino Augusto da Silva, Jayme Pinto 
;le Oliveira, Mario Fidza da Cunha, João Ferreira Chaves, Iso-
lina Pereira Passos, Francisco Sailes da Fonseca, Laura do 
Carmo, Rosa Menezes, Guiomar Ferreira, Olsson, José Nunes 
Barreto, João Botelho de. Souza, Aristides Francisco Henri
qües, Eduardo Adolpho de' Souza, Jayme Lourenço de Souza, 
fosé, Ferreira ,Pedroso, Luiz -Raposo Pacheco, Ary. Augusto 
Mendonça, Aladim da Rosa-Lima, João Augusto dã Silva, E u -
cíides Borba de Oliveira,, Jonathas Aurora da Luz, Jeronymo 
Ramiro Tróvizo, Luciano da Costa Soares, Francisco Caseales, 
João de Souza e Silva, Walkyrio Faria, Nelson Fernandes' .Pi
nheiro, Yára Agresta Quintella, Orlando Gonzalez, Romeu 
Ayres Lemos, Amaro Dias de Oliveira, Honorio Figueira, Ge= 

siesio Mofei ra tios Santos, Braulio Teixeira Lima, Antônio dos 
1 ííautos--Piros, Amando José de Oliveira, João da Silva, Nelson 
. Waltz. -Alberto Barra Martins, Tibiriçá Guaracy Ca liado Cor
rêa, Francisco Bastos de Carvalho, João de Siqueira Caval
cante, ,Arthur Fernandes,' Mario Hyppolito Nascimento, Claü- , 
dionor Francisco da Silva, José Ferreira de Miran, Luiz Fe r 
reira Mendes, José- Luiz de Souza, Antônio Xavier Pereira, 
Raul Ferreira cia Rocha, Astrogildo da Silva. Amaral, Severi-
oo Izaias, Humberto Scatiso, José Borges Moreira, Luiz Pa
checo, Bernardino Moreira.Rolla, Antônio Liporace, Armando 

.Antônio Dias, Mario Aurélio de Barros, Octacilio de Almeida, 
Mario Soares da Silva, Octacilio Correia de Souza, Carlos Mon
teiro Soares, Moacyr de. Oliveira, Affonso Duarte Carrão, Flo
riano Xavier, Raymundo Alves Ximencs, Humberto Cocchi, 
Leandro Ferreira da Silva, Abel de Almeida,'Silva, -Milton í ta 
lo Provenzano, Leonor Pereira dós Santos, Pedro Augusto .dos 
Santos, Avelino Rodrigues, Edgard Bernardes, Olympio Soares 
Pinto, Aristides de Souza Massa, Thicrs Marques Canário, 
Amaro Pereira Cardoso, Ni.íton Ferreira dos Santos, Lelia Fe r 
reira Neves, Celso Rozendo Moreira dos Santos, Gilberto "de 
Bittencourt, Alfredo Carneiro da Cunha, Octavio Marie Cán-

• tão, Arthur Bastos Carvalhaes,, Albino Freitas Marques, ÍTA
la Riechezza de Castro, Geraldo Cezar Pimentel, Oswaldo Gon
çalves, José Victorino Correia, Pinheiro Milman, João Mattos 
Filho. Hebe da Gama Borba, Olympia Cucamo da Silva, Amé
rico • Rodrigues Filho, Maria da Conceição Barbara, Vivaído 
Olive, Oswaldo Pacheco de Andréa, Pedro da Fonseca Motta, 
-Paulo e Silva', Ascanio Gonçalves Coelho, Eduardo Soares Ara-
gão, Ibero Coelho de Siqueira, Semiramis Dias Uruguay, L í 
via Viçoso Barcellos, Pedro Ferreira de Brito, Ida' Carvalho 
Farinelli. Eduardo Bernardo da Silva, João Baptista Rodri
gues, Maria Angélica Pinheiro Machado, Manoel Fernandes F i 
lho, Manoel Carneiro de Oliveira, Pedro Norberto de Assis, 

' Eduardo Luiz Tinoco Costa, Volico Roisenfeld, Leonor Braga 
dos Sautos, Merceo' Marinho Ribeiro, Olympio Fernandes Car
doso, -Joaquim Autoáio dos Santos, Deocleciano de' Souza Lei-, 
tão, Agrippino' Alves de Souza, Ângelo Devotti, Haydée.:'da 
Graça Lacerda de- Carvalho, Alberto dos Santos, Gilberto Vi» 
dal, Heraclio de Oliveira Porto, Lauricêa Amaral Cardoso Ary 
Corrêa de' Sá, Aujury. Silva Brandão, Sylvio Alves da Silva, 
Augusto de Sá Patrocínio, Agrícola jArnizaut da Silva, Oswal
do do Amaral, Antônio Bertolami, Carlos Plessmann, Laefcte 
Leite, Antônio Nascimento Silva, João Alfredo d'Azevedo F r e i 
re Barbosa da Silva Mario de Almeida, Otto Marques Montei. 

: ro, Celina Nobre, Alice Martins, Carmen de Azevedo Mattóso, 
Cariota Luiza Guimarães Medeiros, Clara Pacheco Duarte, E u 
gênio de Azevedo; Paulo Carlos Actis, Jovelino Magalhães 
Dias, Vicente Ciancio, Armando Gonçalves, Nilo Alves, Antô
nio Queiroga, Paulina Sammartino, Philomena Nadeu, Pedro 
Teixeira de Mendonça, Romeu Pereira da Silva, Galileu ;de 
Queiroz, Renato dos Santos Silva, Alexandrina da Silva, Ar
mando Pinto Filho, Daciano Ferreira da Silva, Martha da Cos
ta Silva, Joaquim Corrêa de Magalhães, Felippe dos Santos 
Bandeira, Derlindo Manoel da Silva, Alcides, Monteiro Bentjn, 
ümberto ~ Gravino, Edgard Fernandes Pinto, Honorina Fe r 
reira Teixeira, Atrair Sobral Rosa, Francisco de Assis-'da 
Silva Perdigão, José Oreiro da Silva, Luiz Pereira Milljo-
mens, Osiris Raymundo Araújo, Sebastião Benjamin Constaht, 
José Benedicto Pedroso, Severino de Oliveira, Alfredo Olym-. 
pio de Souza.da Silveira, Laurivia Campos de Oliveira, Adriano 
Sampaio, Murillo Vieira do Couto Luz, Geraldo da Costa Dias, 
Álvaro da Costa Dias, Nair Guimarães Abrantes, Affonso José 
de Andrade, Jacintho Alves da Rocha, Augusto Chelim, An
nibal Pereira, Francisco Augusto Laranja, Luiz -Moreira .'.Ri
beiro,. Manoel Gomes Cardia, Waldyr Fonseca, Mario Firmino 
José dos Santos, Nelson Cardia da Silva, Paulo Gonçalves 
Lima, Sebastião d'Almeida Dias, Renato de Albuquerque, Ma
noel José Diamantino Heitor dos Reis Lopes, Maria Cândida 
Peixoto, Rubens Gomes da Silva, Lêoeadia Vieira Maciel, 
Casemiro Mendes, Arthur Fragoso, José dá Costa, Luiz Ber
nardino da Costa, Maria Magdalena Craveiro de Magalhães, 
Benedicto Pereira, Junot Vianna, Manoel Bento da Silva, João 
Traverso, Marcellino Barbosa de Araújo, Luiz Severino, Pedro 
Gomes de Oliveira, Euripedes Soares, Antônio Teixeira Ferraz, . 
Antônio Góes, Waldemar Francisco Canejo, Juracy de Oli
veira, Nicomedes Ferreira-Gomes, Deolinda Moutinho de Oli
veira. Josapha Mendes de Sá, Antônio Cardoso .dos Santos, 
Waldemar Affonso de Freitas, José de Souza Coelho, B e r 
nardino -da Silva trindade, Alice de Souza, Djanira Alves 
Bagdocymo, Oswaldo dos Santos Pereira, Benedicto da Silva 
Pereira, Xerxes da Luz Pontes, Manoel Ferreira do Araújo, 
Nilo José Nunes, Sebastião Santos, Miguel Francisco dos 
Santos, Waldemar Montez da Costa, Francisco Conte, Wal-
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tíemar Ribeiro, Polycarpo Fernandes Cordeiro, Galdino Thomaa 
da Cruz, Dinarte de Oliveira Lima, Sebastião Alves de Oli
veira, Luiz Rodrigues de Paiva, José Simão de Medeiros, 
Amadeu Rosa, José Chelles, José Antônio da Silva, Antônio 
Siiverio, Roberto Magalhães Carneiro, Antenor Luiz Antunes, 
Waldemar Horleueio Bastos, João Baptista Ramos, Darcy 
Fraga Damaseeno, Jo.-:é Pereira de Souza, iRaymurido Pereira 
Cardoso, Uelio Pereira Seixas, Antônio Martins Rezende, Adhe-
mar da Silva e Souza, Maria da Piedade Venancio Matou* 
Jupyra Keller,. Itenulo César Pereira da Silva, José Nepomu-
ceno", José Duarte, D.jalma Ferreira Tito, Arthur da Fonseca 
.Vianna, Francisco José do Couto, Luiza Francisca Pinheiro, I 
ptkln.) Antônio Rodrigues, Maria Juiieta Locateili Medeiros. 
Fm tempo: na relação dos. nomes dos eleitores, cujos p ro 
cessos foram juigados e approvados na sessão de trinta da 
dezembro de mil novecentos e trinta e seis e que constam 
ri°s!e Livro Auxiliar das Actas do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal, numero um, á folhas dezesete verso, 
linlpi dez, onde se lê "Catharinetti", leia-se: Humberto Ca-
iba r ine tu . A* folhas vinte e um, linha vinte e dois, onde se 
lê "Pedro Mallemont", leia-se: Paulo Mallcmont. A' folhaa 
vinle e quatro, linha um, onde se lê "Luiz Barbosa de Souza", 
leia-- se: Francisco Luiz Barbosa de Souza. A' folhas vinte a 
quatro, linha doze, onde se lê "Edmundo de La Pena", leia-se: 
Eduardo Edmundo de La Pena. E, para constar, eu Modesto 
Donatini Dias da Cruz, Chefe da Primeira Secção, mandei 
lavrar a presente relação, qut vas por mim assignada e ru 
bricada pelo senhor Presidente. — Modesto Donatini Dias da 
Cria. —- Vicente Piragibe. 

EDSTAES E A V I S O S 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

{ Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos 1 

Juiz •— Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filhe. 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar da Figueiredo 

QUADRO DEMONSTRATIVO ELEITORAL DA 3» ZONA, DO 
MEZ DE JANEIRO DE 1937 

•4 

. - I 
Quadro dos eleitores da 3* zona, até 31 de janeiro 

de 1937 15.584 
Qualificações requeridas durante o mez . . . . 436 
Inscripções 400 
Transferencias da mesma região (D. Federal) 106 
Exclusões por mudança de domicilio durante o mez ' 26 
Exclusões por fallecimentos durante o mez 1 
Expedições de quartas vias de titulos durante o mez 14 
Processos diversos 12 

Expecificaçõés 

Santa Rita? 

Homens Mulheres Total 
Inscripções publicadas no "Boletim 

Eleitoral" n . 1 3.697 
Inscripções novas durante o mez . . - 84 
Inscripções por transferencias dos 

Estados 8 
Transferencias dá mesma região v 

(Districto Federal) 35 

3.824 

Exclusões por transferencias du
rante o mez 7 

3.817 

Em andamento: 

Inscripções , 

245 
17 

2 

265 

265 

4 » • 

3.942 
101 

i 
37 

4.089' 

. 0 8 2 

Sacramento: 

Inscripções tmblicadas no "Boletim >, 
0 Eleitoral" n . 1 5 .254 '075 6.229* 
'Inscripções novas durante o mez . . 62 14 76 

Inscripções por transferencias dos 
Estados •. ..' • 5 1 $ 

, Transferencias da mesma região 
(Districto Federal) . 40 1 '41. 

5.361 991 6.352 
Exclusões por transferencias du

rante o mez 9 — 9j 

5.352 991 6.34â 
Exclusões por falíecimento 1 — ' i 

I 5 .351 991 6.342 

Em andamento:' 

Inscripções %c.' 2 3 

S São Domingos; 
inscripções publicadas no "Boletim 

Eleitoral" n . 1 4.233 7ót> 5.-003 
Inscripções novas durante o mez . . • 98 28 Í28i 
Inscripções por transferencias dos 

Estados 13 . i i l 
Transferencias da mesma região 

(Districto Federal) 26 i 2&. 

4.370 800 5.17C 
íxclusões por transferencias du

rante o mez 10 — 10 

4.360 800 5.160 
Em andamento; * 

Inscripções 62 

Transferencias * . 1 
Districto Federal, 1 de fevereiro de 1937. — Pelo éá<-

èrivâo, Maurício Teixeira de Mello. 
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Q U A L I F I C A Ç Ã O R E Q U E R I D A 

Primeira CireumscripçSo 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

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

Juiz — Dr, Francisco de Paula Rocha Lagoa Filhe 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 30 DE JANEIRO 
DE 1937 . 

7.147. Augusto Mendonça. 
7.148. Arthur Braga. 
7.149. Coriolano Lima. 
7.150. Celestino Carneiro. 
7 .151 . José Bastos. 
7.152. João Hilário Elias. 
7 .153. Antônio Pedro de Cerqueira Leifp-

•7.154. Walter da Silva. 
7 .155. José Elias dos Santos. 
7.156. Yolanda Nobrega Martins. 
7.157. Albino Lat tor i . 
7 .158. Pantilia Celina Xavier Carneiro de Albuquerque. 
7.159. Nair Netto Castellões, 
7.160. Norberto Pereira Neves. 
7 .161 . Norma Pereira Ribeiro.' 
7.162. Messias Coelho do Amaral., 
7 .163. Lúcia Gracioso Dourado. 
7.164. Léa Maria da Silva. 
7.165. Lauri ta Rodrigues de Carvalho.: 
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J 3 M 6 6 . João Ferreira do Nascimento..,J 
7.167. João Baptista da Silva*, , 
7 .168 . Júlio Barros da Silva. -í 
7.169. Armando Lopes da Cruz. '» 
.7.170. Amancio Herculano da Silvr' 
7.,171. Alfredo Pujol da Silveira.; 
,7.. 172. Altamiro Guerra . 
7 .173. Alexandre Vieira de Lima.j 
7.174. Benicio Aguiar. 
7.175. Dalmiro Augusto Gomes.. 
7.176. Fonad Chocralla Antun., 
7.177. Josó Augusto• de Azeredo Suzauu. 

J. 178. Josó Pinto da S i lva . / 

'•• QUALIFICADOS .POR DESPACHO DE 1 DE FEVEREIRO 
DE 1932 

7.179. Bertold Baratz. 
7.180. José dó Amaral Castellões., 
7 .181 . José de Angelis. > 
7.182. José Villar Raposo de MellO, 
7.183. Mario da Silva Lopes. 
7.184. Antônio Machado da Silva. . ' • 
7.185. Mario Martins Sophia. 
7.186. Gilberto Amaral Pacheco. 
7.187. Joaquim Dias de Godoy Botelho 
7.188. José Cardoso Fer re i ra . 
7.189. Ponciano da Silva. 
7.190. Raul Menezes. 
7 .191: Petronio Santa Cruz de Oliveira. 
7.192. Aida Dias Fer re i ra . 
7.Í93). Carmozila Lima da Silva. 
7.194. Nicanor Pedro da Silva. 
7.195. José Rodrigues Silva. 
7.196. Oscar Joaquim Madruga, , • 
7.197. Jones José da Costa Filho. 
7.;Í98. João Nunes Gaspar. ' 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2 Dtü iJEVERElhO 
DE 1937 

7.199. Bento de'Jesus Pereira. - • • . 
7.200. Deolinda Corrêa Augusto Pitt* 
7 .201. José Pereira Chaves. 
-7.202. Manoel Moraes Soares.' 
7.203. José Silva Reis. , 
7'. 204. Francisco Evangelista da Costa 
7 .205. Aristides Roque. 
7.206. Antônio Vicente Figueiredo. 
7 .208. Dulcinéa Pereira. 
7.209. Geirjiniano Cordeiro de Santa Barbara. 

' 7 .210 . Hermcnegildo da Silva Graça. 
7 .211. Idalzira Fernandes de Oliveira • / ' 
7.212. Sylvià Fernandes de Oliveira. 
7.210. Nair da Silva Almeida. 
7.214. Otilia Alves dos Réis. 

-7.215. Sebastião Pereira Fe r ra r i . 
7.216. Wáldemiro Fidelis de Carvalho. 

OUARTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Santo Antônio, Ajuda e I lhas) 

J u i z — Dr. Ary de Azevedo Franco 

Sscrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredu 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 22 DE JANEIRO 
^ DE 1937 . . ' 

6 .862. Ernesto Ribeiro. 
6 .863. Análià da Gama Ferreira AIves«^ • 
6.864. Amelio Fer re i ra . 
6.865. Floriano Francisco Mala. 
6.866. Floriano Dias. 
6 .867. Ivo do Rosário 
6.868. Ja i r da Rocha. • 
6 .869. Joventino Moreira da Silva 
6.870. Rubem Gomes Pratès . 
6 .871 . Antenor Corrêa TJnoco'. 
6.872. Newton de Saldanha da Gama Britto 
6.87.3. Olympio, da Silva. . 
6 .874. Armando Cebollela. 
6 .875. Ivo da Silva Rosa. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 25 DE JANEIRO 
• DE 1937 

6.876. Humberto José Verdi Contl. 
6.877..iRául Motta Fagundes. 
6.878. Joaquim Meirelles. 
6.879. Ary Medeiros da Silva Leal. 
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 26 DE j . v . F l I i ü 

DE 1937 
6.880. Carlos Rosa Gabriel. 
6 .881. Maria Laura Gomes Tavares. 
6 .882. Maria Neuschi Trujillo. 
6.883. Nezio'Carlos Dias Netto. 
6.'§84. Joaquim José Franco Sobrinho. 
6 .885. Epitacio Daniel de Vasconcellos. 
5.886. Hercilio Pimenta Netto. ' / 
6.887. Antônio Benicio Fi lho. 
C.888. Domingos da Silva. 
6.889. Alcides Justino de Azevedo. 
6.890. Amélia Britto de Araújo Franco. , 
6T891. Diogo Leivas. 
6.892. Heitor Ribeiro de Souza. 
6.893. José Praça de Araújo Franco. 
6.894. Raymundo Ferreira da Silva. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 DE JANE IR n * 
DE 1937 

6.895. João de Sâ. 
6.896. Beatriz Menezes Bezerra. 
6.897. Henediná Drina Torres Guimarães. 
6.898. Maria de Lourdes.Torres. 
6.899. Aguinaldo da Cunha Soares. 
6.900. Moacyr de Oliveira. 
6 .901 . Pedro Laurènfcino de Carvalho. 
6.902. Ulysses da Silveira Brum. 
6 .903. Arthur Mario Gáwryszewski. • 
6.904. José Fernandes Neiva. 
6.905. Licinio Fróes Júnior . 
6.906. Oscar Ribeiro dos Santos. 
5.907. José Barbosa Corrêa. 
6 .908. -Jundiair José Rodrigues 
6.909. Eurico da.Costa. , 
6.910. Vico, Cândido da Rocha. 
6 .911 . Edmundo Borges de Menezes. 

"6.912. Zuleika Feimandes. 
6.913. Euclydes Francisco Marcello-. 
6.914. Moysés Alberto Ohana. 
6.915.. João Venancio dos Santoe. 
6.916. Abilio José da Silva. ( 

6.917. Antônio de Souza Fre i tas . 
6 .918. Albino Alves de Magalhães, 
6 .919. João do Amaral Lage. 
6.920. Enock Eduardo da Silva. 
6 .921. Odair Godoy Penteado. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 28 DE jainjsÍíU) 
DE 1937 4 

6.922. Nelson Leopoldino dos Santos. 
6 .923. Oswaldo do Espirito Santo. 
5 .924. Odilon de Souza Ribeiro. 
6 .925. Aida Rios» 
6.926. Antonielta Ribeiro Villela, 
6.927. Alàor Jorge Medeiros Villela,, -
6.920. Alayde Medeiros Villela. 
6.-929. Albino José Pereira• 
6.930. Alfredo Jorge . 
6 . 9 3 1 . Amalia Coelho Martins. 
6.932. .Antônio de Rezende. 
6 .933. Cláudio Maurício de Frei tas . 
6 .934. Dario David. 
6 .935. Déa Vieira Mariz. 
6 .936. Dionysio Santos. 
6.937. Gustavo Rostheuser. 
6 .938. Hélio da Silva Cruz. >. 
6.939. José Vieira Sampaio. 
6.940. Manoel Ferrei ra de Paula. 
6 .941 . Nelson Bedér. 
6 .942. Nicoláu Paràcampo. 
6 .943. Niltbn Borges de Medeiros. ' 
6 .944. Pedro da Silva Moraes. 
6 .945. Waldir ftebello. 
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Segunda Circumscripção 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

í Districtos municipaes de Gloria e Santa Tbereza} 

Juiz — Dr. Eduardo de Sousa Santos 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 18 DE JANEIRO* 
DE 1937 :'. \ » 

á.746. Guilherme Hort Fi lho. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 19 DE JANEIRO 
' DE 1937 

8.747. Célia Palhares dos Santos. 
6.748. Nilo Cairo Freysleber. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 21 DE JANEIRO 
DE 1937 

6.749. Irene Barros de .Azevedo. 
6 .750. Georgina Nunes. 
6 .751 . Theophilo de Oliveira. 
6.754. Hélio Pinto de Almeida. , 
6.755. Maria Luiza Cresta. 
6.756. Fernando Alves de Souza. " 
6.757. Manoel Mendes Campos. 
6 .758. Paula Alcântara da Silva, 
6 .761 . Vicente Jannuzzi. 
6 .762. Oscar Gomes de Castro. ' , 
6 .763 . Ubyrajara Santos. . 
6.764. Cupertino do Nasoimento. 
6.765. César Rego Monteiro Porto. 

QUALIFICADA POR DESPACHO DE 3 DE JANEIRO 
DE 1937 

6.81 O.Marina da Costa Coelho. 

SEXTA ZONA ELEITORAS 

( Districtos municipaes de Lagoa, Copacabasa e Gávea > 

Juis — Dr. Sanl de Gusmão 

'Escrivão — Dr. Freacisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 25 DE JANEIRO 
DE 1937 

7.109. Napoleão Fonyat Netto. 
7 .110. Argentina de iSouza Soares. ~s 
7 .111 . Maria Villela Moraes. 

. 7 ; 112. Lafayette Silva. 
7 .113 . Olavo de Castro Ramos. 
7 .114. Alcides Porfirio. 
7 .115 . Mario Ferreira de Almeida. 
7 .116. Leontina de Almeida Salles. 
7 .117. Delfina Guimarães Langaard Mene? 
7 .118. Violeta de Moura Barreira . 
7 .119. João Luiz de SanfAnna. 
7 .120. Alberto Gonçalves Teixeira. 
7 . 121 . Angélica de França Alves. 
7 .122. Antônio Coelho Antão. 
7 .123 . Felippe Siqueira. 
7 .124. Geraldo de Oliveira. 
7 .125 . Heitor Bento Pimentel. 
7 .126. Helena Rocha Leão. 
7 .127. José Valente Fi lho . • 
7 .128 . Manoel Joaquim dos Santos, 
7 .129. Manoel dc Lemos. 
7 .130. Maria Regina da França . 
7 . 1 3 1 . Ruth Cravo Tosca. 
7 .132. Antônio Barboza. \ • 
7 .133 . Olga Martins Corrêa. 
7 .134. Prospero Martins Corrêa. 

- 7 . 1 3 5 . Waldir Alves da Cruz. 
7 .136. Oscar Predeliano Arthur da Silva* 
7 .137. Laura Azeredo Coutinho 
7 .138. Maria Azeredo Coütinh' 

, 7 . 1 3 9 . Maria Lopes Dias, 

7 .140. Joaquim Garcia do Amaral. 
7 .141 . Fernando da Rosa Coelho. 
7 .142. Augusta Vieira Lima. 
7 .143. Oswaldo Morta Agüine. - ' •' 
7.144. Antônio Lago. .• ' 
7 .145. Delminda Lopes da Silva ' 
7.146. Antônio Centeio. 
7.147. Antônio Meiçô. ' . . . . 
7 .148. Edhemar Justino Pereira . 
7.149. Luiz Calvet Balthâzar da Silveira 
7.150. Afonso de Souza Pinto. 
7 .151 . Maurício Vieira de Aquino. 
7.152. Annibal Corrêa. 
7 .153. Manoel de Souza Figueiredo. 
7.154. Benigno Cavalcanti' de Albuquerque. 
7 .155. Fernando Sèrpa Mercê , 
7.156. Roberto de Almeida. 
7 .157. Alipio Agueda. 
7.158. Carlos Zobaran 
7.159. Luiz Moreau. 
7.160. Edgard Rosa Ribeiro. 
7 .161 . Sônia Bezerra Cavalcanti. 
7.162. Reynaldo Teixeira de Mello, 
7 .163. Sérgio Horta Rolim. 
7.164. Rubem Oermatio Pedreira. 
7 .165. Francisco José Cabral de Menezes. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 26 DE JANEIRO 
DE 1937 

7.166. Maria Nazarèih'.de Carvalho Alvares. 
7.167. Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque. 
7 .168. Bernardino Nunes "de Souza. 
7 .169. Alzira Cardoso. 
7.170. César Coutinho de Oliveira. 
7 .171 . Geraldo Teixeira Brandão. 
7.172. Adelino Rodrigues de Souza. 
7 .173. Darcilia Moreira Alves. 
7.174. José Pereira da Paixão. 1 

7.175. Maria Petronilha Leite e Silva. 
7.176. Mario Alcides de Mello. . . 
7 .177. Antônio Corrêa de Oliveira. 
7 .178. Leonidas João Ferreira.. 
'7 .179. Gilda Machado. 
7.180. Maria Josephina Rabello Albaao. 
7.181/. Firmina Cândida de Lima. 
7.182. Ary Gomes de Far ia . 
7 .183. José Felippe de Lima. 
7.184. Lúcia Nunes da Silva. 
7 .185. Maria José de Mattos, 
7.186. Miguel Moreno. 
7.187. Tertuliano Soares. 
7 .188. Vivaldo de Niemeyer. 
7 .189. Alexandrino Nunes de Souza. 
7.190. Carlos da Cunha Braga. 
7 .191: Deoclydes Pereira de Carvalho. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 D a m n u 
DE 1937 

7.192. Joaquim Washington da Rocha. 
7 .193. Moacyr José de Almeida. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 28 DE JANEIRO 
DE 1937 

7.194. 
7 .195 . 
7.196. 
7 .197. 
7 .198. 
7 .199. 
7.200. 
7 . 201 . 
7 .202. 

Alcyr de Souza Coelho. -
Juvencio Lioricio da Cunha. 
José de Souza Vieira. . 
Augusto de Souza. 
Humberto Marques Ponziní. 
Emilio Eduardo Schlaepper. 
Léa Maigre da Gama. 
Affonso Soledade. 
Carlos Menezes de Carvalho. 

QUALIFICADA POR DESPACHO DE 1 DE FEvEREIÍtC 
DE 1937 

203. Alba Valesca Issler. 

QUALIFICADA POR DESPACHO DE 28 DE JANEIRO 
DE 1937 

7.204. Maria de Lourdes Oliveira. 
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QUALIFICADOS POR DESPACHO DL „ 
' DE lUuí 

7 .205. Carlos Obst. 
7 .206. Maria Alzira Cavalcanti Pontes Miranda. 
7 .207. Antônio Muniz Barreto de Aragão Júnior» 
7.208. Di Martins Francesco. . * 
7 .209. Eliezer Farias da Silva. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 1 DE. FEVEREIRO 
s . DE 1937 

7.210. Aida Fontoura Xavier Caraveili. 
7 .211 . Victor Bittencourt dos Santos. 

, 7 . 2 1 2 . Milton SanfAnna. 

NONA ZONA SLEITORAL 

( Districtos municipaes de Tijuca e Engenho Velho > 

Juiz Dr. Nelson Hungria Hoffbauer 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO»DE 29 DE JANEIRO 
. DE 1937 

V 
'4.441. Virgínia Riedel. 
4.442. Moacyr de-Albuquerque Puer tas . 
4 .443. João Calmou du Pin e Almeida.. 
4.444. Romeu Thomé da Silva. , 
4.445. Octacilio da Rosa Gondolpho. 
4.446. Waldemar da Silva Saldanha. 
4.447. Nelson Bastos. 
4.448. Maria Sabina de Alencar Almeida. 
4.449. Ergeu Antônio de Lacerda. 
4.450. Pedro Petronio. „ . v . 
4 .451 . Antenor de Araújo,Las Casas, 
4.452. Levino Joaqu''m Barbosa. 1 

4.453. Moacyr Bernardino de Souza. 
4.454. Maria Fernandes Machado. 
4.445. Carino de Souza. 
4.456. Armando da Costa Fi lho, 
4.457. João Bezerra tía Silva. 
4 .458. Aurélio dos Santos. 
4.459. Zaira Rodrigues Seixas. 
4.460. José da 'Si lva, 
4 .461 . Manoel Lessa de Souza. 
4.462. Mozart da Co^ta Vaa*cncellos '• 
4 .463 . Armand Caldeira. ;

 v 

4.464. Bento Mattos. 
í . 4 6 5 . Iveta Cayres. 
4.466. Nair Figueiredo Ludolf. . . 
4.467. Waidernar Henrique Biar de Souza. 
4.408. Elza Vieira Nunes. 
4.469. Aida Arnoldi. / 
4.470.- Adolpho Hermaxih Gutseb. 
4 .471 . Armando de La Rocque Pinto Simões. 
4.472. Antomna Santiago Nunes. 
4.473. Antônio José Gomes. 
4.474. Alberto Hercilio de Moura 
4.475. Clovis Garcia Bastos. 
4.476. Henrique Barnardo Martins 
4.477'. João Mendes Ribeiro. 1 

4.478. João de 'Souza. 
4.479. Lucy Ribeiro do Azevedo. 
4.480. Maria Barbosa Gonçalves. 
4 .481. Mabel de Menezes Sanches. 
4.482. Olavo Siqueira da Silva. 
4.483. Olivia Elizía-ts Alves. . 
4.48i4. Raymundo Vettiner. * 
4.485. Kamel Zanani i i . 
4.486. Walter Tross . 
4.487. Henrique Francisco Bonança. 

'4.248 Antônio Joaquim Peixoto de Castro Jumur . 
4.489. Annila Wanick de Souza. 
4.490. Eduardo Augusto da Silva Netto. 
4 .491 . Esmeralda Gaspar Ribeiro da Silva, 
4.492. Gabriel Pereira de Souza,, 
4 .493 . Herotbides Gonçalves, 

' 4 . 4 9 4 . José de Almeida. 
4 .495. Josó Maurmo. ' 
4 .496. Joaquim Eduardo da Silva. 
4.497. Jayme Ponciano dos «Reis. 
4.498.. José Lourenço Ferreira. , 

i..i*»v. j.-.quun *di.!> >.,,iíos. j , 
•±.500. Maria Garcia de Mattos Bastos. 
4 .501 . Manoel Francisco da Silva. 
4.502. Mario Moreira. 
4.503. Plinio Moreira de Souza. 
4.504. Rosendo Curvello qa Silva. 
4 .505. Silvano Lopes. 
4.506. Waidemar Antônio de Souza. 
4.507. Carlos Barbosa. 
4.508. Antoniètta Santos Dantas . 
4.509. Amaro Bello Cardoso. 
4.510. Henrique Joaquim Vergolino Üe Üampos. : 

.4.511. Luiz Enzo Musso. 
é .512. Cláudio César de Camargo Caurio. 
4 .513. Joaquim da Silva Pereira . 
4.514. Manoel Ferreira Ribeiro F i lho . 
4.515. Herman Haupt. ' . 

'4 .516. Elydio Carlos Alberto Pereira Monteiro, 
4.517. Felix Luiz de França. 
1.518. Júlio Mario Guimarães. 
í .519. Floriano de Orlando Milanez. 
4.520. José Gabriel da Fonseca. 
4 .521. Moacyr de P i r h o . 
4.522. Aristiaes Siqueira da Silva., 
4 .523. Aurora Maria das Neves. 
4.524. Christine d'01iveira Ronéde. 
4.525. Celinu Rodrigues da Silva. , 
4.526. Helena de Oliveira. 
4.527. José 'Januário Carneiro F i lho . 
4.528. Lucilia Walker Ribeiro. 
4.529. Mana Helena. 
4.530. Manoel Alves Martins. 
4 .531 . Oswaldo de Souza. 
4.532. Rufino Raymundo dos Santos. 
4 .533. Raphael Grossi. 
4.534. Alfredo Pereira de Souza. 
4.535. Ataliba Mendes da Costa. 
4.536.* Laura Manzano do Rego Monteiro, 
4.538. Alaor Coelho Duar te . 
4.539. Áureo Alvarenga. 
4.540. Maria Ephigenia Glenadel de Abreu 
4 .541 . Lelia Tinoco Seidl. - ' 

INDEFERIDOS, POR DESPACHO DE 29 DE JANEIRO . 
DE 1937 

4.488. Helena Waillemsens da Fonseca e Silva. 
4.537. Joaquim Soarss de Oliveira. 

Terceira Circumscripção 

DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de São Christovão e Engenho Nove l 

Juiz — Dr. Antônio Eugênio Magarinos Torres 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 11 DE .JANEIRO Dfi 
1937\ . " " • 

7.209. Antônio Barbosa Moura. -
7.210. Alberto Francisco Lima. 
7.21*1. Archibaldo John Mc. Nair. 
7.212. Clovis Pereira de Carvalho. 
7 .213. Euclydes Caldas. . 1 

7.214. Geraldo Nunes da Silva. 
7 .213. Juvenal Luiz de Moura. 
7.216. Lucrecia Ferreira Braga. 
7.217. Oldemar Pereira Mercadante» 
7.218. Geraldo da Costa Fer re i ra . 
7.220. Yara de Oliveira Mello. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 12 DE JANEIRO D S 
1937. -

7 .221 . Nila Coemo Sampaio. 
7.222. Alfredo Libanio Cruz. 
7 .223 . Margarida Annunciata Cantuaria Defranço. 
7.224. Manoel Cardoso Malthazar. 
7 .225. / Ezequias 'Laureano da Silva. 
7.226. Waldemar Cortines Coelho, 
7 .227. Yvette Rodrigues Campello. 
7 .228. Zilda Coelho Sampaio. 
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7.230. Jucüíj lleizeriger. 
7.23!. Coral ia cio Mello Riscado, 
7.232. Iracema Vinagre Santi. 
7.2) i Floriana Schiltini Pinto. I * 
7.23 4. Humberto Fernandes Vieira. 
7.235. Vital Ribeiro Soares. 
7.236. Manoel Antônio da Silva. 
7.233. Domingos Guilito. 
1.239. Enio Miranda Fontes, 
7.240. Maria Magdalena da Conceiç^. 
7.241. ' Theophilo de Vasconcellos. 
7.242. Orlando Antônio Gaudino. 
7.243. Maria da Conceição Fonseca. 
7.244. Maria Rosa Constancio de Oh 
7.245. João Barroso. 
7.246. Hilda Mitke Barroso. 
7.247. Jamile Abdalla Darha. 
7.243. Alfredo Rodrigues For tes . 
7.249. Almir Fernandez Vieira. 
7.250. Magdalena Maturo. 
7 .251. Maria Rodrigues Moreira. 
7.252. Waldemar da Silva. 
7.253. Evangelina Moreira. 
7.254. Jorge Carlos Curi . 
7.255. Jorge Nogueira dè Azevedo. 
7.256. João Arantes de Mello. 
7.257. Odette Paulo de Aguiar. 
7.258. Anna Leopoldina de Macedo So\ 
7.259. Sylvia Lucas de Vasconcellos. 
7.260. Josó Geraldo da Silva. 
7 .261. Celestino'Rodrigues Moreira. 
7.262. Alceu Ramos. 
7.263. Luiz Felippe Kasfcrup. 
7.264. Silvestre Gonçalves Teixeira 
7.265. Mario Bento de Oliveira. 
7.266. Francisco Moacyr Paiva. -
7.267. Alberto Marcondes. 
7.268. Ernst Robert Rademacher, 
7.269. Gerson Araújo. 
7.270. Leonidas Januário . 
7.272. José Malaco dé Souza. 
7.273. Arthur de Souza Freire. 
7.274..' Antônio Lopes Baeta. ' 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 13 DE JANEIRO DE 
193? 

7.275. Rubens Pereira Braga. 
7.276. Manoel Vicente Hebster. 
7.277. Carlos Vieira do Amara l t 

7.278. Alfredo de Almeida. 
7.279. Durval Baptista de Magalhães. 
7.280. Arnaldo Mendes Guimarães. • ' 
7 .281. Dionisio Esperidiano SanfA"-* 
7.283. Luiz Ferreira Cabral. 
7.284. João Chaloub Filho. 
7.285. José Pereira Machado. 
7.286. Manoel Antônio. 
7.287. Antônio Carlos Gomes Ferreira 
7.288. Oscar Rega. 
7.289. Hélio Tavares da Luz. 
7.290. Júlio da Costa. 
7.292. Mylton da Silva Marinho. 
7.293. Raymunda Noronha. 
7.29-4. Moacyr de Oliveira. 
7.295. Hermenegildo Ferreira Pinto. 

' 7.296. Simon Dyrektor. 
7.297. Noemia Silva de Oliveira. 
7.298. Almir Pompa de Oliveira. 
7.29J. Antônio Mauro Fi lho. 
7.300. Salomão Chor. 

' 7.301'. Antônio Rodrigues Fontes. 
7.302. Celestino Fernandes de Carvalho. 
7.303. Hermengarda Dantas de Carvalh' , 
7.304. Humberto Silva. 
7.305. Oscar Corrêa de Freitas Gama. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 14 DE JANEIRO DE 
1937 

7.306. Thereza Castex de Frei tas , 
7.307. Ernani Torres Alves. 

PROCESSOS DE INSCRIPÇÃO 

Primeira Circumscripção * 

* PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districto municipal de Candelária) 

Juiz — Dr. Decio Cesario Alvim • 

escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos artigos 43 do Código e.25 
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que-por este 
Cartório e Juizo da 1" Zona Eleitoral estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

ANTÔNIO TEIXEIRA DA ROCHA (4.310), filho de Custodia 
de Araújo Vianna, nascido a 14 de novembro de 1914, 
no Districto Federal, solteiro, commerciario, con>--domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária e r e 
sidente á rua Buenos Ayres n . 53. (Qualificação reque-

• rida, B . E . 5. n . 3.738). 
ARTHUR FRANCISCO NEVES (4.311), filho, do Cezario 

Francisco Neves e de Silvcria Maria Neves, nascido a 24 
de janeiro de 1891, em Ghiquc-Cniquc, no Estado da Ba
hia, viuvo, operário, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de Ca'ndelaria e residente á rua do Mercado 
n. 28. (Qualificação requerida, B . E . 3, n . 3 .554) . 

DALILA CAETANO DA SILVA BASTOS (4.312), filha de 
Lafayette Caetano da Silva e de Dalüa Ferreira Caetano 
da Silva, nascido a 20 de outubro de 1905, no Districto 
Federal, casada, funecionaria municipal, com domicilio 
eleitoral no. districto municipal de Candelária e residen
te á rua da Quitanda n . 184, 2 o andar. (Qualificação 
requerida, B'. E . 3, n . 2 .930) . 

GENTIL AUGUSTO DA AMORIM (4.313), filho de César Au
gusto e de Anna. de Jesus, nascido a 6 de maio de 1918, 
no Districto Federal, solteiro, mechanico, com domicilio 
eleitoral, no districto municipal de Candelária e residen
te á rua São Pedro n . 35. (Qualificação reouerida, B . 
E . 130, n . 3.436)."" 

JÚLIO COSTA (4.314), filho de Sophia Mickley, nascido a 
23 de setembro de 1915,. no Districto Federal, solteiro, 
commerciario, com domicilio, eleitoral no districto muni
cipal de Candelária e residente á rua I o de Março n-, 82, 
sobrado. (Qualificação, requerida, B . E . 125, n . 3 .121) . 

MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO (4.315), filha de Manoel 
Gaspar da Costa e de Isabel Maria da Conceição* nascida 
a 22 de janeiro de 1918, em Itaocara, no Estado do Rio 
de Janeiro, casada, domestica, com domicilio e'èitoraI no 
districto municipal de Candelária e residente á rua do 
'Rosário n . 98. (Qualificação requerida, B . E . 102, nu 
mero 2.613) . 

MILTON ROÇAS (4.316), filho de José Pereira Roças e de 
Maria Guimarães Roças, nascido a 3 de novembro de 
1915. no Districto Federal, casado, commerciario, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residente á rua I o de Março n . 132. sobrado. • (Qua
lificação reouerida. B . E . 105. n . 1.267). 

ODDO DE CAVALCANTE MELLO (4.317). filho de Hamlet 
de Cavalcante Mello e .de" Maria Sophia Ramos Paz Ca
valcante Me'lo. nascido a 23 de março de 1916, em Gua-
rabira, no Estado da Parahyba do Norte, solteiro, estu
dante, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residente á Avenida Rio Branco n . 73, I o 

andar. (Qualificação reouerida. B . E . 3, n . 3 . 5 2 0 ) . ' 
PEDRO FELTCTO DOS SANTOS (4.318). filho de Jo.sé Fel i -

cio dos Santos e de Conceição D.omingúes dos. Santos, 
nascido a 11 de janeiro de 1918. no Districtro Federal, 
solteiro, commerciario,. com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residente á rua Buenos 
Ayres TI . 23. (Oualficarão requerida. B . E . 5, n . 3 .765) . 

ROSA. GOUVEIA DO AMARAL (4.319). filha de. Jòacmina 
de Gouveia, nascida a 19 de janeiro . de 1913. no Dis
tricto municinal de Candelária e residente á rua da 
AlfanóVga m i w » ^ 25. (Qualificação . requerida, B . 
E . 139, n . 3 .450) . ' . • ' , ' . 

SEBASTIÃO DE MORAES TETXEIRA ((4.320) :, filho de Ma-
thias de Moraes Teixeira e de .Teronyma de Moraes Tei
xeira, nascido a 9 de junho de 1917, no Districto Federal, 
solteiro, commerciario, com domicilio eleitoral no dis-
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tricto murJcipal de Candelária e residente á rua da Qui
tanda n . 96. (Qualificação requerida, B . E . 137, nume
ro 3.381) . v 

ÍHUBEM PEREIRA LIMA (4.321), filho de Mario Gomes Pe 
reira Lima e de Rita Gonçalves de Lima, nascido a 23 de 

' maio de 1918, no Districto Federal, solteiro, commercia
rio, com domicilio eleitoral no disrticto municipal de 
Candelária, e residente á rua da Alfândega n . 53 . .(Qua-

.i- lificação requerida, B . E . 3, n . 3 .597) . 
J3EIRAPHIM MENDES (4.322), (Transferencia do Estado de 

São Paulo), filho de Joaquim Mendes e de Alexandre 
Mendes, nascido a 19 de setembro de 1888, em Cordeiro, 
no Estado de São Paulo, casado, mechanico, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Candelária e resi
dente á rua 1° de Março n . 84. 

-BRENO ALVES BONIFÁCIO (4.323), filho de Domingos Al
ves Bonifácio e de Zelia Pereira Bonifácio, nascido a 6 
de outubro de 1913*, no Districto Federal, solteiro, com
merciario, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Candelária e residente á rua Buenos Ayres n . 51, 
sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 103>n. 1.333). 

MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (4.324), .f i lho de José 
Martins de Oliveira e de Maria Rosaria da Conceição Oli
veira, nascido a 1 de agosto de 1914, na Barfa do Pirahy, 
no Estado do Rio de Janeiro, solteiro, commerciario, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residente á rua I o de mar,ço n . 98, sobrado: (Qualifi
cação requerida, B . E . 3 n . 3 .651) . 

-DAVID DA SILVA LOBO (4.325), filho de José da Silva 
Lobo e de Rosa Maria de Oliveira SanfAnna, nascido a 13 
de fevereiro de 1906, no Districto Federal, casado, com
merciario, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária e residente á rua General Câmara n . 37, 

i sobrado. (Qualificação requerida B . E . 3, n . 3 .624) . 
(JULIA CAMINHA DE CASTRO E SILVA, (4.326), filha de 

Alfredo Carlos de Castro e Silva e de Maria Caminha de 
Castro e Silva, nascida a 15 de agosto de 1908, em For
taleza, no Estado do Ceará, solteira, domestica, com do-

- micilio eleitoral no districto municipal de Candelária e 
residente á Avenida Rio Branco n . 109, sobrado. (Quali
ficação requerida, B . E . 3, n . 3 .691) . 

FRANCISCO DE VASCONCELLOS (4.327), filho de Zacha-
- r ias de Vasconcellos e de Jubila de Vasconcellos, nascido 

a 21 de maio de 1916, em Therezopolis, no Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, commerciario, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e residen
te á rua Theophilo Ottoni n . 28, sobrado. (Qualificação 
requerida, B . E . 3, n . 3 .630) . 

EDUARDO ALPINO DE CARVALHO BIAVATI (4.328), filho 
' ' de Alpino Bastos Biavati e de Helena Almeida de Carva

lho Biavati, nascido a 7 de outubro de 1918, em São Sal
vador, no Estado da Bahia, solteiro, estudante, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária e r e 
sidente á rua do Ouvidor n . 89, sobrado. (Qualificação 
requerida B . E . 3, n . 3 .626) . 

CARLOS RENATO FARTA VANOTTI (4.329), fittio de Ramon 
Gustavo Vanotti e de Antonia Faria Vanotti,-nascido a 1 
de março de 1916,' no Districto Federal, solteiro estu
dante, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residente á rua Buenos Ayres n . 45, sobra
do. (Qualificação requerida, B . E . 3, n . 3 .620) . 

WÁLDEMIRO DOS SANTOS (4.330), filho de João Jeronymo 
dos Santos e de Sophia dos Santos, nascido a 31 de agos
to de 1912, em Duas Barras, no Estado do Rio de J a 
neiro, solteiro, bombeiro hydrauüeo, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e residente á 
rua. da Quitanda n. 174. (Qualificação requerida, B . E. 
5, n . 3 .803) . 

JORGE ERNESTO DE SOUZA LOBO (4.331), filho de Luiz 
Henrique de Souza Lobo e de Ida Aavon Lobo, nascido a 
16 de junho de 1913, em Porto Alegre, no Estado do Rio 
Grande - do Sul, solteiro, estudante, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Candelária e 'residente á 
rua do Ouvidor n . 78. (Qualificação requerida, B . E . 5, 
n . 3 .804) . 

NELSON PEREIRA DA CRUZ (4.332), filho de Ladislau Pe 
reira da Cruz e de Amélia Carlota da Cruz, nascido a 24 
de agosto de 1911, em Nictheroy, no Estado do Rio de 
Janeiro, solteiro, commerciario, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária e residente á rua 
do Rosário n . 24 . (Qualificação requerida. B . E . 5 nu 
mero 3 .806) . -

OSWALDO DE GOMENSORO DROLHE DA COSTA (4.333),. 
filho de Álvaro Drolhe da Costa e de Victoria de Gomen-
soro Drolhe dá Costa, nascido a 14 de setembro de 1912.. 
no Districto Federal, casado, commerciario, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Candelária e re
sidente-á rua Buenos Ayres n . 57. (Qualificação reque
rida, B . E . 3 n . 3 .722) . 

ERBELINA GALART (4.334), filha de Aloise Erminio e de 
Rosina Capucio, nascida a 23 de junho de 1901, no Dií-
tricto Federal, viuva, domestica, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária g residente á rua da 
Candelária n . 10, sobrado. (Qualificação requerida, B . 

• E . 3, n . 3 .629) . 
PEDRO BENJAMIN DE CERQUEIRA LIMA NETTO, (4.335), 

filho de Pedro Benjamin de Cerqueira Lima e de Ludo-
vina Souza Cerqueira Lima, nascido a 17 de dezembro de 
1913, em Petropolis, no Estado do Rio de Janeiro, soltei
ro, estudante, com domicilio eleitoral no districto" mu
nicipal de Candelária e residente á rua Buenos Ayres 
n . - 2 5 , sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 3, nu 
mero 3 .664) . 

RUBENS DE SALDANHA DA GAMA (3.637), filho de Antô
nio Fortunato de Saldanha da Gama e de Hemanda Bor
ges de Saldanha da Gama, nascido 11 de março de 1899, 
na Capital Federal, funccionario federal, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 22 n . 6 .328) . 

Di.stricto Federal, aos 2 de fevereiro de 193(7. —• Pelo 
Escrivão, Juvenal de Araújo. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento c 
São Domingos) 

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Füho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo "> 

Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 2! 
do-Regimento dos Juizes e Cartórios Eleitoraes, que por cstt 
Cartório e Juizo da 3» Zona Eleitoral, estão s_endo processado! 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:, . , 

JOÃO FERREIRA DE SOUZA (7.955), filho de Antônio Ber-
tholdo Ferreira e de Maria Ferre i ra de Souza Freire, 
nascido a 30 de dezembro de 1913, em Riachão, Estado 
de Sergipe, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dé Santa Rita. ^(Transferencia do 
Estado de Sergipe, titulo n . 1.718.)' 

ABGAIL LUCAS (7.956), filha de Marianna Lucas, nascida 
á 15 de junho de 1914, no Districto Federal, solteira, do
mestica, com domicilio eleitoral no districto municipal ds 
São Domingos. (Qualificação requerida, 3* Zona, nu
mero 6.794.) 

ANTÔNIO PINTO DA SILVA (7.957), filho de Sebastiãd 
Pinto da Silva e de Augusta Pinto da Silva, nascido a 6 
de abril de 1897, em Cantagallo, no Estado do Rio de 
Janeiro, viuvo, ehauffeur, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação reque-
rida, 3" Zona, n ; 6.325.) , 

ÁLVARO GUILHERME PINHEIRO (7.958), filho de Manoel 
José Pinheiro e de Leonor Sampaio Pinheiro, nascido 3 
16 de dezembro de 1918, no Districto Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no- districto munici 
pal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 a Zona, 
n . 6.667.) 

NILZA MUZI (7.959), filha de Luiz Muzi e de Maria-dV 
Simone Muzi, nascida a 16 de junho de 1918, no Districto 
Federal, solteira, dactylographa, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação re 
querida,. 3" Zona, n . 5.426.) 

ALTAIR DE SOUZA DIAS (7.960), filha de Felippe de Souza 
Dias e de Anna Ferreira Dias, nascida a 3 de outubro de 
1913, no Districto Federal, solteiro, commercio, com 'do
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação requerida, 3" Zona, n . 6.227.) 

'FRANCISCO ARGENTO (7.961), filho de Xavier Arger.to e 
de Luizina Michele, nascido a 9 de novembro de 1895, 
Districto Federal, casado, commercio, com domicilio elei
toral no districto municipal de-Sacramento. (Qualifica
ção requerida n. 6.726, 3 a Zona.) 



RAPHAEL MARTINS DE SOUZA (7.962), filho de Antônio 
Martins de Souza e de Clara Justiniana de Souza, nascido 
a 25 de. setembro de 1093, Bello Jardim, no Estado de 
Pernambuco,, casado, marítimo, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e 
querida n . 5.285, 3 a Zona.) 

JOSE' CUOCO (7.963), filho de Luiz Cuoco o de Rosafina 
Giorgio,, nascido a 19 de agosto de 1898, no Districto F e 
deral, casado,, negociante, eom domicilio p e i t o r a l no dis
tricto municipal de Sacramento. (Qualificação requeri
da n . 6.849, 3" Zona.) 

ADELINO SILVEIRA DE SOUZA (7.964)., filho de José Sil
veira de. Souza e de Maria do Rego de Souza, nascido a 
20 de abril "de 1918, no Districto Federal, solteiro, com
mercio,, com domicilio eleitoral no districto municipal.de 
Santa Rita. (Qualificação requerida n . 5.721, 3° Zona.) 

ALCINDA GONÇALVES GOSTA (7.963), filha de Bernardino 
• J.osè Gonçalves e de Maria .Procopio Gonçalves, nascida 

a'9 de outubro de 1904, no Districto Federal, casada, en
fermeira, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de,' Santa Rita. (Qualificação requerida, n . 4.921, 3 a 

Zqna.') 
SENEDICTO AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS (7.966), 

fiiho de Benedicto Augusto dos Santos e de Maria Erme-
, linda, Carvalho dos Santos, nascido a 3 de janeiro de 1886, 

em Santa Cruz do Aracaty, no Estado do Ceará, casado, 
professor da direito, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida nu 
mero 5.897, 3 a Zona.) 

PtAGEMA MERCEDES DE ANDRADE (7.967), filho de Joa-
. quim Virgílio de Andrade e de Luiza Amlunciada de An-

.-.' ráde, nascida a 24 de setembro de 1911, em Recife, no 
' 'Estado de Pernambuco, solteira, domestica, com domicilio 
. . .eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualifi

cação requerida n . 6.153, 3 a Zona.) 
EUCLYDES AilTONIO' DE OLIVEIRA (7.968), filho de Antô

nio Patrício de Oliveira e de Iria Anna Pedrosa, nascido 
27 de juího de 1893, em Hhéos, no Estado da Bahia, ca
sado, .commercio, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida nu
mero 6.835, 3 a Zona.) 

EVARISTO MARTINS (7,969), filho de José Joaquim Martins 
"e de Anna Maria, nascido a 18 de maio de 1912, no Dis-
. tricto Federal, solteiro, commercio, com domicilio elei
toral; np districto municipal de Sacramento. (Qualifica
ção réòuerida, n . 3.727, 3 a Zona.) 

MARIO PERCEGANI (7.970), flho de Vergilio Percegani e de 
Gatharina Ganavia Percegani, nascido a 2 de fevereiro 
de 1912, na Capital de São Paulo, casado, commeroiario, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Ri ta . (Qualificação requerida, n . 6.187, 3 a Zona.} 

ANNA DE SOUZA BRAGA (7.971), filha de João Rodrigues 
de Souza e de Anna de Souza Braga, nascida a 1 de fe
vereiro de 1910, em Santa Branca, no Estado de São 
Paulo, casada, domestica, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida, n . 6.918, 3 a Zona.) 

ASTROGILDA NEUTEL'BASTOS (7.972), filha de Joaquim 
Neutef Bastas e de Adelia dos Santos Bastos, nascida a 20 
de junho de 1913, no Districto Federal, solteira, profes-

. sora, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Rita. (Qualificação requerida, n . 5.934, 3 a Zona.) 

IEDA NEUTEL BASTOS (7.973), filha de Joaquim Pinheiro 
Bastos e de Adelia dos Santos Bastos, nascida a 1.4 de 
outubro de ' 1918, no Districto Federal, solteira, profes
sora, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Rita. (Qualificação requerida, n . 6.820, 3 a Zona.) 

ARY DA COSTA FERREIRA (7.974), filho de Manoel Duarte 
Ferrei ra e de Olga da Costa Ferreira, nascido a 2 de j u 
lho de 1913, no Districto Federal, casado, commercio, 
com domicilio eleitoral na districto municipal de- Santa 
Rita. (Qualificação requerida n . 6.892, 3" Zona.) 

VICTOR DA SILVA DUTRA (7.975), filho de Ernesto F ran 
cisco, Dutra e de Corina da Silva Dutra, nascido a 2 de 
novembro de 1913, no Districto Federal, casado, commer
cio, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sãoi 

• Domingos. (Qualificação requerida n . 6.695, 3." zona.) 
JURACY DE SOUZA DUTRA (7,976), filha de João de Souza 

Andrade e dè Emilia da Costa, nascida a 2 de abril de 
1917, no Districto Federal, casada, domestica, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificação requerida, n : 6.694, 3." zona."1 

ÁLVARO JOSE' FERNANDES GUIMARÃES, (.7.977),, filho de 
Samuel José Fernandes Guimarães e de Emitia Alvares 
Guimarães, naseido a l i de agosto de 1908; w. Djatoãftto-. 
Federal, solteiro, commercio, com domicilio «íeitoral no 
districto municipal! de São Domingos. (QjtalificacrãiOi re
querida, n. 5.270, 3.* zonas,.) 

JOSE." DE SOUZA (7.897), filho de^Josó da Silm GiOTOS. e de 
Isabel de Souza Gomes, nascido a 31 de. dçàembro de 
1911, no Districto Federal, casado, ointor, oqmi domicilio; 
eleitoral no districto,municipal de Sã» Óòtoingos', (Qua
lificação requerida, n., 6.836, 3,* zona*) -.- - - i : -' > 

MAMO ALVES DA FONSECA FILHO (7.979>, filho de Mario 
Alves e de Almerinda Teixeira Alves da Fonseca, nasci
do a 11 de dezembro de 1917, no .Districto. Federal, sol
teiro; estudantei com domicilio -eleitoral n<j districto m u 
nicipal d© Sacramento. (Qualificação requerida, nume
ro 7.146, 3.° zona.), 

JOSE' GOMES, lj>E SA' (7.980), filho de, Manoel Gomes de=Sá; 

' e de Maria Gomes de Sá, nascido a 19 de março, de 1897, 
em São João da Barra, Estado do. Rio dé Janeiro^ casado, 
comme,iroiarió, com domicilio eleitoral no districto. muni
cipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, n, 6.293, 
3." zona.:) 

ALIPIO BRUMANO (7.9.81), filho de Arv.im José Brumano e 
dfi Maria das Dor§s Brumano, nascido, a, 4 de março .de 
1915, em Cláudio,, Estado de Minas Geraes, solteiro,-com-
mercio, com domjcrlto, eleitoral no districto municipal de 
São Domingas. (Qualificação requerida,: n'; 6.274, 3* 
zona.) 

JOÃO ANTQNIO NEVES (T.982), filho de Joaquim Neves e 
de Genoveva Maria da Gloria, nascido a & dé setembro 
de 1915', nq Districto Federal, solteiro.,' ferroviário, com 
domicilio" eleitoral^ no districto muni&ipal de. Santa R i t a . \ 
(Qualificação requerida, ii . 2.94S, 3.1* zona,.) .• 

DOMINGOS JQSE' DB MATTOS (7.985), filho d& Antônio Al-
. v-es da Nobrega e de Perciliana de Azevedo Nahrega, nas

cido a 13 de janeiro de 1911, no Districto Federal, sol
teiro, commercio', com domioilio eleitoral no : districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 
n . 5.168, 3;' zona.) 

BENEDICTO DA SILVEIRA MACHADO (7.986), filho da Ma;'' 
ria da Silveira, nascido a 2 de julho de Í9Q8, em Pirahy; 
Estado do Rio de Janeiro, solteiro, commerÇriaiiio* com 

'. domicilio, eleitoral no districto. municipal, de Santa Rita e ' 
(Qualificação requerida, n . 5.937, 3." zona.) 

ANTÔNIO IGNACIO, DE MATTOS (7.98t)„ filho do Manoel 
Ignacio. da Mattos e de Anna da Gloria de Mattos, nasci
do a 6 de setembro de 1891, no Districto Federal,-casado, 
commerciaria, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita. (Qualif.cação requerida, n. §.816, 
3.' zona.) 

ALZIRA RODRIGUES FERNANDES (7.988). filha de José 
Antônio Fernandes e de Manoela Rodrigues, nascida a 14 
de julho de 1909, em Nictheroy, Estado do Rio de J a 
neiro, solteira, domestica, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sacramento., (Qualifcação requerida, 
n . 6.827 3." zona.) 

JOSE' DORIA NETTO (7,9§4), filho de Leonel Alves Netto e 
de Melania Maria da Costa, nascido a 31 de março de 1904, 
em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, casado, moto
rista, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Rita. (Qualificação requerida, n . 6.991, 3.* zona.) 

ALFREDO.TORTO (7.989). filho de José Tprio e de Carmella 
Persiçà, naseido a 2 de junho de 1903; no Districto Fe 
deral, casado, commercio, çom domicilio eleitoral no dis
tricto municioal de São Domingos. (Qualificação reque
rida, n . 5.456, 3." zona.) 

Districto Federal, aos 2 de fevereiro de-1937. — Polo es
crivão, Maurico Teixeira de Mello. '' 

E X P E D I Ç Ã O D E T I T U L O ? 

Primeira Circtimscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 
De ordem do-Dr . Juiz Eleitoral da 1» Zona -da 1* Cir-

cumscripeão do Districto Federal, faço publico,..para conhe-. 
cimento dos interessados, que foram mandados expedir pelo 
meritissimo juiz os títulos.eleitores-,dos seguintes cidadãos: 
4.174. Ernesto Pacheco (4.188), filho de Luiz Pacheco e de 

k Maria Rosa. nascido a 1 de abril de 1877, em Porto 
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das Caixas, Estado do Rio, carpinteiro, casado, com 
domicilio eleitoral no districto, municipal de Can
delária e residência á rua dò Mercado n . 47.: 
(Qualificação requerida, B . E . 3, n . 3.547.) 

Ü.175. Armando Santos Rocha (4.189), filho de Antônio dos 
Santos Rocha e de Raphaela da Cunha Rocha, nas 
cido a 23 de maio de 1880, em Porto Alegre, Esta
do do Rio Grande do Sul, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á rua Buenos Aires n . 33, so
brado. (Transferencia de Estado.) 

4 .176. Domingos Alves Ferrei ra Filho (.190), filho de Do
mingos Alves Ferrei ra e de Maria Adelaide Fe r re i 
ra, nascido a 3 de julho de 1918, no Districto F e -

, deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária e residência á 
rua da Alfândega n.. 16, sobrado. (Qualificação re
querida, B . E . 137, n . 3.214.) 

4 .177 . Arary Tostes Pereira (4.191), filho-de Antônio José 
Pereira Júnior e de Maria Barroso Tostes, nascido 
a 18 de outubro de 1908, no Districto Federal, 2 o te 
nente do Exercito, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária e residência á 
rua do Rosário numero 75, sobrado. (Transferen
cia de Estado.) '* 

4.178. Heitor Fonseca da Cunha (4.192), filho de Antônio 
Fonseca da Cunha e de Rosa Amélia Godinho da 
^unha, nascido a 8 de junho de 1900, no Districto 
federal, dentista, casado, com domicilio eleitoral 
io districto municipal de Candelária e residência 
á rua do Ouvidor nJ 41, sobrado. (Qualificação 
requerida, B . E . 96, n . 2.495.) 

4 .179. Alfredo Lima (4.193), filho de Joaquim de Lima e 
de Joséphina Gonçolves, nascido a 35 de abril de 
1918, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á rua Theophilo Ottoni n . 58, 
2° andar. (Qualificação requerida, B . E . 137, nu 
mero 3.362.) 

4.180. Accindino Nunes da Costa (4.194), filho de Francisco 
Nunes dá Costa e de Beatriz Nunes da Costa, nas
cido a 5 de março de 1910, no Districto Federai, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência á 
rua da Candelária n . 42, 1° andar. (Qualificação 
requerida, B . E . 125, n . 3.093.) 

4 .181. Antonieta >Porto de Macedo (4.195), filha de Thomaz 
José da Silva Homem e de Albertina Porto d a Silva 
Homem, nascida a 29 de junho de 1898, no Distri
cto Federal, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de andelaria e resi
dência á rua I o Março n . 123, sobrado. (Qualifi
cação requerida, B . E . 110, n . 2.756.) 

4.182. Ariano Affonso Neves (4.196), filho de Antônio Af
fonso Neves e de Joaquina Maria Neves, nascido a 
28 de junho de 1905, no Districto Federal, com
mercio, casado . com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua 
São Pedro n . 68, sobrado. (Qualificação requer 
rida, B , E . 137, n . 3.359.) 

4 .183. Antônio Gonçalves Rosa. (4.197), filho de Zaeharias 
Gonçalves Rosa e de Raymunda Gonçalves Rosa, 
nascido a 12 de maio de 195, em Cariré, Estado do 
Ceará, commercio,' casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária e residência 

• , á rua Visconde de Itaborahy n . 10, sobrado. (Qua
lificação requerida, B . E . 137, n . .3 .356.) 

4.184. Aristides dos Santos (4.198), filho de Felix José dos 
Santos e de Jovelina Felix dos Santos, nascido a 
21 de fevereiro de 1912, em Petropolis, Estado do 
Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e 
residência a rua de São Bento n . 32. (Qualifica
ção requerida, B . E . 66, n . 2.104.) 

4.185. Aristotelina Vianna Sabino (4.199), filho de Amélia 
Vieira Martins, nascido a 15 de janeiro de 1914, 
Manhussú, Estado de Minas Geraes, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Candelária e residência á rua General Câ
m a r a ^ . 66. (Qualificação requerida, B . B . 110, 
aumero 2.757.) 

4 .186. Alcides Nunes da Costa (4.200), filho de Francisco 
Nuunes da Costa e de Beatriz Nunes da Costa, nas
cido a 25 de fevereiro de 1915, no Distrioto Fede
ral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência ao 
BeccO do Bragança n . 20,. sobrado. .(Qualificação 
requerida, B . E . 137, não 3.360.), 

4 .187. Carolina Ferreira Leal (4.201), f i lha 'de Manoel F e i -
r.eira Leal e de Luiza Francisca Leal, nascida a 26 
de fevereiro de 1912, em Jaguarembó, Estado do 
Rio, operaria, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência á rua 
do Rosário n. 98. (Qualificação requerida, B . E . 

• 125, n . 3.097.) 
4 .188. Carolina de Assis (4.202), filha de Josó Francisco de 

Assis e de Guiomar de Assis, nascida a 3 de julho 
de 1900, em Cascatinha, Estado do Rio de Janeiro, 

' funccionaria da Caixa Econômica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária e residência á rua do Rosário n . 99. (Qua
lificação requerida, B . E . 137, n . 3 .2670 

4.189. Alfredo Athayde de Oliveira (4.203), filho de F r a n 
cisco Athayde de Oliveira e de Anna Maria do Oli
veira, nascido a 8 de abril de 1895, em Maceió, E s 
tado de Alagoas, íunccionario publico, casado, com 

* domicilio eieitoral no districto municipal de Can
delária e residência á rua Candelária n . 45, sobra
do. (Transferencia de Estado.) 

4.190. Mozart Grosso (4.204), filho de Herminio Grosso e de 
Maria José Braz, nascido a 22 de julho de 1916, 

• ' em Campos, Estado do Rio de Janeiro, bancário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni -
cinal á rua Theophilo Ottoni n . 17. (Qualificação 
requerida, B . E . 144, ii. 3.490.) 

4 .191 . Aracy Tavares Pinto (4.2Ü5), filha de Carlos Tavares 
Pinto e de Amélia Pereira Pinto, nascida a 3 de 
julho de 1904, no Districto Federal, funccionaria 
municipal, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Candelária e residência á rua de 
São Pedro numero 182. (Qualificação requerida, 
B . E . -6 , n . 3.813.) 

4.192. Rita Alves Soares (4.206), filha de João Pereira Soa
res e de Maria Alves Soares, nascida a 30 de agosto 
de 1885, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
enfermeira, solteira, com ,domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência á 
rua Buenos Aires n . 54, sobrado. (Qualificação 
requerida, B . E . 5, n . 3.766.) 

Districto Federal, 29 de janeiro de 1937. 
vão, Juvenal de Araújo. 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

Pelo escri-

_ De ordem do Sr. Juiz Eleitoral da I a Zona da 1* Cir-
curriscripção do Districto Federal, faço publico, para co
nhecimento dos interessados, que foram mandados expedir 
pelo meretissimo Juiz os títulos eleitoraes dos seguintes' 
cidadãos: 

4.193. .Wedda Moraes Rego (4.207), filha de Álvaro de 
Moraes Rego e de Isaura Martins Moraes Rego, 
nascida a 23 de junho de 1916, no Districto Fe 
deral, funccionaria municipal, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e 
residência á rua do Ouvidor n . 98, sobrado-
(Qualificação requerida, B . E . 5, n . 3.771.) 

4.194. José da Cunha Moreira (4.208). filho de Antônio Mo- ' 
reira e de Anna Joaquina da Cunha, nascido a 7 
de novembro de 1884, em Portugal (naturaliza
do), commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária e residên
cia á rua Buenos Aires n . 48. (Qualificação r e 
querida, B . E . 125, n . 6.126.) 

4.195. Álvaro de Oliveira Barros (4.209), filho de Fran
cisco Christiano de Barros e de Maria Edwirgo 
de Barros, nascido a 10 de outubro de 1916. em 
Pombos. Estado de Minas Geraes. commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de -Candelária e residência á rua do Ro
sário n.. 47. (Qualificação reouerida. B . E . 86, 
n . 2.359.) 
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4.íiíü, Marina Dias Gomes (4.210),-filha de Bento Siiveno 
Dias e de Maria ülara de Azreu Dias, nascida a 
ü3 de janeiro de 1906, era Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul> funccionaria publica, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á avenida Rio Branco n. 75, sobra
do. (Qualificação requerida, B . E . 3, numero 
3.656.) 

4.197. Auialia Vieira de Mello (4.211), filha de Manoel Ma
nchado de Mello e de Symphorosa Vieira de Mello, 

nascida a 4 de maio de 1908, em Aracaju', Estado 
de Sergipe, dactylographa, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência ã rua General Câmara n . 57, sobra
do. (Qualificação requerida, B. E . 3, n . 3.610.) 

4.198. José da Motta (4.212), filho de Manoel da Motta 
Macedo, e de Maria Philomena Pascale, nascido a 
1 de março de 1915, no Districto Federai, electri-
cista, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência á rua do 
Rosário n . 22. (Qualificação requerida. B . E . 3, 
n . 3.720.) 

4.199 Manoel dos Santos (2») (4.212), filho de Caetana 
Joaquim dos Santos, nascido a 2 de outubro de 
1894, em Belém, Estado do Pará, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelária e residência á rua Buenos Ai-, 
res n . 23, sobrado. (Qualificação requerida, B . 
E . 3. n . 3.654.) 

4.200, Manoel do Nascimento (4.214), filho de José Eleu-
terio dos Santos e de Amalia Santos, nascido a 
25 de dezembro de 1915, em São Salvador, Estado 
da Bahia, operário, solteiro, com domicilio elei
toral- no districto municipal ' de Candelária e 
residência á rua da Quitanda n. 135. (Qualifica
ção requerida, B . E . 3, n . 3.764.) 

4 .201. Antônio de Siqueira Horta (4.215). filho de Anuin
do de Siqueira Horta e de Augustina dos Santos 
Horta, nascido a 22 de junho do '1912, em Laran-
geiras, Estado de Sergipe, funccionario publico, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua Benerol Câmara 
n . 33, sobrado. (Transferencia de Estado.) 

4.202; P e n d e s Augusto Galvão (4.216), filho de José de 
Oliveira Galvão e de Rita de Faria, nascido a 12 
de outubro de 1913, no Districto Federal, fun-
ecionorio federal, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua São Pedro n . 37, sobrado. (Quali
ficação requerida, B . E . 3. n . 3.697.) 

4.203. Luciano Mingozzi (4.217). filho de Carlos Mingozzi 
e de Angela Gombi. nascido a 19 de novembro de 
1892, no Districto Federal, commercio. casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência â rua São Pedro n . 69. so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 137, nu
mero 3 .374 . . 

4.204. Izabel Campos Bittencourt (4.218), filha de Antônio 
IMefonso Bittencourt e de Esmeralda Campos 
Bittencourt, nascida a 23 de agosto de 1917. em 
Caratinga, Estado de Minas Geraes, estudante, 
solteira, com domicilio eleitoral no- distrioto mu
nicipal de Candelária e residência á rua Viscon
de de Inhaúma n . 62, 2 o andar. (Qualificação r e 
querida. B . E . 3. n . 3.570.) 

4.205. José Luiz da Costa Barros (4.219), filho de José da 
Costa Barros e de Maria Isabel de Souza Barros, 
nascido a 1 de fevereiro-de 1890. em Conceição 
do Rio' Verde. Estado de Minas Geraes. pharma-
ceutico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua 
da Alfândega n . 48, sobrado. (Qualificação re -
ouerWar. B . E . 5. n . 3.758.) 

4.206. Joanina Serfta Mingozzi (4.220). filha de Daniel Serpa 
e de Elvira Borare.se. nascida a 27 de junho de 
1902. no Districto Federal, domestica, casada, com 
domicilio eleitor»! rio districto municipal de Can
delária e residência, á rnâ São Pedro n . 69. so-
VrraóN». (Qualificação requerida, B . E . 3, numero 

' 3.581.)' 
4.207. Jníinuina da Cosia Dias (4.221), filha de João Luiz 

Cardoso da Costa e de Anna Conceição da Costa, 

nascida à 15 de junho de 1898, no Districto F e 
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral nc 
districto municipal de Candelária e residência á 

. rua São Pedro n. 49, sobrado. (Qualificação r e 
querida, B . E . 125, n . 3.128.) 

4 .208. Erezita Alves (4.222), filha de Estacio Alves de Mar
garida Alves, nascida a 10 de novembro de 1916, 
no Distrioto Federal, commercio, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária e residência á rua I o de Março n . 42. (Qua
lificação requerida, B . E . 117, n . 2.936.) . 

4 .209. Elpidio Cabral (4.223), filho de Martino Cabral e de 
Maria Luiza de Azevedo Cabral, nascido a 3 de 
setembro de 1910, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária e residência á rua Theophilo 
Ottoni n. 48. (Qualificação requerida, B . E . 5, 
n . 3.750.) 

4.210. Enedia Siqueira (4.224), filha de Abílio Severo de 
Siqueira e de Maria José de Alvarenga, nascida 
a 4 de março de 1907, em Campos Elysios, Re
zende, Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua do Mercado n . 49. 
(Qualificação requerida, B.- E . 25, n . 3.105.) 

4 .211. Domingos da Silva Millions (4.225), filho de Frede
rico Alexandre Millions e de Mauricia da Silva 
Millions, nascido a 4 de agosto de 1914, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 

1 eleitoral no districto municipal de Candelária e r e 
sidência á travessa do Tinoco n . 10. (Qualificação 
requerida, B . E . 104, n . 2.701.) 

4.212. Dulcidio. Pimentel (4.226), filho de Osmundo Pinte. 
Pimentel e de Palmyra Pinheiro Pimentel, nas
cido a 2 7 de abril de 1899, no Districto Federal,' 
jornalista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
iricto municipal de Candelária c residência á ave
nida Rio Branco n. 101. (Qualificação requerida 
B . E . 3. n . 3.560.) 

4.213. Ceciiiano Atves Nazareth (4.227), filho de Egydio 
Alves Nazareth o de Isaura Sampaio Alves Na
zaré th. nascido a 13 de julho de 1916, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e re 
sidência á rua São Bento .n. 29. 2 o andar. (Qua
lificação requerida. B . E . 17, n . 1.121.) 

4.214. Edwiges Pereira de Oliveira (4.228), íiiho de José 
* de Oliveira e de Honorína Pereira de Oliveira, 

nascido a 17 de outubro de 1903, em Carangola, 
Estado de Minas Geraes, alfaiate, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á rua do Rosário n . 112. 
(Transferencia de Estado.) 

4.215. José Noronha Trindade '4.229). filho de Horacio Pe
reira Trindade e de Rulh Noronha Trindade, nas
cido a 12 de maio de 1907, em Carmo do Claro, 

• Estado de Minas Geraes, contador, solteiro, coin 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á rua I o dc Março n . 99, so
brado. (Transferencia dc Estado.) 

4.216. Alberto Goeldlin Oliveira (4.230), filho de Alberto 
da Silva Oliveira e de Alice Goeldlin Oliveira, 
nascido a 23. de maio dc 1906, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária c residência 
á rua da Candelária n. 25. (Qualificação reque
rida, B . E . 58, n . 2.004.) 

4.217. Ledyonor Moraes (4.231), filho de Benedicto Moraes 
Ivo c de Rufina Alves Soares, nascido a 19 de 
abril de 1911, em São Fidelis, Estado do Rio de 
Jane''"" fimeoionario da Caixa Econômica, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal ' de 
Candelária e residência á rua General Câmara nu
mero 23, sobrado. (Qualificação requerida, B. E. 3, 
n . 3.643.) 

4 ..218. José Theodoro (4.232), filho de Manoel F r anc i s co* 
de E-milia Augusta de Jesus, nascido a 18 de ja
neiro de 1908, em Espirito Santo tío Pinhal, Es
tado de São Paulo, alfaiate, solteiro, com .domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e re
sidência á rua São Pedro n . 37, sobrado. (Qua-

' lificação requerida, B . E . 137, n . 3.308.) 
4.219. Armando de Souza Leite (4.233). filho de Antônio 

Maria Pinto Leite e de Leopoldina de .Jesus Gon-
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çaíves de Souza, nascido a 4 de dezembro de 1914, 
na Capital Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrioto municipal de Cande
lária e residência á rua dos Mercadores n . 28. ; 

(Qualificação requerida, B . E . 151, n . 3.522.) 
4 .220. João da Costa Pereira (4.234), filho de Germano da 

Costa Pereira e de Escolastica de Moraes Pereira, 
nascido a 24 de setembro de 1914, em Cuyabá, 

. Estado de Matto Grosso, funccionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelária e residência á rua Buenos 
Aires n . 45, sobrado. (Qualificação requerida, 
B . E . 151, n . 3.529.) 

4 .221 . Ennio Augusto Marques (4.235), filho de Antônio 
Francellino Marques e de Francisca Padilha Mar
ques, nascido a 24 de janeiro de 1887, em Nicthe-
roy, Estado do Rio de Janeiro, funccionario. pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência á rua da Qui
tanda n . 126. (Qualificação requerida, B. E. 151, 
n . 3.526.) , 

4.222. Euclydes Pires de Barcellos (4.236), filho de-Bellar-
. mino Thomaz de Barcellos e de Isabel Guilher-

mina Barcellos, nascido a 11 de outubro de 1890, 
na Capital Federal, commercio, casado,, com domi-, 
cilió eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua da Alfândega n . 44. (Quali
ficação requerida, B . E . 139, n . 3.455.) 

4.223. Philadelpho'Garcia (4.237),. filho de Francisco Cae
tano Garcia e de Eugenia Alves Garcia,, nascido 
a 25 de março de 1916,, em Cuyabá, Estado de Matto 
Grosso, funccionario publico,, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária e residência á rua Buenos Aires n . 45, so 
brado. (Qualificação requerida, B . E . 151, nu-

' mero 3.541.) • /' ' 
4.224.. Nito de,Abreu (4.238), filho de Cândido dos Santos 

e de Germana de Abreu, nascido a, 20 de janeiro 
de 1897, no Estado do Rio de Janeiro, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária e residência á rua do Ou
vidor n . 36. (Qualificação requerida, B . E . lol, 
1. 3.536.) 

Districto Federal, 2 de fevereiro de 1937. — Pelo es
crivão, Juvenal de Araújo. -

P R I M E I R A ZONA E L E I T O R A L ( A I Í T I O A ) 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral d a : I a Zona, da 1* Ciròum-
scripçao do Distrioto Federal, faço publico, para conhecimento 
dos interessados, que foi ' expedido o titulo eleitoral do 
seguinte cidadão: 
"•4.033. Argeu Geraldino Silva (16.736), filho de Manoel-Ge-

raldino Fabricio e de Alta Maria Fabricio, nascido 
a 7 de fevereiro de 1897, em Saquai:ema, Estado do 
Rio, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência ' á 
rua March, 93, São Gonçalo. 

O escrivão. — Carlos Waldemar de Figueiredo. 

Q U A R T A 2 0 K A E L E I T O R A L 

De ordem do Dt . Juiz Eleitoral da 4 a Zona, da 1* Circum-
jcrípcâo do Districto Federal, faço publico, para conhecidos 
3os interessados, que foram expedidos os títulos eleitoraes dos 
seguintes cidadãos: 
5.469. Orestes Ferreira da Costa, filho de Zeferino Ferreira 

da Costa e de Leopoldina Maria da Conceição, nas
cido a 11 de dezembro de 1900, no Districto F e 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio e residência 
á rua do Rezende n. 93. 

5.470. Horacio Ramos,de Oliveira, filíko de Cidalia Libania de 
Oliveira, nascido a 27 de "abril de 1916 no Estado 
de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio e residência á rua Riaclíuelo- n . 197. 

3 .471. Álvaro Delphino. da Costa, filho de Theodoro da Costa 
e de Maria Delphina dos Santos„ nascido a 2 de fe
vereiro de 1907, no Districto Federa l commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de.Santo Antônio e residência á rua dos In-

.• falidos n . -116 . 

5 . 4 7 2 . Oswaldo da Silva Cardoso, filho de Manoel da Silva 
Cardoso o de Margarida Maria da Conceição, nassido 
a 8 de maio de 1908, no Estado do Rio de Janeiro* 
commerciario, casados, com domicilio eleitoral no 
distrioto municipal' de Santo Antônio e residência 
á rua dos Arcos n . 87. 

5 . 4 7 3 . Djandyra Evangelista dos Passos, filha de Joaquim 
Evangelista e de Annunciaçãcr Evangelista Ferre i 
ra, nascida a 3 de noveirfbro de 1916, no Distrfoto 
Federal, domestica, viuva, com domicilio eleitoral . 
no districto municipal de Santo Antônio e resideni 
cia á r ja-do Senado n. 116. 

5 . 4 7 4 . Álvaro Lima dos Santos, filho-de Antônio Santos Costa 
e de Antonia Alves Lima, nascido a l i de junho do 
1903, ao*Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro,- com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio e residência à rua do" Rezende 
n . 82. 1 . . -

5.475. Lafayette Neves, f^lho de José Martins das Neves e de 
Maria Adelia Neves,„nascido a 15 de outubro d e , 
1918, no Estado de Sergipe, eorrimeróiario,' solteiro, ' 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio e residência á rua dos Arcaos n*. 82. 

5.476. Marina Vieira Machado, filha de Edgard Soares Ma-'. 
chado e de Bonorina Vieira Machado, nascida a 9" 
de janeiro de .1910, no Distr.ictò Federal, dómesMoa, 
solteira, com 'domicilio .eleitoral- np districto mu
nicipal,de Santo Antônio e residoncia-á rua Carlos 
Carvalho n . 42. ' t-

5.477. Carlos Monteiro Leal, filho de Olga Per.,'irá.'Monteiro, 
nasoido a 14 de junho de 1917. no Districto Federai, 
commerciario,, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de .Santo Antônio e residência, 
á rua dos Inválidos.n.. ' 177.' \ t • _ r < 

5.478. Lsoliha Maria do Nascimento- CÒuri, filhai dé . Ber* 
tímido da Silva .Tavares e de Maria Rosa Tavares, 
nascida a f6 de 'setembro de 1907, no.Estado de 
Minas Geraes, domestica, casada, com domicilio: 
eleitoral no districto municipal de Ajuda e Resi
dência ú rua Senador Dantas : n . 45. sobrado." 1 ' 

5.479. Virginio Calmon Ferreira Fernandes, filho de Paulino* 
Ferreira. Fernandes e dè Maria, Josephina da Silva 
Calmou; nascido a 21 de agosto' de 1870, no Estado 

'do„Espirito Santo, negociante, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio 

"e residência á .rua do Riachuéto n . 192. . 
5.480. Viraolmo de Oliveira, -filho -de' Basilio Isaias de Olí-

-ífeirà e de Maria de .'Oliveira, nascido a 14 de abril 
de 1904, no Estado •'do Rio.de Janeiro, funccionario 
municipal, casado;.com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal ;de Santo Antônio jb residência á 

' rua do Senado .n.. '82.. ? 1 

5.481'. Francisco Barbosa, filho de Francisco Rodrigues Bar
bosa e de Senhorinha Goulart! Barbosa, nascido a 
7 dc novembro de '1918, no Districto Federal, com
merciario, solteiro, .com domicfíio eleitoral ,oo dis
tricto municipal de 'Santo Antônio e residência á 

1 rua Vinte de Abril n . 4. v " j.. 

5.482. Oswaldo Lvriz da Silva, filho da Jovelíno Luiz da Silva 
e de Philomena Luiz da SjJva,:. nascido a '19 de de . 
agost,o de 1907, no Estado «de Minas Geraes, fun
ccionario publico, casado, üõm domicilio eleitoral' 
no TJistrreto municipal da 'Santo Antônio e residên
cia á rua do. Rezende n . 31». '* 

5 .483. Antônio As Costa Falcão, 'filho de Pedro Celestino Fal
cão e d,; Maria Thereza da Costa Falcão, nascido a 
13 de janeiro de 1911, no Estado de Alagoas, aca
dêmico dé direito, solteiro, corri, domicilio eleitoral 
no districto municipal dc'Santo Antônio e'residên
cia á rua dos Inválidos n . -114. 

5.484. «eraIdo Fonseca, filho de Ottoni Fonseca e de Rosfua 
Panero Fonseca, nascido a 8. de abril de 1916. nc 
Estado de Minas Geraes. estudante rfe medicina,' 
solteiro, «com domicilio, eleitoral no districto. mu
nicipal, dfe Santo Autonio* e residência d rua dos In- -
lidos n. SÓ. 

5.485. Oswaldo José da Rosa. filho de Henrique José da Rosa 
e de Tsolina Ferreira- Rosa. nascido a 6 de abril de 
1918. no Districto 'Federal,, bombeiro hydraulico 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni- ' 
cipal de Santo Antônio e residência á rua Lavra-
dio. n . 53. 

5.486. Armando Cardoso, filho de Basilio Cardoso e de Ber-
narda de Jesus Cardoso, nascido.a 9 de maio de 1915, 
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no Districto Federal, contador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio e residência á Avenida, Gomes Freire n. 100. 

| f ) . i o / . joão Valença de Arruda, filho de Manoel Valença de 
Arruda e de Maria do Carmo Arruda, nascido a 13 

. de jun.no de 1913, no Districto Federal, estivador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu* 
nicipal de Santo. Antônio e residência á rua dos 
Arcos n .- '39. 

• 5 . 4 8 S . Luiz da Silva Borba, filho de Luiz Borba e de izabel 
•- da Silva Borba, nascido a 16 de setembro de 1917, 

v em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 
commprciario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de 'Santo Antônio e residência 
á rua do Rezende n . 8 2 . 

Õ-.489.- Alacyr de Araújo, filho de Alberto Antônio de Araújo 
( è de Izabel Amadeo de Araújo, nascido a 1 de no-

: vembrb.de 1917, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal, de Santo Antônio e residência" á rua Ria-
chuelo ri. 30. 

5.490. Adolpho Judall, filho de Salomão Judall e de Anna 
Judall, nascido a 23 de abril de 1890, na Polônia, 
naturalizado, commerciante, solteiro, com domici
lio elei toral 'no districto municipal de Santo An
tônio" e residência á Avenida Henrique Valladares 
n . 32. 

o.. 191 . Ary Fernandes Machado; filho de Manoel Fernandes 
Machado e de Alice Machado, nascido a 19 de ja -

; neiro de 1905, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni-

;. cipal de Santo Antônio e residência á rua Carlos 
Carvalho n . 6 7 . 

5.492. Joaquim Pereira Gomes, filho de Francisco Gomes e 

de Maria.da Piedade, nascido a 21 de dezembro de 
.',.'.' . 1914, no Districto Federal, electricista, solteiro, 

com domicilio eleitoral no districto municipal de 
1 Ilha do Governador e residência á Praia de Gua-

: ' nabara n . 4 7 . 
5.-493. Eduardo Vasconcellos, filho de Augusto de Vasconcellos 

e de Luiza Maria Braga, nascido a 25 de outubro 
. - de 1914, no Districto Federal, commerciario, soltei

ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
v de Santo Antônio e residência á rua do Senado nu

mero 115. -
a.:494. Raymundo Dias de Freitas, filho de João Raymundo 

Dias de Freitas e de Maria Carolina da Silva Fre i 
tas, nascido a 18 de janeiro de 1874, no Estado 
da Parahyba,. militar, solteiro, com domicilio elei-

';, toral no districto municipal de .Santo Antônio e 
residência á rua Carlos Carvalho n . 12. 

<.0.49o. Herminio Bedendo, filho de Francisco Bedendo e de 
Luiza Bedendo, nascido á 30 de setembro de 1909, 
no Estado de S. Paulo, .pedreiro, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio e residência á rua do Rezende n . 164. 

.'d.-«jo. Alfredo José de Moraes, filho de José Pimenta de 
.;• Moraes e de Delphina Maria Corrêa, nascido a 5 
j de junho de 1894,. no Estado do "Rio de Janeiro, 

; empregado municipal, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha "do Governa
dor e residência á Estrada da Praia Grande. 

5.497. Reynaldo Corrêa Sá, filho de Ricardo Corrêa de Sá e 
de Maria Corrêa de Sá, nascido .a 2 de novembro 
de 1906, no Districto Federal, forneiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio e residência á rua do Rezende nu> 
mero 205. 

5.498. Walter Ribeiro Guerra, filho de Eugênio Ribeiro Guerra 
e de Alice Pouperd Guerra, nascido a 23 de se
tembro de 1916, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio e residência á rua General 
Caldwell- n . 324. * 

5.499. Walfredo Barbosa, filho de José Barbosa da Silva e 
de Esther Barbosa, nascido á 16 de outubro de 
1916, no Estado de Alagoas, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio e residência á rua dos Inválidos nu -
,mero 80. 

"00. Lucineta Baptista filha de João Rego Baptista e de 
Lúcia Baptista, nascida a 6 de julho de 1901, no 
Estado, do Rio de Janeiro, domestica,-casada, com 

,. .domicilio eleitoral no districto municipal de San

to Antônio e residência á rua do Lavradia n. 40i. 
5 .501. Mach.assiel Pacheco de> Azevedo filho de Trajano P a 

checo de Azevedo e de Alexandrina da Conceição, 
nascido a 12 de junho de 1911, no Districto F e 
deral, empregado municipal, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador e residência á Estrada Paranaguá n . 1. 

5.502. Augusto Francisco Machado, filho de Emygdio F r a n 
cisco Machado e de Augusta Maria de Mello Ma
chado, nascido a 6 de janeiro de 1911, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio e residên
cia á rua Eváristo da Veiga n . 123. 

5 .503. Joaquim Gonçalves, filho de Fidelis Gonçalves Soares 
e de Joaquina Maria da Costa, nascido a 5 de maio 

n de 1916, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
* solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de Santo Antônio e residência á rua Carlos 
Carvalho n. 31. , 

5 . 5 0 4 . Ary de Almeida, filho de Martinho de Almeida e de 
Helena de Almeida, nascido a 19 de fevereiro de 
1917, no Estado do Rio Grande do Sul, commercia-

\ rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo-Antônio e residência á rua do 
Riachuelo n . 125. 

5 .505. Erverito Salaberga Fernandes dos Reis, filho de Ray
mundo Fernandes dos Reis e de Isaura Pinto dos 
Reis, nascido a 22 de setembro de 1918, no Estado 
de Matto Grosso, estudante, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio e residência á rua Tadenkosciasko n . 10. 

5.506. Raul Nery Navarro Moralles, filho de Andres Navarro 
Flubio e de Guadoluppe Moralles Meira, nascido 
a 12 de fevereiro de 1900, no Districto Federal, ^ 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral, n o ' 
districto municipal de Santo Antônio' e residência 
á rua do Riachuelo n . 36. \ 

5.507. Humberto Torres Marques, filho de Adalberto dá 
Cunha Marques e de Maria Torres Marques, nas
cido a' 31 de março de 1913, no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda e residência á 
rua Republica do Peru n . 7 . 

5.508. Isle da Silva Nazareth, filho de Álvaro da Silva Na-
zareth e de Alice Montenegro Nazareth, nasrido a 
25 de junho de 1910, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Ilha do Governador e residência 
á rua Jussobyé n. 70. 

5.509. Marina Cortes Ferreira, filha de José Cesario Teixeira 
de Figueiredo Cortes e de Carlota Soares Cortes, 
nascida a 8 de março de 1905, no Estado de Minas 
Geraes, commercio, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio e resi
dência á rua Riachuelo n . 300. 

5.510. Ladislau Otto Lawall, filho de Ladislau da Purificação 
Lawall e de Ottilia Pesicola Lawall, nascido a 29 de 
julho de 1907, no Estado do RiO Grande do Sul, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio e residência á 
rua Visconde do Rio Branco n . 65. 

5 .511. Pedro Eugênio de Carvalho, filho de Pedro Eugênio de 
Carvalho, nascido a 29 de junho de 1887, no Es
tado de Santa Catharina, cozinheiro, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio e residência á rua do Senado n . 38. 

5.512. Octavio de Miranda Ferraz, filho de Plinio Pedreira do 
Couto Ferraz e de Margarida de Miranda Ferraz, 
nascido a 7 de agosto de 1907, nó Estado da Bahia, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal 4 de Santo Antônio e residência á 
rua doLavrad io n . 36. 

5 . 5 1 3 . 

5.514, 

Antônio de Nunes Rocha, filho de Augusto Vieira da 
Rocha e de Julia de Menezes Rocha, nascido a 5 
de março de 1912, no Estado do 'Rio de Janeiro, 
commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio e residência 
á avenida Henrique Valladares n . ' 3 2 . 

Florencio Luz Ferreira, filho de José Luz Ferreira e 
de Guilhermina Ferreira, nascido a 13 v de agosto 
de 1902, no Districto Federal, commerciario, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antônio e residência á rua do Lavra-
dio n. 68. 
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' Ô.515Í Sylvia de Oliveira, filha de Manoel Rodrigues da Cóstaí 
. ; e de Antonieta da Gosta, nascida a 11 de juniio de 

1904, no Estado de Minas Geraes, domestica, casar 
tia, com domicilio e le i tora l .no disu-icto munici
pal üií bauto Antônio e residência á r ua do Rezea-

'• . de n . 137. • . • •• - -
• 5.516-. José . Ferreira da Silva, filho de Manoel - Eerreira da 

••- '-Silva e de Dulce Ferreira da Silva, nascido a 17 
- da .abríí de.' 191 V n o Estado do Rio de Janeiro, ta i -

• ' : ' 'A : feiro, solteiro, com, domicilio eleitoral ao aisu-icto 
- hranicipal de 'Santo Antônio e residência á rua dos 

Invauttós-' D . 63. ' 
S í b Ü í Adriano', Affonso, filho de Manoel Afíonso, nascido a 

'7 cto dezembro de 1915, no Districto Federal, eom-
'.. nvercio, solteiro, cpm domicilio eleitoral no dis-
' • .- ' • ' t r icto municipal do Santo Antônio e- residência 4 

' rua- dós Arcos o . 8 . 
5.518. Nelson Barradas, filho de João da Costa Barradas 
V" " "... 'e . de" Áurea Vieira Barradas, nascido a 21 de j u 

nho de lyutí, no Districto Federal, commercio, sol-
' teire, ,com .domicilia eleitoral, no districto munici

pal, de Santo Antônio e .residência, á r u a Visconde-
Rio Branco a . 19. 

5.519. Joaquim Rodrigues Ferreira, - filho de Antônio Games--
Ferreira e de Joaquina Rodrigues Ferreira, nasci-

V- ctó-a 22' de julho dé 1906, no Dástrieto Federal, 
' , . . - • commercio, casado, com domicilio, eleitoral no - a is-

•' tricto municipal, de Santo Antônio e residência á 
' rua Riachuelo n . 300. ^ 

0 .520, José Franco Fortes, filho de Francisco- Fortes e- de , 
:,- Sebastíana da Conceição, nascido a 6 de .'novembro ' 

de 1904, np Districto .Federal, operário, solteiro, 
som domicilio eleitoral np districto municipal de 

.; - • Santo Antônio e residência á rua do Senado n u -
"' ' ' ' ' mero 193. ' 

5 .521. Edith Barriga, filha, de José Custodio Barriga e de 
•- - . . Angélica Alves Barriga, nascida a 22 de novem

bro dé- 190», no Estado do-Pará , dactylographa, 
_ ... : - . solteira, com domicilio eleitoral no,distrioto mu-

•.> , n.icipal de Santo Antônio e-residência á rua Ria
chuelo n . 300. , . ' , " . • 

5.522. Gabriel de Mattos Leite, filho de Gabriel Conrado 
, , • --. Leite e. de Beatriz Lima Conrado'Leite, nascido a • 

• 1 6 ' do novembro de 1897, no Districto Federal, 
. . . , encerador, solteiro, com domicílio eleitoral no dis-

. tricto municipal de Santo Antônio é residência á s 

rua Lavr.adio n. 6 1 . 
5;923.•. Isio _Carvalho da Silva, filho de'.Maria Ferreira de 

.Jesus, nascido a 14 de dezembro de. 1907, no Es
tado ,do Rio de Janeiro, funccionario puhlico, sol-' 

• ' : teiro, com domicilio elei toral .no districto muni 
cipal de Santo Antônio e residência á rua Inváli
dos n . 105. ' - •' , 

5..;524. José Lem'os'Avellar, filho de'José Bràsiliense íie Avel-
l a r ; e de'Hippoüta Lemos.de Avellar, nascido a 11 

-. • de julho de 1914,- nó Estado de Minas Geraes, es -
• ' tudante, s"olteiro, com -domicilio eleitoral no dis-

; •'.;•-;• -tricto municipal de Ajuda e residência á rua Eva-
risto da Veiga n . 21-. . 

5 . 5 2 5 . João Mariano da Paz, filho de José Mariano da Paz 
..- , •*•< e, de Maria Franceliina da Paz, nascido a 10.de 

julho de!,1897, no Estado de Pernambuco, Marinha 
" . ' : . . . . Mercante; casado,-,.com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal j3;e Santo Antônio e residência á 
rua do Lavradio n . 186. 

5.526. Helena Azevedo P,àz, filha de Antônio Azevedo Paz 
e ,de Maria Azevedo Cavador, nascida 'a 25 de ou
tubro ,'cj.é 1905., no Estado do Rio de Janeiro, en
fermeira, casada, com domicilio eleitoral -no dis
tricto municipal de Santo Antônio e residência á 
rua Lavradio n. 186. 

s . 5 2 7 . Jandyra Rodrigues da Silva, filha de Sebastião José 
Rodrigues é de Antonia Rodrigues Pereira, nascida 
à 19 de .agosto de 1896, no Estado de Minas Geraes, 
doméstica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo ' Antônio e residência á 
r u a Rezende n . 37. • 

^ 5.528. Manoel-Pífia da Rasa. filho de Manoel Pif.ta da Rosa 
e fdè Dativa dos Santos, nascido a 0 de junho de 
Í'9©1, no Estado de Santa Catharina. alfaiate, sol

t e i r o , com ̂ domicilio eleitoral no • districto muni-
sipal de Santo Antônio e residência a rua Lavra-
Ko n . 4 9 . 

5 . 529 . Bey Guimarães.,, filho d,e Antônio Marins e de Rosa 
- ;; Marins, nascido a 3 de marco de Í9üi , no ( Estado 

• - '• do. Paraná,, funccionario municipal, .casado, com 
domioilio eleitoral no districto municipal dò Santo 

- A n t ô n i o e residência, á rua. Rjachuelo n. 56. 

3 . 5 3 0 . Eduardo Nunes. Lunet, filho .d,e João A u S u s t o Lunet', 
e de. Esmeralda Nunes Lunqt, nascido.a 2 de oií-

- , , tubroj de 1912,, nq Districto Federal, commercio, 
- . ' • solteiro, aonrí doínicilio eleitoral no districto m u - ' 

..." -,i.aicipal d e j l h a dò Governador O residência á Ilha 
do Governador. 

531 . Âyrton Jacaré da Silveira, filho de Oscar Pedro Búe-
no. da Silveira e de Álmerinda, Dias Jacaré da Sil
veira, naseido a 18 de outubro de 1908,'na Capital' 

7 - Federal,, empregado municipal, 'solteiro, com do-
, niicilio eleitoral no districto muaioipal dé Ilha 

do Governador e residência á rua, Perejjrà Alves nu-
' ' mero '12 . ' . ' " . * ' ^. 

S. 532.-Sebastião Cabelle, filho de Antônio Çabeüe da Costa 
. e de Maria Cabelle da Costa, nascido a 24 de agos

to de 1898, na Capital Federal, empregado hunii-
• cipal, casado, com d.om'içilio eleitoral no districto 

municipal, de Ilha. do. Governador e residência á 
Praia «umby n . 119. 

5.533. ^osé Guardado Baptista, filho de João Guardado e d ê ' 
Rosaliíiá de Oliveira Baptistá t nascido a* 10 de mar
ço-de 1901 na Capital Federal, empregado niuni-

, , cipal, càsadpi com. domicilioi eleitoral no districto 
municipal de Ilha do Governadqr .e residência á 
Praia Grande n . 357. . , • 

5.534. Nicoíau Cacleas, filho de João Caçleas ,e de, Constanti.-
ng, Cacleas, nascido a 16 de agosto de 1899, nò 
ESTACO' de São/ Paulo, comnjtercio,-' aoltéiro, com do
micilia 'eleitoral nó districto municipal de. Santo 
'Antônio e, residência i rua Santos de'Carvalho nu
mero,.57._ . , ; ' - : ' : . ' , ..; 

5.535. Antônio Rodrigues de Almeida, filho »!e Adriano Au
gusto de Almeida e de Maria Rodrigues de Al
meida, nascido a ! Í 5 de janoiro de 1918, no Dis
tricto Federai; coromerciQ, solteiro, com dom'icilio 
eleitoral m districto municipal 'da Santo Antônio 
e- residência â r ua Carlqs qa Carvalho' n . 59, sox; 

" brado. ' ' 

5 K ^ 6 . Abílio Aureliano Lopes Oliveira,, filho de Abílio Au-
i-elia.no-Brandão de Oliveira e de ídalina Lúcia 
Lopes, nascido á 7 de janeiro de 1917, no Districto 
Federal, commercio, solteiro,, com domicilio elei
tora l no districto municipal de Santo .Antônio e' 
residência á rua Inválidos n . 6 1 . 

5.537. Antônio Pereira das Neves, filho de Victorino Pereira 
o de- Leonor Goèfbo das Neves, nascido a 12 cie' 

' maio de 19H. no Districto Federal, operário, ca-' 
. , sado, cQm domicilio eleitoral no districto muni-
' cipal de Santo Antônio e residência á rua dos In

válidos n. 23. 
5.538.. Nilz" do 'Menezes Brito, filha! de Fernando, Garócho dé 

Brito e de Alzira de Menezes Brito, nascida, a í 
de déTiembro de 1915, nó Estado dè; Santa Cathai-

' riria, funccionaria da Caixa Ecosomica, solteira, 
eom domicilio eleitoral no distrioto tnunicinal de 
Santo Antônio^e residência á rua do Rezende nu
mero 46. 

5.539. Antônio de Oliveira Saltes, filho de João de i Salíe? o, 
de Maria, de Oliveira Satles. nascido 9 H de maio' 

. ie 1892. no Districto Federal, operário, casado, 
com domioilio: eleitoral no. dt^rfcto Tií.^nici^ol de 
Ilha do Governador e. residência á rua X n . 9. 

5.540. Bolívar Couto, filho de Brasileiro C«iutt> e de P>=a 
• , Couto., nascido a 8 de novembro de 1896. no E s r 

tarfo do Rk> de Janeiro, operário, casaoo. cbm do
micilio eleitora! no districto municipal dé Santo 
AnfMio a residência á rua dos Inválidos nume
ro 195. 

5 . 5 4 1 . Heitor Pereira da Motta. filho do Abelardo Antônio 
da Motta e de Leoncia Maria da Motta, nascido a 
H de junho de 1908; no Estado..'do Rio de Jansiro, 
oiwrario. solteiro, com domicilio eleitoral i » dis
t r i t o miinjeinal de Santo Antônio e residência á 
rua dos Arcos n . 5 9 . 
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5.542. Mjario de Campos Neiva, filho de Manoel Josó de 
Campos Neiva e de Maria de Campos Neiva, nas
cido a 26 de dezembro de 1880, no Estado do Rio 
de Janeiro, bancário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio e 
residência á rua do Senado n. 38 . 

1.543. Mario Eugênio de Oliveira, filho de Lourenço José de 
Oliveira e de Maria Carlota de Oliveira, nascido 
a 24 de agosto de 1873, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio e residência á rua do 
'Senado n. 42. 

5 .544. José Rodrigues Góes, filho de José Rodrigues Góes e 
de Olga Dester Góes, nascido a 18 de novembro 
de 1915, no Districto Federal, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio e residência á rua dos Arcos n u 
mero 32. 

ê .545 . Amélia Vinhas de Gouveia e Silva, filha de Zacharias 
Fernandes Vinhas & de Amélia Couto Vinhas, nas-i 
cida a 13 de março de 1899, no Estado de Alagoas, 
funccionaria federal, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio e 
residência á rua do Riachuelo n . 303. 

H.546. Romeu de Albuquerque Gouveia e Silva, filho de João 
Hemeterio Gouveia e Silva e de Julia de Albu
querque de Gouveia e Silva, nascido a 9 de julho 
de 1902, no Estado de Alagoas, funccionario pu - ' 
Mico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio e residência á rua do 
Riachuelo n . 303. 

f . 5 4 7 . Maria Leonarda de Sá Almeida, filha de Joaquim 
Pinto Franco de Sá e de Adalgisa Serra Franco de 
Sá, nascida a 15 de outubro de 1898, no Estado 
do Maranhão, funccionaria municipal, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio e residência á rua Henrique Valladares 
n . 32. 

6.548. Hélio Augusto de Mattos Filho, filho de Hélio Au
gusto de Mattos e de Adelina Itaneto de Mattos, 
nascido a 8 de janeiro de 1918, no Districto F e - ' 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio é resi
dência á rua Tenente Possolo n . 5. 

5.549. Aldina Monteiro Costa, filha de Domingos José da 
. Costa q de Maria Monteiro Costa, nascida a 5 de 

setembro de 1918, no Districto Federal, funccio
naria municipal, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio e resi
dência á rua do Lavradio n . 69. 

5.550. Geraldo Goulart de Macedo Soares, filho de Juliâo 
Rangel de Macedo Soares e de Albertina Goulart 
de Macedo Soares, nascido a 30 de maio de 1918, 
no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 

• - Antônio e residência á rua do Riachuelo nume
ro 28. 

5 .551. Joaquim Nunes, filho de João da Costa e de Maria 
da Gloria, nascido a 15 de maio de 1911, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio 
o residência á rua André Cavalcanti n . 20. 

5.552. Luiz Gouvêa Vierling, filho de Luiz Vierling e de 
Amagelis Gouvêa Vierling, nascido a 1 de agosto 
de 1907, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio e residência á rua do Rezende nu
mero 46. 

.5.553. Jorge de 01iveira lMotta, filho de Antônio de Oliveira 
Motta e de Maria Tavares Motta, nascido a 1 de 

• agosto de 1905, no Estado de Pernambuco,- ma
rítimo, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio e residência á rua do 
Riachuelo n . 361. 

Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, em 2 
• de fevereiro de 1937. — Pelo escrivão, (Assignatura ille-
"- givel) . - , '• 

Segunda Circumseripção 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 5 a Zona, da 2* Cir*' 
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe«t 
cimento dos interessados, que foram expedidos os títulos, 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

5.523. José dos Santos (4.398), filho de Olegario Tiburcltf 
. dos Santos e de Francelina Marina dos Santos, r 

nascido a 27 de fevereiro de 1904, em São Gon
çalo, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de. 
Gloria e residência á rua Corrêa Dut ra n . 135.. ] 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1936. — Pelo escrivão, 
'A. Botelho Filho, 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 5* Zona, da 2* Cir-i 
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para. conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os tituloa 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

5.524. Oneglia Barbosa Moreira (4.511), filha de Martiniano 
Barbosa e de Altina de Souza Barbosa, nascida a 
6 de janeiro de 1900, em Fortaleza, Estado do 

' Ceará, domestica, casada, com, domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Thereza é r e s i 
dência á rua Manoel Carneiro n . 100. • / ' 

iRio de Janeiro, 9 de setembro de 1936. — Pelo escrivão;,! 
A. Botelho Filho, 

QUINTA ZONA'ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 5* Zona, da 2* Cir
cumseripção do Districto Federal, faço publico, • para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os títulos* 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

5.525. José Gonçalves Brunschvig (5.235), filho de Raphael 
Brunschvig e de Maria G. Brunschvig, nascido 
a 20 de janeiro de 1908, em Porto Alegre, Es 
tados do Rio Grande do Sul, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria e residência á rua Almirante Tamandaré 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1936. — Pelo escrivão, 
A. Botelho Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Di*. Juiz Eleitoral da 5 a ' Zona, da. 2' Cir
cumseripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os títulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: . . 

5.367. Edmundo Borges de Souza (5.498), filho de Carlos 
Borges de, Souza e de Marina Araújo Lyrá, nas
cido a 30 de janeiro de 1909,-em Santo Antoniode 
Jesus, Estado da Bahia, funccionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gloria! e residência á rua Cândido Mendes 
numero 28. ^ 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1937. — Pelo escrivão, 
A. Botelho Filho. ' 

x QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 5* Zona, da 2" Cir
cumseripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os títulos 
eleitoraes dos seguintes. cidadãos: 

5.390. Rupert de Lima Pereira (5.540), filho de José Gon
çalves Pereira e de Luiza de Lima Perira, nas 
cido a 17 de julho de 1895, em São Luiz, Estado do 
Maranhão, medico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gloria e residência^ á 

• rua Buaroue Macedo n . 9. 
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. 5 . 3 9 1 . Eurico Teixeira da Fonseca Filho (5.554), filho de 
Eurico Teixeira da Fonseca e de Albertina Tei
xeira- dá Fonseca, nascido a 12 de dezembro de 

,1901, no Districto Federal, bancário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria 
e residência á rua Conde Baependy n . 12. 

Rio/de Janeiro, .19 de janeiro de 1937. — Pelo escrivão, 
>. Botelho Filho./ 

Q U I N T A ZONA E L E I T O R A L 

" De ordem do b r . Juiz Eleitoral da 5' Zona, da 2" Cir
cumseripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram .expedidos os títulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: . ' 

5^.526. Francisco 'Eurico dos Santos (5.406), filho de Jose 
Benedicto Cursino dos Santos o de Euzebia Maria 

.• . de Almeida, nascido a 8 de agosto de 1900, em 
São José dos Campos, Estado de São Paulo, perito-
contador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria e residência á rua Al
mirante Tamandaré n . 30. 

•5.527. Mario Serrano (5.630), filho de Frederico Serrano 
'.', - . o de Maria dos Santos, nascido a 9 de abril de 

.1895, no Districto Federal, /bancário, solteiro, com 
""'.'. domicilio eleitoral no districto.municipal de Gloria 

e residência á - rua Laranjeiras n . 531. 

: Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1937. — Pelo escrivão. 
•<*. Botelho Filho. A .- , 

X Q U I N T A ZONA E L E I T O R A L 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da- 5* Zona, da 2° Cir
cumseripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que . foram . expedidos os titulo? 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

5.528. Argemiro Heraclides Barata Pinto (5.644), filho de 
• • :> • • '. . Manoel Luiz Pinto e de Alexandrina Amélia Ba-
••' - rata Pinto, nascido a 28 de junho de 1872, em 

i- Belém, Estado do Pará, cirurgião dentista, casado, 
'com domicilio eleitoral no districto municipal de 

> Gloria e residência á > u a Ferreira Vianna n . 56. 

5.529'. Gonçalo Patriota do Rego Barretto (5.660), filho de 
Augusto Baptista do fiego Barretto e de Carolina 

.Cavalcante Patriota Barretto, nascido a 18 dè 
abril de 1905, em Afogados, Estado de Pernambuco, 
telegraphista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto '"municipal de Gloria e residência á rua 
do Cattete n . 45. 

•' Rio de janeiro, ,29 de janeiro de 1937. — Pelo escrivão, 
A. Botelho Filho. 

> Terceira Circumscripção 

• ; D É C I M A ZONA E L E I T O R A L 

' ' " ' . Dé ordem dd Dr . Juiz-"Eleitoral da 10 a Zona, tía 3" Cir-
cumscripção.do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, qtie foram expedidos os títulos elei
toraes dos seguintes cidadãos: 

• '5 .741 . Marcellino Jurinci (5.800), filho de André Jurinci e 
de Ma.ria Jurinci, nascido a 8 de janeiro de 1905, 

, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
•solteiro,- com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de S. Chrislovão e -residência á rua Don 
Carlos n . - 5 . 

5 .742. Manoel Jesus Gaspar (5.801), filho de Cândida de Jesus 
Gaspar, nascido a 16 de novembro de 1913, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão 

. , e."residência á rua Zeferino de Oliveira n . 20. 

<5.744.- QssvaMo'.Gonçalves (5.803), filho de de Lydio Gon-
í" -> ;f ; ' -calvas e de Marietta Gonçalves; nascido a 11 de ou-

. ; tubro dç 1917, em Angra dos Reis, Estado do Rio 
de Janeiro, operário,, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. Christovão e 
residência á rua da Aíesria n . 110 . 

5.745. Wahnor Alves Coelho (5.804), filho de Paulo Alves 
Coelho e de Idalína Pires de Almeida,' nascido a 
13 de fevereiro de 1913, no Districto Federal, com

mercio, casado, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de S. Christovão e residência á rua 
A. n. 109. 

5.746, .Antônio Arlindo Ferreira Bastos (5.805), filho de An-
:.. tonio Arlindo Ferreira. Bastos Júnior e de Maria 

' Galvãò Ferreira Bastos, nascido a 9 de dezembro 
de 1899, no Districto Federal, funccionario publi
co, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. 

5.74.7,• Lino Romualdo Teixeira (5.806), filho de Edgar Te i - , 
xeira e de Carmen Mancebo Teixeira, nascido a 19 
de junho de 1917, nò Districto Federal, militar, 

: , '- , solteiro, com- domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Novo e residência á rua Dona 
Áhna Nery u . 396. 

5.849, Honorina Rodrigues de Mello Moura (1.177), filho de 
Dionisiu Maia Rodrigues e de Maura Clotilde Fran
cisca de Mello Moura, nascido a 24 do abril de 

, 1914, cm Recife, Estado de Pernambuco, contadora 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu-
nicipal de S. Christovão e residência á rua Bella 
n . 226. • - ! V 

5.748. Jorge Bittencourt Gomes Ribeiro (5.807), filho de 
, Francisco Bithenconrt Gomes e de Eugenia Bastos 

Gomos Ribeiro, nascido a 9 do junho dc 1892, no 
Districto Federal, funccionario publico, casado 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo,'e residência & rua Frei Pmto nu
mero "63. 

5.740-A. Izaltina-Valeriâna da Cunha (5.808), filha de Esteyám 
Valeriano da Cunha e de Eugenia Maria dos San-
•tos, nascida a 9 de julho de 1900 no Estado do Rtó 
de Janeiro, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo « 
residência á rua Filgueira Senna n . 2 . 

5.750. Luiz Borotto (5.8-09), filho de t Lourenço Borotto e d< 
Lúcia Brandão, nascido a '12 de janeiro de 1912 

' o Estado de Minas Geraes, mecânico, solteiro, cõi» 
omicilio eleitoral no districto municipal de~Sãc 

Christovão e residência á rua Dr. Sá Freire n. 41 
5.751. Alfredo Miranda (5.810), filho de Antônio Miranda 

Quintilho e de Benedicta Maria de Jesus, nascidt 
a 23 de abril de 1894, no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de S. Christovão e residência á rus 
Euclides da Cunha n . 38. 

5.752. Tanoredo José Meirelles (5.811), filho de Antônio SOBÍ 
Meirelles e de Helena. Jesus Corrêa, nascido a 4 da 
'aneiro de 1916, no Districto Federal, commercio, 
olteiro, com domicilio eleitoral no districto muni

cipal de S. Christovão e residência á rua Almiran
te Mariath n . 50. 

5.753. Manoel Cordeiro Muniz (5.812), filho de José Jacintho 
Müniz .e de Brasilina Cordeiro Muniz, nascido a 25 
de março de 1901, no Estado do Rio de Janeiro, 
'erroviario. casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência á 
rua Cadete Ulysses Veiga n . 12. 

5.754.- Asclepiades Avellar Costa (5.813), filho de Esmeraldo 
Cyrillo da Costa e de Altamira Avellar Costa, nas
cido a 11 de setembro de 1904, no Estado da Bahia, 
funccionario publico, casado, com 'domicilio elei
toral no districto municipal de S. Christovão e r e 
sidência á rua Catalão n. 35. 

5.743. Nestor da Rocha Martins (5.802), filho de João da 
Rocha Martins e de Josephina da Silva, nascido a 
26 de setembro de 1909, no Districto Federal, fun
ccionario publico, solteiro, com domicilio "eleitoral 
no districto municipal de S. Christovão e residên
cia á rua Escobar n . 9. 

5.755. Francisco de Salles Silveira (5.814,), filho de Aprigio ' 
Leopoldo de Arruda Silveira e de Fírmina Siquei-

• - ra Silveira, nascido a 22 de julho de 1908, no Es -
ádo do Ceará, commercio, solteiro, com domicilio 
peitoral no districto municipal de S. Christovão e 
residência á rua S. Luiz Gonzaga n . 67 . 

5.756. Maria Lourdes Reis (5.815), filha de Adelino Fer? 
reira dos Reis e de Maria da Piedade Reis,.nascida. 
a 25 de março de 1916, no Districto Federal , da-
ítylographa, solteira, com domicilio eleitoral . no 
listricto municipal de Engenho Novo e residência 
t rua S. Francisco Xavier ri. 599. 
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5.757. Gaspar Bízerra Borges (5.810), filho da Ar.tohio Bi-
:;>H'ra e de.Maria Magdalena Borges, nascido' a. 15 
de janeiro de 1906, no Estado de Alagoas, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri-

' cto municipal de Engenho Novo e residência á rua 
Marechal Bittencourt n . 57 . .• • •. 

5.758. Francisco Paulo de Oliveira (5.818), filho de Manoel 
Antônio Paulo Oliveira e de Maria Anna de Oli
veira, nascido a 8 de dezembro de 1905, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Christovão e residência á rua S. Chris
tovão n . 643 . 

5.759. Izolina Soares da Costa (5.819), filha de Joaquim Ber
nardo Soares e de Albertina Assumpção Soares, 
nascida a 4 de fevereiro de 1907, no Districto F e 
deral, operaria, casada, com domicilio.eleitoral no 
districto municipal de S. Christovão e residência 
á rua de S. Christovão n . 618. 

760, Jayr Carneiro (5.820), filho de Raul Fernandes Car
neiro e de Julieta Rosa Carneiro, nascido a 14..de 
outubro de 1916, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto muni 
cipal de Engenho Novo e residência á rua Barbosa 
da Silva n . 60 . 

Manoel da R*cha (5.821), filho de Casimiro da-Rocha 
e ü"e Italinà dã Rocha, nascido a 2 de dezembro de 
1903, no Districto Federal, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de E n 
genho Novo e residência á rua Vinte e Quatro d e ' 
Maio n . 222. 

762. Wilhelm Hermann Rademacker (5.822), filho de Gus
tavo Bademacker e de Anna Luiza Bademacker, 
nascido a 27 de abril de 1915 no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio elei toral ,no 
districto municipal de Engenho Novo e residência 
á rua Vinte e Quatro de Maia n . 222. 

5.703. ' Nestor Fernandes .da Silva (5.823), filho de João Fer-* 
nandes da Silva e de Eliza Fernandes da-Silva, 
nascido a 28 de novembro de 1906, no Estado de 
Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral nó districto municipal de S. Christovão 
e residência á rua Escobar n . 40 . ' . • 

764. Amaro Lopes (5.824), filho de .Manoel Amaro Lopes e 
de Elvira Augusta Gonçalves, nascido'a 15 de j a 
neiro de 1893, no Districto Federal, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no-districto munici
pal de S. Christovão e residência á rua Frolick 
n . 19. i 

Celina de Freitas Ramos (5.325), filha de Galdino 
Martins de Souza Ramos e , de Juliá Regina de 
Freitas Ramos, nascida a 4 de abril de 1913, no 
Estado do Amazonas, funccionaria publica, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districto municipal . 
de S. Christovão e residência á rua Fonseca 
Telles n . 168. 

5".760. José Antônio Soares (5.826),' filho de Antônio Bene
dicto Soares e de Emilia Maria Borges, nascido,a 
14 de janeiro de 1907, no Estado do Rio de Ja 
neiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal do S. Christovão e res i 
dência á rua General Sampaio, n . 73 . 

5.767. Manoel Corrêa Pinto (5.827), filho, de Luiz Corrêa 
Pinto e de Palmyra Valport, Corrêa, nascido a 3 de 
julho de 1911, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de S. Christovão e residência á rua Cata
lão n . 66. 

Mario Nunes (5.828)'. filho de Henrique Nunes e de 
Felicidade Rocha Nunes, nascido a-7 de,dezembro 
de'1909, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral* no districto municipal de 
São. Christhovam, e residência á rua São Luiz Gon-
zaga n . 44. 

Milton de Queiroz Paim (5.829), filho de Nabor de 
Queiroz Paim e de Marieta Marcondes Vicente 'de 
Queiroz Paim, nascido a 30 de novembro.de 1916, 
(Districto Federal, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. 

Magdalena Pequena da Silva Castro (5.830),-filha-de' 
Epiphànio Alves Pequeno e de Claudina Alves P e 
queno, nascida a 7 de fevereiro de 1903, no Dis
tricto Federal, funccionaria municipal, casada,, com 

' domicilio eleitoral, no districto municipal d e . E n * 
senho Novo, e residência á . rua Anna Nery n.334,> 

5 , 

5.765 

R 6 8 . 

? 0 9 . 

C.iTi . Juiema Vagindo Ganraitá ( 5 . 8 3 1 ) , filha de José € a e -
lüno". Machado e de Maria Anloiiiéta Machado, nas
cida, a 3 de-fevereiro de 1897, no Districto F e -

•deral, ..domestica, viuva, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo, e r e 

s idênc ia a rua Victor Meirelles n . 76. 
a .773.. .Walter Cordeiro Braga (5.833), filho de Leonel Bra

ga e de Maria Cordeiro Braga, nascido a 15 do se
tembro de 1918, no Estado do Rio de Janeiro, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto,'municipal d e ' Engenho Novo, e residência â 

rua São Francisco Xavier n . 654. 
» .774. Maria-de Lourdes Fonseca (5.834), filha de Manoel 

: Luiz; da Fonseca e de Jovita Fonseca, nascida a 13 
de junho de 1916, no Districto Federal, funccio-

inaria publica, solteira, com domicilio eleitoral nq 
districto municipal de Engenho Novo n . 15. 

5 , 7 7 õ v J o ã o Pereira de Carvalho Filho (5.835), filho de João; 
Fer re i ra-de Carvalho e de Balbina Justo deCar-, 
valho, nascido a 2 d6 fevereiro.de 1897, Bahia, 
empregada publica, solteira, com domicilio elei* 

•-toral.no districto municipal de São Christovam, 
5.776. Porfirio de Souza (5.836), filho de Antônio Joaquim 

Perera Souza e de Raulina Faria Augusta ãi 
Vilher. nascido a 4 de agosto de 1896, em Vigia, 
no Pará, eclesiástico, solteiro, com domicilio elei
tora! no districto municipal de São Christovam; 
e residência á rua da Igrejinha n . 54. 

5 .777. Cizino de Saltes Nunes (5.837), filho de Silvino d a ' 
. Salles Nunes e de Idalina de Saltes Nunes, nascido ; 

a ; 8 de fevereiro de 1909, no Estado do Rio de Ja-j 
neiro,. commercio, solteiro, com domicilio eleito-/ 
ra! no districto municipal de Engenho Novo, e re-[ 
sidencia á rua Barbosa da Silva n. 8 4 . 

5.77a Hortencio Raphael dos Santos ( 5 . 8 3 9 ) . filho de José 
• Raphael. dos Santos e de Filismina Maria dos San

tos, nascido a 2 de : novembro de 1896, no Districto 
Federal, funccionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 

Christovam, e residência á rua Figueira de Mello 
.•', numero 441. 

5.780. Arthur Bibiano de Oliveira (5.840), filho de José 
Bibiano de Oliveira e de Alzira Thereza de Oliveira, 
nascido á 6 de maio de 1886, no Districto Federal, 

N militar reformado, casado com domicilio eleitoral 
. •' • " nò districto municipal de São Christovam, e res i -

".. ' dencia á rua Major Fonseca n . 63. 
5.781". Amélia-de Barros Lacerda (5.841), filha da Antonid 

Ultra dé Siqueira e de Firmina Dolores de Siquei
ra, nascida a l i de dezembro de 1885, no Estado 
de Pernambuco, domestica, casada, com domicilio 

., eleitoral no districto municipal de São Christovam, 
êresidencia á rua Figueira de Mello n . 398. 

-.5,78.2. Armando Proença da Costa (5.842), filho de Antônio 
Josó da Costa e de Emilia Proença da Costa, nas
c ido 'a 12 de março de 1912, no Districto Federal, 

.commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-
trict omunicipal de São Christovam, e residencial 
á rua Lopes Ferraz n . 140. 

3.783. Beniamin Fortunato de Lima (5.843), filho de João 
Rosa de Lima e de Maria Josó de Oliveira Lima, 
nascido a 28 de outubro de 1918. no Estado de Mi-

- nas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovam, 
e residência á rua. Amazonas n . 30. 

5.784. Emilia Cardoso Rabaça (5.844). filha de Constantind 
' . Vaz Pinto Cardoso e de Maria da Conceição Car-

• doso, nascida a 2 de fevereiro de 1887, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão e r e -
sbiencia-á rua Figueira de Mello n . 396. 

5.785. Erival Barbosa da Silva (5.845), filho de Francisco, 
- • Ferreira da Silva e de Marcionilia Barbosa da Sil-

• . va, nascido a 29 de setembro de 1915, em Fortaleza» 
Estado do Ceará, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São Cíiris* 

- ' tovão e residência á rua S. Christovão n . 535. 
,5.786. Edgar de Carvalho Valle (5.846),-filho de Francisca 

- Rodrigues da- Silva Valle e de Noemia de Carvalho 
Valle.' nascido a 21 de dezembro de 1915, no Esta» 

• ' ' do do Rio de Janeiro, commercio. solteiro, com do« 
micilio eleitoral no districto' municipal de S. ühris«» 
tovão e residência á rua Beija n . 345. 
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$.787. Herbert Lúcio da Cruz (5.847), filho de Manoel Lucro 5 .801 . 
da Cruz e de Maria Silveira da Cruz, nascido a 8 
de agosto de 1914, no Districto Federal, comnvr-
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão è residência a r u a 
Figueira de Mel lon . 411; ( 

k T«R José Antônio Gomes dos Santos Netto (5.848), filho 
de Felippe v Benicio Gomes dos. Santos e de Nor-
berta Ferreira Gomes dos Santos, nascido a 8 de 
dezembro de 1913, no Estado do Maranhão, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão e residência a rua 
Escobar a . 34. - •• n .. 

Í .789. José Coelho Babe ,(5.849), filho de Bernardino C^e-
• " ~ ' lho Babo o de Maria da Conceição, nasoido a 14 de 

marco da 1888, em Portugal, commercio, casado, 
- . com domiiclio eleitoral nó districto. municipal de 

São Christovão e residência á , rua Conde de Leo-
potdiua n 105. •„ , . ' . 

8.790. Lounval de Oliveira Seabra (5.850), filho de Antônio 
de Oliveira Seabra e de Adelaide de Lima Seabra, 
nascido a 22 de fevereiro de 1917, no Districto F e 
deral, comiaercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão e resi-
8ideneia vá rua General Argollo n . 96. 

5 .791 . Luiz Pinto (5.851), filho de Florinda Maria Pinto, 
nascido a l i de novembro de 1917, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão e resi-
sidenscia á rua Curuzú n . 103. 

5.792. Luiz Assumpção ,Paranhos Velloso (5.6<52), filho de 
Amilcar Paraohos da Silva Velloso e cie Germmia. 
Assumpço Paranhos Velloso, nascido a 5 de janeiro 
de 1916 no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto ..municipal de 
São Christovão e residência á. avenida Pedro 11" 

' r i . 276. • • •• .' . .:'. , . , 
5 .793. Maurício de Oliveira (5.853), filho jíle Carolina de 

Oliveira, nascido a 28 de fevereiro de 1914, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São Chris
tovão e residência á rua da Alegria n . 402. 

i . m , Martinho da Silva Oliveira (5.854),. filho de José da 
Silva Oliveira e de Adelaide Rósá da Silva, nascido 
a 4 de julho de 1908, no Estado'do Rio de Janeiro, 
motorista, casado, com domicilio eleitoral no dis-

5.802. 

5 .803. 

5 . 8 0 4 . 

5.805. 

.806. 

5.807. 

5,808, 

Christovão a residonciã á 
5.809Í 

3,810. 

tricto municipal de São 
rua Mourâo do Valle n . 22. 

6 .798. Mario da Silva Carvalho (5.S55), filho de Domingos 
da Silva Csrvalho e de Augusta Nunes de Carva
lho, nascido a 14 de setembro de 1912, commersio, 
solteiro, com domicilio eleitoral rio districto muni
cipal de-São Christovão e residência á rua 'Pere i ra 
Lopes n . 3 1 . 

S.796. Mâriã Duarte Nunes (5.856), filha de Manoel Pereira 
' Duarte e de Cândida Maria Pereira Duarte, nas-

3i"da a 5 de setembro de 1905, no Estado do Espi
r i to Santo, domestica, casada; com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão e 
residência á rua São Chistovão n . 639. 

> . ? 9 7 . Manoel Evarísto Gómés (5.857), filho de Manoel Go~ 5.811. 
mes PiDhe-ro e de Anna Maria Gomes, nascido a 
12 de outubro de 1887, no Es t adode Alagoas, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão e residência á" rua 
S . Christovão ri. 639. 

5.798. Manoel Cabral Teixeira Filho (5.858),-filho de Ma
noel Cabral. Teixeira e de Maria de Jesus, nasci
do a ,28 de janeiro dè 1910. no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência á 
rua Perreh a de Araújo h . 112. 

«.TV»1, oswaldo Fèliciano de Castilho (5.859), filho de An
tônio Feliciàno de Castilho e de Helena Clara Coe
lho dê' Castilho, nascido a 57 de agosto de 1905. ro 
Estado da Bahia, commecio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão 
e residência á rua São Januário n . . 13. 

S.800. Pedro Escdbár Calvente (5.860),.filho dè Eduardo E s 
cobar Medina è dé Garcia Barbentè, nascido a.29 de £.814 
Julho de 1916, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto rou-
nicipal de S5o Christovão e residência á rua -Ta- , 
yeres Guerra n , 62. 

.812. 

.813. 

Idalvfno Saltes Nunes (S.861), filho de Silvino Sal
tes Nunes e de Idalina de Salles Nunes, nascido a 
5 d e setembro de 1904. em Itaperuna, Estado do 
Rio de Janeiro, motorista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrioto municipal de Engenho Novo 

a e resideicia á rua Barbosa da Silva n . 84. 
Diva. Moraes (5.862),, filha de Zeferino José Alves 

Moraes e óe Maria Rosa Guimarães Moraes, r.as-
•oida a 1 de outubro de 1909, no Districto Federal, 
professora solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão e residência á 
rua São Januário n . 187. 

Nonval Ribeiro da Silva (5.863), filho de Manoel Ri
beiro : da Silva e de Julieta Rozalia Ribeiro, nasci
do a 11 de agosto de 1902, no Districto Federal, 
eommercio, casado, com domicilio eleitoral 'no dis
tricto municipal, de S. Christovão e residência d 
rua Bomfim n . 3 8 . 

César Nogueira Costa (5.864). filho de José Joaquim 
da .Silva Costa e de Ignez Nogueira da Costa nas
cido a 6 de janeiro de 1907. no' Estado de Mina?. 
Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo ci re-r 
sidencia á rua Marechai Bittencourt n . 90. 

Rubem de Oliveira Rosa (5.865), filho de Alfredo da 
Silva e de Orminda de Oliveira Rosa, nascido a 14 
de janeiro de 1911, no Districto Federal, operário 
casado, ojm domicilio eleitoral no'distr icto muni-

, cipal de São Christovão ,e residência á rua 1 ta-
baiana n . 38. 1 

Walter Fonseca (5.866),. filho de Adelia Fonseca, n*?-
cido a 2 de janeiro de 1915, no Districto Federal 
vidreiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão e residem: ;•_< 
á rua Dr . Sã Freire n . 76. 

Henrique de Oliveira e Silva (5.867) filho de João 
• Henrique de Oliveira e Silva e de Francisca Cala-

sans dos Reis e Silva, nascido a 27 de outubro de 
1875, no Estado do, Rio de Janeiro, commercio, 
casado, cem domicilio eleitoral no districto muni
cipal de."São Christovão e residência á rua Sole
dade ri. ' 2 2 . ' * 

0'romüdo Seabra de Alvarenga (5.868)., filho de An-
. tònio. Seabra de Alvarenga e de Maria do Espirito 

Santo Aivurenga, n a s c i d o s 23 de marco de 1914, 
no Estado do Rio de Janeiro, operário, soltsiro, 

. com domicilio eleitoral no districto municipal ,-!« 
Engenho Novo e residência á rua Minas n . 44. " 

José Ranulpho Amorim Costa. (5.869) filho-de Da-
miâo Marques da Silva Costa e de Salania Mana 
de Amorim, nascido a 27 de maio de 1898, no Es
taco de Pernambuco, commercio, easado, com do
micilio eleitoral no districto muniòiparde S. Shris-
tovão e residência á rua Conde de Leopoldina nu
mero 145. 

Joanna de Deus Malveira (5.870), filha de Joaquim 
Ranzio d* Motta e de Izabel Machado, nascida a 8 
do março i e 1905, no Districto Federal, funcciona
ria municipal, v casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de. Engenho Novo e residência 
á rua F igue i ras Lima n . 2 . 

José Ramos Ef tevês (5.871), filho de Manoel Ramos 
Esteves e de Olavia Ramos da Silva «Esteves, na?-

• cido a 19 de novembro de 1912, rio Estado do Ria 
de Janeiro, escripturário, solteiro, cbm domicilio 
eleitoral no districto municipal dè Engenho Novo 
e residência á rua Dr. Licinio Cardoso n . 258-A. 

Elpidio Martii,s dá Cunha (5.872), filho de Antônio 
Martins da Cunha e de Leonel Pereira da Cunha, 
nascido à 12 de julho de 1909, no Districto Federal! 
commeroio. casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dev-São Gharistovão e residência 
á ruá Escobar ri. 45. 

João Martins Fontes (5.873), filho de José Martins 
Fontes e de Maria Reja Fontes, nascido a 25 de 
junho de 1901, no Estado de Sergipe, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão e residência a rua Escobar 
n . 45; / ' 

Carmine Mandarino (5.874), filho de José Mandarino 
e de Rosa Spari,te, nascido a 27 de abril de 1898 no 
Districto Federal, ourives; Solteiro, com domwtiio 
eleitoral no distdicto municipal de São Christovão 
e resideicia á rua Escobar n . 85 . 
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Herculano Alvos da Silva Cabral (5.876), filho de 
Herculano Alves da Silva. Cabral e de Maria Ja -
nuaria dè Luna, nascido a 24 de Eovnmbro de 1902, 
em Goyana, Estado de Pernambuco, motorista, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão e residência á rua Catalão 
n. 23 . 

Claudionor Fonseca de Oliveira (5.877), filho de Ma
noel de Oliveira e de Olivia Fonseca, nascido a 13 
de outubro de 1911, no Districto Federal, operário, 
solteiro com domicilio eleitoral no districto muni
cipal dé São Christovão e-residência á rua da Ale
gria n . 5.27. 

Oscar Luiz de Miranda (5.878), filho de Guilhermino 
Luiz de Miranda e de Philomena de Jesus, nascido 
a 1 de agosto.de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casaoo, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São Christovão e residência á rua 
Bella de São João n . 369. 

Yolanria da Silva Geraldo (5.879), filha de Aristides 
Teixeira Felix da Silva e de Marieta Tavares Câ
mara da Silva, nascida a 11 de agosto de 1912, no 
Districto Federal, funccionaria publica, casada, com 
domicilio eleitoral mo districto municipal de São 
Christovão e residência á rua São Luiz Gonzaga 
n . 67. 

Américo Machado (5.880), filho de José Manoel Ma
chado e de Amélia Augusta de Souza, nascido a 31 
de agosto de 1902, no Districto Federal, commer
cio. casado, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão e residência á rua 
Ávila n. 30. 

Apparicio de Aguiar (5.875), filho de Joaquim José' 
de Aguiar e de Rosa de Aguiar, nascido a 2 de 
m«io de 1902, no Districto Federal, comniercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Engenho Novo e residência á rua Souza 
Barros n . 204. 

Lydia Luff de Carvalho Pereira (5.881), filha de Raul 
de Carvalho e de Sarah Carvalho, nascida a 4 de 
março de 1892, no Districto Federal, professora, ca
sada, com com domicílio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão e residência á rua Souza 
Valente n. 12. • » 

Manoel da Rocha (5.882), filh ode José da Rocha e de 
Anna Corrêa, nascido a 22 de abril de 1904, no 
Districto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão 
e residência á rua General Bruce n. 104. 

Gyro Pegliasco (5.883), filho de Januário Pegliasco 
e de Luzia Gendano, nascido a 31 de janeiro de 
1909, no Districto Federal, funccionario publico, 
casado,, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Christovão e residência á rua José 
Christino n. 72, casa X. 

Carlos Pacheco d'Ávila (5.583), filho de Domingos 
Pacheco d'Avila e de Leopoldina Pacheco d'Avila, 
nascido a 14 de novembro de 1908, no Estado de 
Santa Catharina, militar, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo e r e 
sidência á rua Alice Figueiredo n . 99, casa 1. 

Alaor Alves de Moura (5.884), filho de Oscar de 
Souza Moura e de Leonor Alves de Moura, nascido a 
20 de maio de 1918, em São Gonçalo, ferroviário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Christovão e residência á rua Cadete 
ülysses Veiga 12. 

Galdino da Fonseca Soares (5.885), filho de JoSo Go
mes Soares e de Perpetua Rosa Soares, nascido a 5 
de dezembro de 1871, no Estado do Rio de Janeiro, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S? Christovão e residência á rua da 

, Alegria n . 319. ' 

Oswaldo dos Santos Siqueira (5.886), filho de Eduar
do dos Santos Siqueira e de Maria Barbosa Siqueira, 
nascido a 26 de setembro de 1918, no Districto F e 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral rio 
districto municipal de S. Christovão e residência â 

y rua Pereira Lopes n . 32. 
Lúcio Martins Pereira (5.887), filho dè Marcolino 

Martins Pereira e de Thereza de Jesus Pereira, nas 
cido a 10 de maio de 1917, no Districto Federal, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio eleito-
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ral no districto municipal de S. Christovão e resi
dência á rua Bella de S. João n . 83 . 

Jayr Leonidas dos Passos Perdigão (5.888), filho de 
Nelson Abercambric Perdigão e d e Palmyra'Albu
querque Perdigão, nascido a 5 de agosto de 1917, no 
Districto' Federal, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de S. Christo
vão e residência á rua Antônio Padua n . 19. 

Sebastião Carvalho Duarte (5.889), filho dè Alfredo 
Ferreira Duarte e de Alice Carvalho Duarte, nas
cido a 1 de fevereiro de 1904, no Estado do Rio de 
Janeiro, funccionario publico, com domicilio eleito

r a l no districto municipal de S. Christovão e resi
dência á rua Bella n . 226. 

Cecília Assis de Almeida (5.890), filha de Antônio 
Cláudio Rodrigues de Assis e de Francisca Alves 
Fernandes de Assis, nascida a 3-de outubro de 1903, 
em Minas Geraes, stenographa, casada, com domicí
lio eleitoral nó districto municipal de S. Christovão 
e residência á rua Marechal Deodoro n . 87. 

Josias de Andrade (5.891), filho de José Monteiro do 
Andrade, nascido a 13 de abril de 1915, no Estado 
de S. Paulo, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. Christovão e re«* 
sidencia á rua Bella n . 12. 

Elias de Freitas Almeida (5.892), filho de Fèlippè 
Santiago de Almeida e de Maria Emilia de Freitas 
Almeida, nascido a 20 de julho de 1883, no Estâdô 
da Bahia, funccionario publico, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de S. ChriétO-
vão e residência á rua S! Christovão n . 329, casa II. 

Antônio Joaquim Sanches (5.893), filho de Domingos 
Sanches e de Maria Dias Castanheira Sanches, nas 
cido a 25 de abril de 1878, em Portugal (naturali
zado), proprietário, com domicilio eleitoral no d i s 
tricto municipal de Engenho Novo e residência á 
rua S. Francisco Xavier n . 715. 

Dolirio José Sanches (5.894), filho de Antônio Joa
quim Sanches e de Maria das Maravilhas Sanches, 
nascido a 17 de março de 1917, no Districto F e - * 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo e residen- . 
cia á rua S. Francisco Xavier n . 715. 

José Gabriel de Azeredo Coutinho Filho (5.895), filho 
de José Gabriel de Azeredo Coutinho e de CrocéfiSsâ 
Chirola de Azeredo Coutinho, nascido a 3 de no
vembro de 1918, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo e residência & rua Delta 
n . 35, casa X. 

Francisco Henrique Sauer '(5.896), filho de Antônio 
Sauer e de Clara Sauer, nascido a 12 de setembro de 
1884, em São Paulo, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo e residência á rua São Francisco Xavier nu -

. mero 889. 
Abilio Pires Pinheiro (5.897), filho de Manoel Pires 

Pinheiro e de Edwiges Marlinelli, nascido a 15 de 
novembro de 1898, no Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral t o dis
tricto municipal de S. Christovão e residência á rua 
Pereira Lopes n . 31 . 

Austrichino Motta Júnior (5.898), filho de Francisco 
Austrechino Motta e de Josepha Soares da Motta,^ 
nascido a 22 de setembro de 1903, nò Estado de Per
nambuco, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. Christovão e resi
dência á rua Escobar n . 9. 

Antônio Joaquim. (5.899), filho de João Miguel e de 
Albina Rosa pias , nascido a 9 de agosto de 1895, 
em Portugal (naturalizado), operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sãõ 
Christovão e residência á rua Ferreira dê Araújo 
n . 36. 

Deodoro Gagliardi (5.900), filho de Francisco Gâ-
gliardi e de Carolina de Moura, nascido a 8 de j a 
neiro de 1893, no Districto Federal, commercio, ôà-
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de S. Christovão e residência á rua Major Fonseca 
n . 63 . 

Edmundo Joaquim de Assumpção (5.801), filho dé 
Manoel Joaauim de Assumncão e de Carmelita Ma-

http://agosto.de
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ria da Assumpção, nascido a 2 de setembro de 1887, 
• no Districto Federal, electricta, solteiro, com domi

cilio eleitoral no districto municipal de S. Christo
vão e residência á rua S. Christovão n . 581. 

§.843. Francisco Caetano de Oliveira (5.902), filho de .An
tônio Caetano de Oliveira e de Angelina Tavares, 
nascido a 23 de abril de 4888, em Aveiro, commer-

• cioi-casado, com domicilio'eleitoral no districto mu
nicipal de S. Christovão e residência á rua .Esco
bar' n . 55. - , 

5.844. Heitor José Pinto Caldeira (5.803), filho de José 
Pinto' Caldeira e de Emilia de Andrade Caldeira, 
nascido a 30 de novembro de 1898, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrioto municipal de S. Christovão e resi
dência á rua Fonseca Telles n . 35. 

5.845. Henrique.Alonso Serodio (5.804), filho de Francisco 
Serodio e de Romana Flora Alonso Serodio, nascido 

\""-&!.10„-dè maio de 1891, no Districto Federal, operário, 
casado, com'domicilio eleitoral no districto munici
pal de S. Christovão e residência á rua D. C a r 
los, n . 5. 

5.846. Italino Luiz da Silva (5.805), filho de Victorino Luiz 
è dé Olympia Martins da Silva, nascido a 12 de 
janeiro' de 1914, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Christovão e residência á rua Curuzü' 
n . 103. . , ' - , -

*!.847. Joanna D'Are Cavalcante (5.906), filha de João Mar-
cellino Cavalcanti e de Francisca Petronilha Ca
valcanti, nascida a 23 de junho de 1918, em Manáos, 
Estado do Amazonas, estudante, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residência á rua Teixeira Júnior nu 
mero' 128-A. 

5.848. José Paes Marques (5.907), flho de Josepha Paes 
• Cabral, nascido a 21 de outubro de 1871, em Por-

; . .tugâl, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral 
no'districto municipal de São Christovão e resi
dência á praia do Caju n . 35. 

5.850. José Minervino dos Santos (5.909), filho de Pedro 
José Vicente, e de Anna Balbina Rosa dos Santos, 
nascido a 16 de setembro de 1914, no Districto F e 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 

. ' districto municipal de São Christovão e residên
cia d rua Escobar n . 9. 

5 .851. Tilótheo Rolort (5.910). filho de Tilotheo dos Reis 
Rolost e de Armihda Romana- Ròlsezt, nascido a 

! 7 de novembro de 1910, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão e residência á rua Es
perança n . 5 . -

"i.852. Alfredo Casali »(5.911), filho de Ângelo Casali >e de 
:' Alpaligno Besttonte, nascido a 9 de julho de 1911, 

no Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho ovo e residência á rua Cotia n . 6. 

5.853.*Luiz Raymundo Alves (5.912), filho de Raymundo 
Alves da Silva e de Minervina Maria da Conceição, 
nascido a 15 de março de 1903, no Estado de Ala-

. ; gôas. operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo e residência 
á rua Minas ri. 10: 

5.854. Amarantho Pinto Moreira (5.913), filho de João Pinto 
Moreira e de Custodio Nery Moreira, nascido á 5 de 
agosto de 1905. no Estado do Amazonas, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral ,no districto muni-

i cipal de Engenho. Novo e residência á rua Victor 
Meirelles n . 199. 

5.855. -Tulieta Rodrigues Moreira (5.914), filha de José Ro-
drigues e de Cândida Alves, nascida a 4 de julho de 
1911, no Districto Federal, commercio, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal 'de En
genho Novo e residência á rua Victor Meirelles 
n . 199. 

5.856. Isâltina Alves Rodrigues (5.915), filha de José Rodri
gues e de Cândida Alves, nascida a 8 de julho de 
de 1913, no Districto Federa, commercio, solteira 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo e residência á rua Victor Merelles 
n . 199. , 

5.857. Célia Queiroz Poppe de Figueiredo (5.916), filha de* 
Mario Queiroz e de Laura da Silva Queiroz, nasci 
da a 23 de outubro de 1911, no Districto Federal. 

professora, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo e residência á 
rua Licinio Cardoso n . 332. 

5.853. Walter Adolpho Paulo Schneider (5.917), filho de Car
los Adolpho Schneider e de Frida Erna Martha 
Fleicher, nascido a 22 de janeiro de 1916, em Pe-
tropolis. Estado do Rio de Janeiro, com domicilio 

. eleitoral no districto .municipal de Engenho Novo 
c residência á rua Anna Nery n . 332. 

5.859.' Orlando Olavo Eckhardt • (5.918), filho de Carlos 
Eckhardt e de Brasília Lopes Eckhardt, nascido a 
29 de março de 1915, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro; com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão e residência á 
rua Bomfim n . 340. 

5.860. João Luiz Corrêa de Brito (5.919), filho de João Cor
rêa dè Brito e de Abigail Monteiro de Barros Brito, 
nascido a 2 de janeiro de 1915, no Districto Fe
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão e resi
dência á ru» São Luiz Gonzaga n . 669. 

5 .861. Antônio Ferreira Simões (5.920),, filho de Joaquim 
. Henrique.Simões e de Etelvina Ferreira do Espiri

to Santo, nascido a 27 de janeiro de 1915, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão 
e residência á rua Escobar n . 34, casa 6. 

5.862. Newton de Queiroz Paim (5.921), filho de Nabor de 
Queiroz Paim e de Marietta Cardoso Marcondes de 

Queiroz Paim, nascido a 14 de maio de 1915, no 
Districto Federal, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo e residência á rua Antunes Garcia n . 57. 

5.863. Fernando Antônio de Souza (5.922). filho de Olympio 
Antônio.de Souza e de Maria Antonia da Concei
ção, nascido a 24 de fevereiro de 1903, no Estado 
do Paraná, electricista, casado, com domicilio elie-
toral no districto municipal de São Christovão e 

v residência á rua Capitão Felix n . 20. 
5.864. Nelson Cruz Iorio (5.923),-filho de Jacomo Iorio e 

de Dolores Cruz Iorio, nascido a 5 de julho de 1918, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do--
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residência á rua Bella n . 129. 

5.865. Yedda Soares (5.924), filha de Raul Antônio Soares e 
de Antonieta de Souza Soares, nascida a 17 de 
agosto de 1917, no Districto Federal, funcciona
ria publica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão e residência 
á rua São Januário n . 281.," 

5.866. Marcos de Medeiros Júnior (5.925). filho de Marcos 
de Medeiros e de Luiza Repelto de Medeiros, nas
cido a 10 de abril de 1903, no Estado do Rio de 

-Janeiro, coirimércio. casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão e r e 
sidência á rua Lima Barros n . 9. 

5.867.. Luciano Bianchi (5.926), filho de Virgílio Bianchi e 
de Maria da Gloria Bianchi, nascido a 27 de maio 

• . de 1916. no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão e residência á rua Chaves Faria 
n . 43. 

5.868. - Casemiro Rosário de Avellar (5.927), filho de Manoel 
* Duarte de Avellar e de Maria Rosário de Avellar, 

^ ' nascido a 27 de maio de 1879, no Districto F e 
deral, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão e residência 
á rua José Christino n . 92. 

5.869. Damião Odorico Gomes (5.928), filho de Odorico Go
mes e 'de Floriza da Conceição, nascido a 27 de 
setembro de 1901. no Districto Federal, motorista, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal.de Engenho Novo e residência á rua Filguei-
ras Lima n . 2. 

5.870. Hilda Teixeira Lemos (5.929), filha de Julião Mar 
. nhães Teixeira e de Elmira Antonieta Sarmento, 

nascida a 7 de julho de 1905, rio Districto Federal, 
domestica, casada! com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo e residência á 

•• ' riia Dr . G a r n i e r n . 150. > 
5.871.. Waldir Wanick de Souza (5.930)'. filho "de Eduardo 

• . . França de Souza e de Annita Wanick de Souza, nas
cido a 1 de abril de 1918, no Districto Federal. 

• commercio, solteiro, com .domicilio eleitoral no 
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'jis tricto municipal de Engenho Novo e residência 
á rua do Rocha n . 34. ' 

íj.cí7ü. flosemira Alves Guimarães (5.931), filha de Domingo 
Alves de Paula Guimarães e de Adelia Donego Gui
marães, nascida a 9 de abril de 1886, no Districto 
Federal, funccionaria municipal, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo, e residência á Travessa Alvares n . 27. 

5.873. Breno Borges (5.932), filho de Henrique Borges e de 
Rosalina Francisca, nascido a 4 de abril de 1904, no 
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com. do
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo e residência á rua Anna Nery n . 102. 

5.875. Francisco Martins Vianna de Lima (5.934), filho' de 
Francisco Costa Barros Vianna Lima e de Anna 
Martins Vianna de Lima, nascido a 16 de junho de 
1908, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Christovão e residência á 

i . 8 7 6 . 
rua S. Luiz Gonzaga n . 151, casa VI. 

5.977, 

5.887. 

5.888. 

5.889. 

5.890. 
Américo Dias Ferreira (5.935), filho de João Dias 

Ferreira e de Angela Dias Ferreira, nascido a 18 de 
maio de 1886, em Portugal, naturalizado, prpprie- s 

tario, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Christovão e residência á rua. F i 
gueira de Mello n . 402. ' 5.891, 

Claudinier da Silva Aragão (5.936), filho de Antônio 
- • • • Serra Aragão e de Thereza da Silva Aragão, nascido 

a 7 de agosto de 1910, no Estado do Maranhão, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência á 
rua de S. Christovão n . 502. 

5.878. José Mendes Neves (5.937), filho de Constantino Neves 
e de Margarida Mendes, nascido a 25 de fevereiro 
de 1898, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão e residência a rua Carlos Seidl nu-

. mero 35. 
5.879. Antônio Barbosa da Silva (5.938), filho de Octavio 

Barbosa da Silva e de Eva Barbosa da Silva, nas
cido a 4 de janeiro de 1915, no Estado de Minas 

'• Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrioto municipal de S. Christovão e residen-

• cia á rua Santos Lima n . 23 . 
5.880. Manoel Barbosa da Silva (5.939), filho de Octavio Bar

bosa da Silva e de Eva Barbosa da Silva, nascido 
a 9 de julho de 1909, no Estado de Minas Geraes, 
operário, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Christovão e residência á rua Santos 5.895. 
Lima n . 23 . • 

3,#81, Odette Baptista de Moraes ( 5.940), filha de Eurico 
Aives Baptista e de Celina Marques de Moraes, nas
cida a 3 de fevereiro de 1900, no Districto Fejieral, 
domestica, oasada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência á 5.896, 
rua S. Januário n . 243. 

3.882. Gastão Roberto de Carvalho (5.941), filho de Joaquim 
Jorge de Carvalho e de Iteívina Rodrigues de Car
valho, nascido a, 7 de julho de 1909, no Estado de 
Matto Grosso, funccionario publicOj solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. , . 

5.899. 

5.883» Oswaldo de Aguiar (5.942), filho de Antonieta de-
Aguiar, nascido a 20 de agosto de 1915, no Distri
cto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão e n - 8 9 8 
residência á rua S. Januário n . 78. 

5.884, Accacio Carneiro, da Silva (5.943), filho de Luiz Car
neiro da Silva e de Joanna da Silva, nascido a 9 de 
abril de 1910, no Estado do Paraná, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal' 
de S. Christovão e residência á rua Figueira de 

• Mello ri. 313. 
> : ; 885. Antônio Francisco Ramos (5.944), filho de Francisco 

Ramos e de Benedicta Ramos,'nascido a 12 de junho 
de 1899, no Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municia 
pai de S. Christovão e residência ,á rua Senador 
Alencar n . 4 5 . ' 

5.886. Guttembergulinã Carvalho de SanfAnna (5.945), filha 
de Affonso Carvalho de SanfAnna e de Angelina 
Maria de SanfAnna, nascida a l í de novembro de 
1915, no Districto Federal, doméstica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 

Christovão e residência á r ua Cadete Ulysses Veiga 
numero 60. 

Horacio da Costa (5.946), filho de Manoel da Costa e 
de Anna de Jesus, nascido a 21 de junho de 1895, 
em Portugal, naturalizado, operário, casado, com 
domicilio eleitoral rio districto municipal de São 
Christovão e residência á .rua Bella n . 48. 

José Augusto Nascimento (.5.947), filho de Nelson P e 
reira do Nascimento e.de Maria da Gloria do Nas
cimento, nascido a 29 de março de .1891, no Estado 
do Piauhy, jornalista, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. Christovão e r e 
sidência á rua S. Januário n . 283. 

Nero Medeiros Carreiro (5.948), filho de Josepha da 
Silva, nascido a 1 de agosto de 1916, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com doriiicilio eleitoral 
n j districto municipal de S. Christovão e residên
cia á rua José Clemente n . 57. 

Antônio José de Lima (5.949), filho de José Antônio 
Lima'Rabello e de Maria José Fontes, nascido a 5 
de junho de 1880, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Christovão e residência á rua S. Luiz 
Gonzaga n . 207. 

Sevenano Martins da Fonseca (5.954), filho de Per-
cilio Carvalho Fonseca e de Anna Carvalho Fonseca, 
nascido a 27 de janeiro de 1888, no Districto Fe-
deral, funccionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal.de Engenho Novo e 
residência á rua Antônio Portella n . 20. 

Nelson Nunes de Barros (5.955), filho de Manoel Is i 
doro de Barros e de Arcelina Nunes de Barrofej nas
cido a 27 de agosto de 1916, no Estado de Alagoas, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência á 
Praia, do Caju' n . 2 1 . 

João Ferreira da Silva (5.956), filho de Laureano Fer 
reira da Silva e de Idalina Ferreira da Silva, nas
cido a 21 de agosto de 1918, no Estado da Bahia, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoíal no dis-

- tricto municipal de S. Christovão e residência ê 
rua Bella n . 140. " / . , 

José Nunes Vieira (5.957), filho de Leonardá Nunes 
Vieira,'nascido a 20 de janeiro de "1918, no Eétadc 
de Minas Geraes, operário, solteiro, com domicilie 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão c 
residência á rua Conde Leopoldina n . 75. 

Eulydes Rocha de Carvalho (5.958), filho de Arthur 
Teixeira de Carvalho e de Julieta Rocha de -Carva
lho, nascido á 1 de abril de 1917, no Districto F e 
deral, ourives, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão e residên
cia á rua General Bruce n . 244, c . 5 . 

Júlio Alves Ribeiro (5.959), filho de João Alves Ri
beiro e de Paula Maria da Conceição, "nascido a 10 
de agosto de 1914, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio ^eleitoral, ao dis
tricto municipal de São Christovão e residência á 
rua De La Freire n . 192, c . 5 . 

Manoel Rolinho (5.960), filho de Manoel Rolinho de 
Andrade e de Maria Marques, nascido a 21 de de
zembro de 1903, no Estado < d̂o Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São Christovão ô residência á rua 
Bella n . 138. 

Oswaldo Supa Monteiro (5,961), filho de Serpa Mon
teiro e de Graviella Severo Monteiro, nascido a 7 
de dezembro de 1907, no Districto Federal,. fun
ccionario publico,, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão e res i 
dência á rua do Caju n . 11 . 

Antônio Conde (5.962), filho dé Antônio dos Santos 
Conde e de "Anna Conde, nascido a 10 de novembro 
de 1878, no Estado de Alagoas, commerciario, ca
sado, com .domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão e residência á rua São Chris
tovão n . 518. , ' 

5.9O0. Francisco Lefosise (5 .963) r filho de Domingos Lefosse 
e de Serafina Monteniuso, nascido-a 20 de março 
de 1898, no .Districto Federal, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
l lngenho Novo e residência á rua Monsenhor 
Amorim n4 17 A-

5.892. 

5.893. 

5.894. 

5.897. 
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5 .901 . Manoel Mendes da Costa (5.964), filho de José Mendes 
da Costa e de Quiteria Mria Mendes, nascido a 28 
de maio de 1886, no Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, casado,'com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo e residência :i 
rua Magalhães Castro n. 207. 

(5.902. R a u l Augusto Lopes (5.965), filho de Eduardo Au
gusto Lpoes 'e 'de Cecília Lopes, nascido a 2 de 
janeiro de 1917, no Districto-Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de São Christovão e -residência á rua São 
Januário n. 24. 

5.903. Oswaldo Barreto (5.966), filho de Alberto Ferreira, 
e de Catharina Barreto, nascido a 8 de marco d e ' 
1915, no Districto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo e residência á rua Francisco Manoel 
n ; 22. • 

5 .904. Léa Gercy Gomes (5.967), filha de Laurentino Gomes 
da Silva e de Lucilia. Gercy Gomes, nascido a 15 de 
outubro de 1909, em Cannavieiras, no Estado da 
Bahia, contadora, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão e resi
dência á rua Caridade n . 17. 

B.905.1- Waldemar de Felippis (5.968), filho de Miguel de 
Fclippis e de Conseta Passidente, nascido a 25 de 
i e setembro de 1913, na Capital Federal, commer-

io, casado, com domicilio eleitoral no districto 
.nunicipal de São Christovão e residência á rua 
General Sampaio n. 71 . 

\5 .906. Aracy de Carvalho Murillo Reis (5.969), filho de Joa
quim Paulino de Carvalho e dé Carolina Menezes de 
nascido a 25 de janeiro de 1907, no Estado da 
Bahia, funccionario publico,-com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão e re-. 
sidencia á rua Fonseca 1 Telles n. Í68 . 

5.907. Cláudio Gonçalves-de Freitas (5.970), filho de Ma
noel Gonçalves de Freitas e-de Bernardina Pereirj 
'forres Freitas, nascido a 10 de setembro de ,1905, 
no Districto Federal,.commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residência á rua Condo Leopoldina 
n . 142, ri. 7. <* 

5.908. João Martins da Fonseca (5.971), filho de Luiz França 
Carlos da Fonseca e de 'Fra-nkliua Martins da Fon
seca, nascido a 24 de junho de 1902, no Estado de 
Santa Catharina, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São Christo
vão e residência á rua Bella n. 209, c. 11 . 

o.909. Olympio da. Rocha (5.972), filho de Francisco da 
Rocha e de .Catharina F a c i e l d a Rocha, nascido a 
25 de fevereiro de 1914, no Districto Federal,, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis tr i 
cto municipal de Engenho Novo e residência á rua" 
São Francisco Xavier n. .463. 

.5.9-10. Antônio Cabral (5.973), filho de. Manoel Cabral Tei-
xeira e de Maria de Jesus, nascido a 10 de janeiro 
de 1902, no Districto Federal, bancário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal cie 
São Christovão e .residência á rua Ferreira de 
Araújo n . 112. 

5 .911 . Antônio Muniz Ferreira (5.974), filho de \nlonio 
Muniz Ferreira e ' de Avelina Ocledia de Castro 
Aquino, nascido a 3. de maio dé 1897, no'Estado de 
5ão Paulo, commerciario, casado, com domicilio 
jleitoral no districto municipal de São Christovão 
e residência á rua Senador Alencar n . 205. 

Q * ? - Anna de Oliveira Machado (5.975), filha, de Umbelina 
de Oliveira, nascido a 2 de junho de 1890, no Dis-
•ricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão 
e residência á rua Euclydes da Cunha n. 36. 

tf-913. Pedro Lopes (5.976), filho de João Lopes Beira e de 
'. ^ Maria Joaquina, nascido a 29 de maio de 1895, no 

Districto Federal, operário, -solteiro, com 'domici
lio eleitoral no districto municipal de São Christo
vão e res idenc iaá rua Newton Prado n. 41 . 

5.914.0restes Magdalena (5.977), filho de Domengas Magda
lena e de • Carmella Santoros, nascido a 5 de se
tembro de 1915, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão e residência á rua Argen
tina n. .40. 

5 .915. Judith Geraldo (5.978), filha de José Joaquim Geral
do e de Cândida Teixeira Mathias, nascida a 9 de 
dezembro de 1915, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão e rtdidencia á rua Luiz 
Gonzaga n . 67. 

5.916. José Joaquim Geraldo Filho (5.979), filho de José 
. J o a q u i m Geraldo e de Cândida Teixeira Mathias, 

nascido a 22 de novembro de 1917, nò Districto F e 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão e residên
cia á, rua São Luiz Gonzaga n . 67 . 

5.917. Ricardo Perez Cuadrat (5.980), filho de Ricardo Perei 
e de Ignacia Cuadrat, nascido a 20 de outubro de 
1905. no Districto Federal, commercio, casado, com 
lomicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residência á rua São Luiz Gonzaga 
n . 67. 

5.918. Attilio Natale Calvano (5.981), filho de • Jcuseppe 
Calvano e de Carmella Calvano, nascido a 3 de ja
neiro de. 1909, no Districto Federal, commerciario, 
olteiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão e residência a ruu waruzú 
n . 10. \ 

•5.919. Álvaro Vieira Leitão (5.982), filho de ^Guilherme 
Vieira Leitão e de Lúcia da Conceição, nascido 

' a 14 de julho de 1.911, no Districto Federal, conv-
mercio, solteiro, com .domicilio eleitoral no; dis
tricto municipal de S. Christovão e residência ó 
rua S. Christovão n . 77.. 

5.920. Alfredo Martins (5.983), filho de José Martins e dè 
Rósalina da Conceição, nascido a 25 'de março df 
1895, em Portugal, funccionario publico, casado 
com domicilio eleitoral no districto municipal dè 
S . Christovão e residência á rua Fonseca Telles• 
numero 195. 

5 .921. Errivinda Ribeiro Martins (5.981), filha de AntoniC 
Fernandes Ribeiro e de Maria Carluta, nascida s 
4 dc janeiro de 1899, no Estado de São. Pauio 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência i 
rua Fonseca Telles n . 95. 

5.9.22.- José de Felippes (5.985), filho defMigael.de Felip. 
pes e de Conceta Pocidente, nascido a 15 de-outu
bro de 1911, no Districto' Federal, commercio, ca-

. . sado, com domicilio- eleitoral no districto- munici
pal de S. Christovão e residência á rua General 
Gurjão n. 125. 

5.923. Hilário Ferreira de Mello (3.986), filho de Hilário Pa
checo de Mello e de Veturia Ferreira de Mello, 
nascido a 21 de julho d e 1911, no Estado do Rio 
de .Janeiro, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. Chrislpvão e re
sidência á rua Bella n . 28. 

5.924. José dc Castro Seixàs (5.987), filho do Bernardino 
José de Seixas e de Helena Botelho de Castro Sei
xas, nascido a 13 de julho de 1878, no Estado de 
São Paulo, industrial, casado, com - domicilio elei
toral no districto municipal de S_ Christovão é 
residência á rua S. Luiz Gonzaga n . 255. 

5.925. Maria. José do Rego Barros de Castro Seixas (5.988), 
filha de Agostinho do Rego Barros e de Maria 
Georgina do Rego Barros, nascida a 7 de junho de 
1895,. em Aracaju', domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de • São 

Christovão e residência á rua S. Luiz Gonzaga 
n . 255. 

5.926. Ormindo Florencio de Oliveira (5.989), filho de An
tônio Florencio do Espirito Santo e de Cecília 
Castorina de Oliveira, nascido a 2 de junho de 
1904, ho Estado de Minas Geraes, motorista, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici-
pal'_de S. Christovão. 

0.927. Alberto da Rosa Cruz (5.990), filho de João da Rosa 
Cruz e de Leontina Nogueira da Cruz, nascid) a 
17 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, ope
rário, casado e residência á rua Esoerança n. 5. 

5.928. Nisio Horta Mattos (5.991), filho de Joaquim.Xavier 
de Mattos e de Alice Horta Mattos, nascido a 29 
de junho de 1918, no Estado de Minas Geraes, 
-funccionario publico, solteiro, com domicílio eleir 
toral no districto nVunicipal de S. Christovão e 
residência á rua Santa Pastora n . 7 . . v 
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5.5)29; Luiz de Franca Gomes (5.992), filho de Joaquim Go
mes e de Joanna Evangelista Gomes, nascido a 25 
de fevereiro de' 1876, no Estado do Rio Grande do 
Norte, funccionario publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 

5.930. Cândido Silveira Rodrigues (5.993), filho de Francis
co Silveira Rodrigues e de Anna Cândida Rodri
gues, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo e residên
cia á rua 24 de Maio n . 673. 

6 .931. Nylda Gonçalves de Mattos (5.y94), filha de Honorio 
de Mattos e de Sylvia Luff Gonçalves de Mattos, 
nascida a 9 de novembro de 1917, aa Capital Fe 
deral, estudante, solteira, com domicilio eleitoral 
lio districto municipal de S. Christovão e residên
cia á rua Bella n . 226. 

5.932. Elisa Ribeiro (5.995), filha de Laurindo Rosa Ribeiro 
e de Martjnha Maria da Conceição, nascida a 13 
de julho de 1895, no Estado dc Pernambuco, fun-
coionaria municipal, solteira, oom domicilio elei
toral no districto municipal de S. Christovão e 
residência á rua General Br-uce n . iOS. 

5.933. Dalva de Carvalho Cianci (5.996), filha de Altamiro 
Cianci e de Lucy Cianci, nascida a 20 de março 
de 1918, no Districto Federal, coirimercio, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. Christovão e residência á rua Bella n . 526. 

5.934. Lucy/de Carvalho Cianci (5.997), filha de Raul de 
Carvalho e de Sarah de Carvalho, nascida a 16 de 
fevereiro de 1896, no Districto Federal, domesti
ca, casada,-com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Christovão e residência á rua Bella 
numero 226. 

5.836. Carlos Bonow. (5.999), filho de Carlos Bonow e de 
Dionizia Muniz Bonow, nascido a 30 de dezembro 
de 1884, no Estado do Rio Grande do Sul, com-
itíercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência á 
rua General Argollo n . 18. 

Faço sciente que os titulos serão entregues, na forma 
estabelecida pela íei, a quem restituir o recibo de inscripção. 

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1937. Pele Es^ivão, 
Cid Vellez. 

• DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Piedade, Irafá e Penha) 

Juiz — Dr. Antônio Carlos Lafayette de Andrada 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da Décima Segunda Zona 
da Terceira Circumscripção do Districto Federal, faço publico, 
para conhecimento dos interessados, que foram expedidos os 
titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

9.560. Olaudionor dos Santos (9.600), filho de Benedicta 
Anna de Jesus, nascido a 30 de abril de 1910, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Penha e re 
sidência á rua Ennes Filho n . 843. 

9 .561. Messias Ribeiro de Andrade (9.601), filho de José Ri
beiro, de Andrade e de Francisca Maria de Jesus, 

. nascido a 15 de agosfcrde 1911, em Annapolis, Es
tado de Sergipe, lavrador, solteiro, com domicilio 

, eleitoral no districto municipal de Irajá e residên
cia á rua Dr . Nicanor n . 74. , 

«J.562. Olaudionor Vergara de Oliveira (9.602), filho de Ma
rio de Oliveira e dé Francisca Vergara de Oliveira, 
nascido a 4 de setembro de 1912, no. Districto F e 
deral, nascido a 4 de setembro de 1912, no Distri
cto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Penha e residência 
à rua 38 n . 13. 

9,563. Carlos Martins Cabral (9.603), filho de Luiz Martins 
Cabral e de Maria Andrade, nascido a 10 de ou
tubro de 1911, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Penha e residência á r u a Erines Filho nu
mero 18* 

9.564. Antenor Gonçalves (9.'604). filho de Lourenço Gon- • 
calves e de Dalila Amélia Figueiro Gonçalves, 
nascido a U de novembro de 1911, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com, domicilio eleito
ral no districto municipal de Irajá e residência ã 
rua Clarice Fortuna ri. 53. 

9 .565. Hely Gomes da Silva (9.605), filho de Nereu Gomes 
da Silva e Üe Armindà Gomes da Silva, nascido a 
6 de março de 1912. na capital do Estado de Goyaz, 
funccionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Penha e residên
cia á rua Santiago n . 28. 

9.RfíR. José Cardoso da Silva (9.606), filho.de José da Silva 
Cardoso e de. Antonia da Silva Barroso, nascido a 
13 de setembro de 1916. no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Irajá e residência á ruá Jàcy li.' 34'. -

9.567. Carmelia Pereira Barbosa (9:607), filha de Antônio 
Pereira Guimarães e de Therèza de Oliveira Gui
marães, nascida a 19 de outubro de 1910, no Dis
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua do Couto n . 25. 

9.568. Caetano de Lima Mesquita (9.608). filho de José de 
Lima Mesquita e de Anna de Lima Mesquita, nas
cido a 14 de julho de 1915, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
trict municipal de Penha e residência á rua Ou-
rique n . 112. 

9 .569. Nair da Silva Borba (9.609), filha de João de Moura 
Borba e de Georgina Vieira Borba, nascida a 24 de 
novembro de 1908. no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Irajá e residência á rua José Maria n . 13. 

9.570. Belmira Diniz Pinto (9.610). filha de Manoel Diniz 
Pinto e de Joaquina Dias Pereira, nascida a .17 dí 
julho de 1914. no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Penha e residência ú estrada do Porto 
de Inhaúma n . 311. 

9 .571 . Aurora da Silva Cardoso (9.611), filha~de Marcolino 
da Silva Amaral e de Idalina Barreto da Silva 
\maral , nascida a 19 de março de 1906, no Distri
t o Federal..domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Penha e residência 
á rua Conde Agrolongo n. 132. 

9.572. Altamiro Paes Sardinha (9.612), filho de Adolphc 
Paes Sardinha e dé Maria Xavier Sardinha, nas
cido a 19 de maio de 1911, no Districto Federal, 
ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Penha, e residência á rua 
Cuba n . 151. 

3.573. Alberto da Silva (9.613), filho de Luiz Gonoales da 
Silva e de Maria da Silva, nascido a 12 de outubro 
de 1904. no Districto Federal, funccionario pu 
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Irajá, e residência á ruarDona 
Luiza n. 85. 

5.574. Altamiro Baptista (9.614), filho de Izabel Baptista, 
nascido a 23 de maio de 1914. no Districto Federal, 
ímpregado municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal-de Penha, e resi
dência á rua João Ramariz n . 11. 

9.575. João Natber (9.615), filho de Adolpho e de Sehas-
tianà Cordeiro da Silva, nascido a 5 de agosto de, 
1910, no Estado de São Paulo. Ribeirão Preto, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Irajá, e residência á rua Tei 
xeira de Macedo n . 55. 

9.576. Alberto Assumpção Baptista (9.616), filho de Maria 
Assumpção Costa, nascido a 7 de agosto de 1917, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Irajá, e 
residência á rua Cajá n . 225.. 

3.577. Ricardo da Silva Mendes (9.617), filho de Julião da 
Silva Mendes e de Brasília da Silva Mendes, nas
cido a 28 de janeiro de 1910. no Districto Federal, 

, - . o p e r á r i o , solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade, < e residência á rua 
I g u a p ê n . 10. . r , 

. 9.578. Maria da Conceição Miranda (9.618). filha de Antô
nio Francisco Parada e de Mathilde Gomes de 
Farias, nascida a 3 de outubro de 1902, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleito-
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6 .579 . 

ral no districto.municipal de Piedade, e residência9.591. 
á rua Republica n . 44. 

Wilson Climaco Picanço do Nascimento (9.619), f i
lho de Francisco Purus do Nascimento e de Ma
ria Picanço do Nascimento, nascido a 30 de março 
de 1916, no Estado do Pará, Belém, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto mu- 9.592 
nicipal de Piedade, e residência á rua Adelaide 
numero 200. 

©.580. 

9 .581 , 

9.582. 

9.585 

Í.5S4, 

Joaquim da Silva Machado (9.620), filho de João 
da Silva Machado e de Laurinda da Silva Macha
do, nascido a 29 de maio de. 1915, no Districto F e 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade, e residência 

. á rua da Bica n . 10. 

Benedicto Cordeiro (9.621), filho de Manoel Pinto 
Cordeiro e de Faustina da Silva Cordeiro, nascido 
a IV de agosto de 1899, no Estado do Espirito San-
lo, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Irajá, e residência á rua 
Piumhy u. 13. 

Zahra Hemeterio Gonçalves (9.622), filha de Octa
vio Hemeterio dos. Santos e de Geraidiua da Sil
veira Santos, nascida a 7 de março de 1912, no 
Districto Federal, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal dc Penha, 
e residência á rua Aurora n. 7. 

Xel Rodrigues dos Santos (9.623), filho' de Antonic 
Rodrigues dos Santos e de Anna Brandão dos San-

• • tos, nascido a 27 de abril de 1912, no Districto Fe 
deral, • comnie.rcio, solteiro, com domicilio eleito-

• ral no districto municipal de Penha, e residên
cia á rua do Couto n . 237. 

Altair de Souza (9.624), filho de Diamantino da Silva 
e Souza e de Magdalena Martins de Souza, nascido 
a 21 de julho de 1913, em Vicionu, Estado do 
Espirito Santo, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Irajá e residên
cia á rua Pumbi n. 13. 

9.585. Virgílio Ferreira da Silva (9.625), filho de 'Doralino 
Ferreira da Silva-e de Benedicta Ferreira da Silva, 
nascido a 5 de agosto de 1916, no Districto Federal, 
operário, solteiro,- com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha e residência á rua Conde 
de Agrolongo n. 165. 

9.586. Elpidio Ferreira da Silva (9.626), filho de Ramiro 
' Ferreira, da Silva e de Maria Ferreira da Silva, 

nascido, a 29 de novembro de 1904, em Districto 
do Penha Longa (Mar de Hespanha), Estado de 
Minas Geraes, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade e residência 
á rua Iguapô-n. 10. 

9.587. Sabina Diniz Pinto (9.627), filha de Manoel Diniz 
Pinto e de Joaquina Diniz Ferreira, nascida a 11 
de setembro de 1915. no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á estrada do Porto 
de Inhaúma n. 311. 

9.588. Pedro Roderico Fernandes (9.628), filho de Paulo Zo-
ferido Fernandes e de Eugenia de Lima Fernandes, 
nascido a 13 de abril de 1916, em João Pessoa, 

, Estado de Santa Catharina, operário, solteiro com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua Conde de Agrolongo n. 10. 

9.589. Sllvina Menezes Couto (9.629), filha de José Romeiro 
do Couto e de Adelaide Menezes do Couto, nascida 
a 29 de julho de 1910, no Districto Federal, do-

i mestiça, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua 
X^urús^n. 43. 

9.590. Oswaldo de Araújo (9.630), filho de Thiago de Araújo 
e de Julieta de Araújo, nascido a 4 de abril de 1903, 
em Vorgem Grande, Estado de Minas Geraes, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Penha e residência á rua Conde do 

Agrolongo n. 162. •-

Onofre Albino da Silva (9.631), filho de João Albin-s 
da Silva e de Rosalina de Jesus, nascido a 2C ,;s 
junho de 1902, em Rio Branco, Estado de Mi.rü 
Geraes, lavrador, casado, com domicilio eleito:a; • 
no districto municipal de Penha e residência á rua 
do Couto,n. 97. 

. Nelson Gonçalves Dias (9.632), filho de Manoel O ••>:•-
çalves Dias e de Benedicta Ramos Dias, nascido a 
21 de novembro de 1917, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á rua Lobo Jutiicr 
n. 255. 

0 - 9 3 . Ieolino Moreira Valverde (9.633), filho de José Mo
reira Valverde è de Dolores Moreira Valverde, 
nascido a 17 de março de 1900, no Districto Fe
deral, mecânico, casado, com domicilio eleitoral no 

v districto municipal de Piedade e residência á rua 
da Republica n. 115. 

9 594. Attila Gomes de Carvalho (9.634), filho de Edgard 
Gomes de Carvalho e de Marietta Silva Pereira de 
Carvalho, nascido a 24 de novembro de 1912, rsc 
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilie 
eleitoral no districto municipal de Piedade e resi
dência á rua Elias da Silva n. 111. 

9.595 

9 . 5 9 6 . 

9 . 5 9 7 . 

9 .D98 ' . 

9.599. 

9.600. 

9 .601. 

Domingos E loy Moreira Coelho (9.635), filho de Do
mingos Eloy Moreira Coelho e de Justiniana Maria 
da Conceiço, nascido a 18 de setembro de 1909 
no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade c-
residência á rua Florentina n. 57. 1 

Eurico Alves Nogueira (9.636), filho de José Alve.« 
Nogueira e de Lúcia Rachel Nogueira, nascido-a < 
de setembro de 1917, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Irajá e residência á rua Mara-
gogi u . 55. 

Rioliudo Joaquim Affonso (9.637), filho de Antonic 
Joaquim Affonso e de Maria da Conceição, nascido í 
22' de abril de 1905,. no Districto Federal, ferro
viário, casado, com domicilio eleitoral no distrietc 
municipal de Irajá e residência á rua Tangará -nu
mero 180. 

Paulo de Carvalho (9.638), filho de .Benedicto Pedrc 
de Carvalho e de Virgínia Maria de Souza, nascide 
a 31 de maio de 1915, em Campos, Estado do Rir 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrioto municipal de Irajá e residencif 
á rua do Cajá n. 225. 

Maria de Lordes de Carvalho Valle (9.639), filha dc 
Antônio de Carvalho Valle e de Esther dos Santo; 
Valle, nascida a 20 de maio de 1916, no Distrietc 
Federal, domestica, solteira, -com domicilio eleito
ral no districto municipal -de Piedade e residência 
á rua Fagundes Var-ella n . 162.. 

Norberto Lionel Vaz (9.640), filho de Antônio Clarj-" 
mel Vaz e de Georgina Gaimerme Brandão, nascido 
a 8 de julho de 1910, em Muriahé, Estado de Minas 
Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleitora) 
no districto municipal de Piedade e residência s 
travessa Cardoso Quintão n . 63. 

Juracy Jorge Magalhães (9.641), ' f i lho de Waldemnt 
da Silva Jorge e de Eugenia Guimarães Jorge, nas ; 

cido a 26 de fevereiro de 1914, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com.domicilio eleitora! 
no districto municipal de Piedade e residência ú 
rua Martins Costa. n . 23, casa 6. 

9.602. Nephtaly José Vieira (9.642), filho de Horacio Josc 
Vieira e de Orminda Vieira, nascido a 31 de dezem
bro de 1894, no Districto Federal, motorista, ca
sado,, com.domicilio eleitoral no districto munic ipa i 
de Piedade e residência á rua Garcia Peres n . 6 3 . 

9 .603. Nair da Conceição Rodrigues (9.643), filha de All'rer!c 
Coelho Martins e de Porfiria Maria da Conceição 
nascida a 10 de setembro de 1905, no Dis t r ic to Fe
deral, domestica, casada, com domicilo e l e l o r a i n t . 
districto municipal d e Irajá e residência á rua 
Padre Januário n. 117. 

9.604. Luiz\Gonzaga de Oliveira (9.644). filho dc T:-;!Jnrr 
José de Oliveira e de Clemência' Maria de 01ivci-i;;i 
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nascido a 2\ dc junho, de 1899,, em Gantagallo, Es
tado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua Maria Rodrigues n. 132. 

0.C05. Elvira Botelho (9.645), filha de Quiteria de Souza 
Vieira, nascida a 18 de maio de 1909, no Districto 
Federal,, domestica,, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residência á rua 
Dr . Nicanor n . 72. 

9.(500. Luiz da Gosta Almeida (9.646), filho de Manoel Luiz 
de Almeida e de Maria dos Santos de Almeida, nas
cido a 24 dò agosto de 1917, no Districto Federal, 

* commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trioto muiiicipaj de Penha, e residência á rua San
tarém n. 18. 

9.607. Aristides Menezes de Souza (9.647), filho de Carlos 
v Antônio de Souza.e de Virgínia Fortunata Menezes 

de Souza, nascido a 24 de outubro do 1903, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e residên
cia á rua Padre Januário n . 117. 

9.0*08. Mario Ferreira. (9.648), filho de. Manoel Ferreira e 
do Maria Rosa, nascido a .23 de abril rie 1893. na 
Capital Federal, operarlo, v casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua Leopoldina Rego n. 616. 

?>.009. Iva Santos Villar (9.649), filha de Agenor Santos 
Villar e de Otilia Ferreira Villar, nascida a 6 de 
novembro de 1914, no Districto Federal, domes
tica,, solteira, com domioilio eleitoral no districto 
municipal de Irajá e residência á rua Dr. Octavio 
H . . 37. 

a 
('i 610. Agne Simões Borges (9.650), filho de Abalívi Simões 

Borges c dc Ageiiosa Simões Borges, nascido a 
28 de novembro de 1916, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá « residência ã rua Jacy 
n . 28. 

1 .6Ü. Maria Rosa de Jesus (9.651), filha de Amélia Rosa 
de Jesus, nascida a 18 de maio de 1912, na Capital 
Federal, domestica, solteira, com domicilio elei
tora^ no districto municipal de Penha e residência-
á rua Delphina Ennes n. 235. 

9.612. Maria da Silva Campos (9.652), filha de José da 
Silva Campos e de Amélia da Silva Campos, nas
cida a 2 de fevereiro de 1896, na Capital Federal, 
domestica, viuva, com domicilio eleitoral uo dis
tricto municipal de Penha e residência á rua Quito 
n . 2 . 

Oswaldo Andrade Lima (9.653), filho de Joaquim 
Gonçalves de Lima e de Luiza de Andrade Lima, 
nascido, a 28 de maio de 1911, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residência á rua 

. Gomensoro n . 8. 

9.614. Eduardo de Abreu (9.654), filho de Bernardino de 
Abreu e de Felicia de Oliveira, nascido a 6 de 
setembro de. 1907, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Irajá © residência á rua Nicanor nu
mero 40. 

O .610 . Manoel José da Silva (9.655), filho de Manoel José 
da Silva e de Ignacia Gomes da Silva, nascido a 
17 de julho de 1917, na Capital Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Penha e residência á rua Jequiriçá nu
mero 135. 

0'.6f6.-Manoel de Oliveira (9.656), filho de Leonardo ^ O l i 
veira e de Fortunata cia Conceição, nascido a 15 
de outubro de 1891, no Porto, Portugal, enfer
meiro, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á rua Cardoso 
cie -Moraes n . 555. 

9.617. .Milton Risso (9.657), filho de Càrlindo Risso e de 
Judith de Oliveira Risso, nascido, a 11 de maio de 
1914, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto' municipal de Pe
nha e residência á rua Francisco Enhes n . 105. 

9.618. Maria Regina Marques de Miranda (9.658), filha de 
José Rodrigues Marques e de Izoliita Estevão Mar
ques, nascidai a 27 de novembro de 1902, em Uhá, 
Estado de Minas.' Geraes, pharmaceutica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Irajá e residência á 4rua Padre Januário tt*.^10»' 

9.619. Dr . Ferdinand Verandy Miranda (9.659), filho de 
Antônio Cavour de Miranda e de Alipia Paiva da 
Miranda, nascido á 4 de abril de 1901, em The-
rezma, Estado do Piauhy;. medico, casado, com do
micilio eleitoral ao disí-r-ictOi municipal de irajá 
b residência á rua Paàre,Jaatiario a . 19. 

9.620. José Mathias de Souza (9.660)-,' filho dle Izaltina 
PoiiCiano, nascido a 20 de juüio de 1914, em Juiz 

' de Fora, Estado de-Mmaá Geraes, operário, sol
teiro, e,ü.H3 domicilio eleitoral no disuncto m u n i 
cipal de Irajá a residência á rua Andorinha nu
mero 26. ** ' 

9 .621. João Vieira tie Almeida (9.661),. filho de Antônio 
Vieira de Almeida e de Mana J-u's'ina de Jesus, 
nascido a 6 de agosto de 1'Jtíi, um PeSeopote,. lâs-
tauo do. Rio dc janeiro, ferroviário, solteiro, com 

^domicilia eleitoral nu districto iuu.ui.cipa! de Pe
nha e residência.á rua Paraná n . . 2 9 . . . .. -. 

9.622. Juvenil Baptista dos Santos ('9.662),.-filho de Jesui-
no Baptista-dos Santos e de Clementina Maria da 
•Conceição, nascido a 12 de julho de 1910, no Dis
tricto Federal, operário,, soltftKOi, com domicilio 
eleatoral. no districto municipal 5 de Penha e resi
dência á rua Vieira Ferreira n . 67. . . . . ) 

9.623. Renato de Souza Mendes (9.663), filhor-dtwRenato de 
Souza Mendes e de Izaura de Souza Mendes, nasci
do a 19 de março de 1913, ao Districto Federal, 

. pratico.da Pharmacia, solteiro, com domicilio elei
toral uo distrieto municipal da Iràjá e residência 
á, Estrada Velha da. Pavuna n . 2 . ; . ~ . - • • 

9.624. Elvira Sautos Fiúza Lima (9»664), filho de Joaquim 
Pinto dos Santos e de Hortencia Roca de Oliveira 
Santos, nascido a 6 de março da 1907, uo Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral 

"' nu districto municipal de Irajá e' residência á rua 
Cajá n. 56. -. • 

9 «25. Adahyl. Jaymte Smith (9.665), filho de 7 i Henrique 
Jayme Smith e de Thereza. Jayme Smith, nascido 
a 23- da junho de 1914,. no Districto Federal-, for-
Tieiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á rua das Mis
sões n . 32. 

9.626. José Marques de Oliveira (9.666), filho de Laurinda 
Marques / e Oliveira, nascido, a 9 de setembro de 
1908, em Bicas, Estado de Minas: Geraes operá
rio, casado, com domicilio eleitoral, no districto 
municipal de Irajá è residência á ruá Ligia nu
mero 116. • -

9 .627. João Fusco (9.067), filho de Miguel Fusco é de Clara 
Caputo. nascido a 5 de outubro de 19Ü1, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto- municipal de Irajá.e residên
cia, á rua, Jpojuca n., 93. 

9 .628. Alfredo Corrêa Soares (9.668),. filho de Manoel-Ro
drigues Saaras e de Olympia Maria Corrêa, nascido' 
a 11 dé abril de*1914„ no Districto Federal, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Irajá e residência á. rua Antônio 
Rego n . 206. 

9..629i. José de Mattos (1.669), filho de Manoel d'e Mattos e 
de Maria Rezende o> Mattos, nascido a 5 de maio 
de 1897, no DSslricto Federal; operário, càsádè, ^ 
com domicilio» eleitoral no districto municipal do 
Irajá e residência át rua, Ipajuea n . 93 . 

9.630- Walter Barroso de Andrade (9-670), filho de Miguei 
de Andrade Silva e da Maria • Augusta Barroso- de 
'Andrade, nascido a 17 de janeiro de 1918, no Dis
tricto Federal, ferroviária,, solteiro, com1.' domicilio'1? 
eleitoral no districto municipal de Erájá e resi
dência á rua Máragogi n . -5.5. \ 

9.G31. Paulo Camiflo deSo i l za (9.671), filho de Antônio 
Camiilo de Souza e de Paulina Mathias' Barbosa, 
nascido a 5 de julho de 1909, em Lage, Estado do 
Rio de Janeiro, ferroviário, casado. 

http://iuu.ui.cipa
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9 .632. João Santos Pinto (9.672), filho de Antônio dos San
tos Pinto e de Maria Luiza Pinto, nascido a 28 de 
agosto de 1904, no Districto Federal, operário, ca
sado, com' domicilio eleitoral no districto munici
pal de Penha e residência na rua Conde Agrolon
go n . 136. 

6.683. Francisco Jacintho Dias (9.673), filho de João J a - . 
cintho Dias e de Josepha Ferreira Dias, nascido 
a 3 de junho de 1906, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Irajá e residência na rua Franceli-
na Alves n . 10. • 

9.634. João de Souza Maása (9.674), filho de Jacintho de 
Souza Massa e de Angelina Pinheiro Aguiar, nas
cido a 5 de fevereiro de 1897, no Districto F e 
deral, operário,- casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Penha e residência na rua 
Coseas n . 5 . 

9 .635. José Fábio de Britto (9.675),. filho de Maria Rosa 
Viana de Souza, nascido a 21 de novembro de 1914, 
em São Fideíis, Estado do Rio de Janeiro, ferro
viário, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Irajá e residência na rua Dioni-
zio n . 13. i 

9.636. Juvelina Monteiro dos Santos, (9.676), filha de José 
Rufino Seraphim e de Rosalina Monteiro, nascida 
a 9 de janeiro de 1901, em Rezende, Estado do Rio 
de Janeiro, costureira, casada, com domicilio elei
toral nojdistricto municipal de Penha e residência 
na rua Conde de Agrolongo n . 177. 

9.637. Adolpho Luiz Pérsico (9.677), filho de Eugênio Pér
sico e de Antonietta Gusso Guacono, nascido a 17 
de maio de 1907, no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Penha e residência na rua Guatemala nu
mero 316. 

9.638. Jacoina de Britto (9.678), filha de Camiilo de Britto 
e de Adelia Martins Torres, nascida a 28 de no
vembro de 1916, em São Fidelis, Estado do Rio de 
Janeiro, operaria, solteira, com domicilio eleitoral 

. no districto municipal de Irajá e residência na 
rua João Rego n . 19. ' 

9.639. Juvenal Lopes de Araújo (9.679), filho de Antônio 
Lopes de Araújo e de Adelia Cardoso de Araújo, 
nascido a 29 de novembro de 1895, no Districto 
Federal, ferroviário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Penha e residência 

, na rua Teixeira Ribeiro n . 27. 

9.640. Joaquim Motta Júnior (9.680), filho de' joaquim Motta 
Júnior e de Maria Augusta da Motta, nascido a 
í8 de outubro de 1914, no Districto Federal, com
merciario, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
.tricto municipal de Irajá e residência na rua 4 
de Novembro 178, casa 1. 

9.641. Diva Rodrigues Gomes (9.681), filha de. Augusto do 
Nascimento Lopes e de Herminia Rodrigues Lopes, 
nascida a 8 de julho de 1911, Em São Gonçalo, 
Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência na rua do Couto n . 257. 

«.642. Lilia Pinheiro Vinagre (9.682), filha de Manoel da. 
Fonseca Vinagre e de Ambrosina da Fonseca Vi
nagre, nascida a 2 de abril de 1903, em Petropo-
lis, Estado do Rio de Janeiro, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Irajá e residência na rua Teixeira de Macedo nu 
mero 85 . 

9.643. Elger Ferre i ra Vidal (9.683), filho de Themistocles 
Ferrei ra Vidal e de Virgínia Ferreira Vidal, nas
cido a 10 de novembro de 1914, no Districto F e 
deral, operário, solteiro, com domioilio eleitoral no 
districto municipal de Irajá e residência na rua 
Cabreuva n . 50. 

| . 6 4 a . Joaquim Francisco Ribeiro (9.684), filho de Arlindo 
Francisco Ribeiro e de Margarida Pacheco Ribeiro, 
nascido a 29 de abril de 1911, em Nictheroy, Es 
tado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua Honduras n . 46,, 

9.645. Josó Alves da Silva (9.685), filho de Maria Francisca 
do Carmo, nascido a 19 de junho de 1911, em Ca-
pella, Estado de Alagoas, operário, solteiro, com 
domimicilio eleitoral no districto municipal de Pe
nha e residência á rua Guatemala n . 266. 

9.646. Francisco Mahet (9686), filho de Pedro Mahet e de Ja-
nuaria Mahet, nascido a 16 de dezembro de 1906, 
• em Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Irajá.e residência á estrada Velha da Pavuna n . 2. 

9.647. Luiz Rosa (9.687), filho de João Rosa e de Maria 
Garcia dos Santos, nascido a 20 de janeiro de 1902, 
no Districto Federal, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Irajá e re-
dencia á rua Marechal Jardim n . 1.522. 

9.648. Maria de Britto (9.688), filha de Camiilo de Britlo 
e de Adelia Martins Torres, nascida a 11 de de
zembro de 1912, em São Fidelis, Estado do Rio cio 
Janeiro, operaria, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residenca á rua 
João Rego n. 19. 

9.649. Manoel'Borges dos Santos (9.689), filho de Presci-
liana Francisca da Conceição, nascido a 7 de ou
tubro de 1914, no Districto Federal,, aperario, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 

-de Irajá e residência á rua Aurélio Gracindo nu
mero 123. 

9.650. José Cotrim Chaves (8.575), filho de Domingos Rodri
gues Chaves e de Luiza da Conceição Cotrim Cha

ves, nascido a 5 de junho de 1890, em Bôa Esperança, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá 
e residência á rua Padre Anchieta.n. 163. 

9 .651 . Oswaldo Francisco Faria (9.690), filh,o de Romeu 
Francisco Faria e de Euphrasio Menezes de Faria, 
nascido a 8 de junho de 1912, no Districto Federal, 
empregado municipal, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Irajá e residência á 
Leonidia n . 28> 

9.652. Antônio Abreu de Azevedo (9.691), filho de Antônio 
• Abreu de Azevedo e de Joaquina Gonçalves, nas

cido a 14 de março de 1911, no Districto Federal, 
casado, com domicilio e leitoral no districto muni
cipal de Penha e residência á rua do Couto n . 30. 

9,6.50. Prisco de Oliveira Marinho (9.692), filho de Prisco 
\ Pereira Marinho e de Alzira de Oliveira Marinho, 

nascido a 20 de setembro de 1912, em Santa Luzia, 
Estado da Bahia, mecânico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no-districto municipal de Penha e residên
cia á rua Braga n . 116. 

9.654. Henrique Marques (9.693), filho de Alexandre Duarte 
e de Alzira Marques, nascido a 21 de-margo de 
1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua SanfAnna n . 38. 

9 .655. Jacy de Araújo Fontes (9.694), filho de Agenor de 
Araújo Fontes ,e de Almerinda de Araújo Fontes, 
nascido a 3 de junho de 1909, no Districto Federal, 
motorista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha e residência á rua Cuba 
n . 3 . 

9.656. Annibal Magnoni (9.695), filho de Augusto Magnoni 
e de Elara Barreto, nascido a 3 de março de 1900, 
no Districto Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua Paraná n . 20 . 

9.657. Lindolpho Lopes Dias (9.696), filho de Jesus Lopes 
Dias e d e Alzira Lopes Dias, nascido a 19 de ja 
neiro de 1917, no. Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Penha e residência á travessa Juracy 
numero 44. 

9.758. Esther de Carvalho Oliva (9.697), filha de Maximiano 
Rodrigues de Carvalho e de Clementina Rego da 
Silva Carvalho, nascida a 5 de agosto de 1902. no 
Districto Federal, funccionaria publica, casada, 
com domicilio'eleitoral no districto municipal de 

Penha e residência á rua Canadá n . 321. 
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9.659. Antônio da Silva Pereira Filho (9.698), filho de An
tônio da Silva Pereira e de Geraldina Biancho d a 
Conceição, nascido a 20 de novembro de 1916, no 
Districto Federal, operário, 6oIteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua Cintra n . 101. 

U.660. Augusto da Fonseca Nobrega (9.699), filho de Oscar 
da Fonseca Nobrega e de Alzira Moreira, nascido 
a 9 de abril de 1918, no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Penha e residência á rua Leopoldma Rego 
numero 616. 

tt.661. Emmanuel Alves (9.700), filho de Manoel Antônio 
Alves e de llildebrandina Augusta Alves, nascido 
a 9 de maio de 1913, em Belém, Estado do Pará, 
professor, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de I r a j á e residência á rua Padre 
Januário n . 16. 

9.662. Joaquim Luiz Simões (9.701), filho de Antônio Luiz 
Simões e de Preciosa de Jesus, nascido a 25 de 
junho de 1893, em Beira Baixa, Portugal, caixeiro 
viajante, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residência á rua Fer
nandes Portugal n . 65. 

o.662. Edith Maia Teixeira (9.102), filha de Norberto de 
Moura Maia e de Josephina Vieira Maia, nascida 
a 22 de, novembro de 1897, no Districto Federa!, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral uo dis-

• tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Clarimundo de Mello n . 810. 

9.664. Alcides de Medeiros Poeta (9.703), filho de Joaquim 
de Medeiros Poeta e de Laura Idelvita Lage, nas
cido a 9 de janeiro de 1908, em Porto Novo do 
Cunha, Estado de Minas Geraes, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Penha e residência á rua Campòneza n. 11, casa 3 . 

6.665. lzidoro Vieira (9.704), filho de Izidoro José Vieira, 
e de Maria Victalina Vieira, nascido a 31 de julho 
üe 1907, em Rio Grande, Estado do Rio Grande do 
Sul, funccionario publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade e re
sidência á rua Silva Xavier n. 307. 

9.666. Mana da Gloria Ramos (9.705), filha de José Pinto 
e de Felismina Jaeques, nascida a 24 de janeiro • 
de 1898, no Districto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto munieipa! do 
Piedade e residência á rua do Amparo n . 197. 

9.667. Hilário França Amado (9.706), filho de Joaquim 
França Amado e de Maria Rosa França, nascido a 
28 de outuhro de 1912, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á rua Costa Rica 
numero 112. 

Í .668. Corilano Moreira Nery (9.707), filho de Fiel Morena 
Nery e de Afra Maximiliana Nery. nascido a 4 de 
novembro de 1917, no Districto Federal, fumwio-

.nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade e residência á rua 
Adelaide n . 23. i ' 

9.669. GusUvo Torras (9.708), filho de João Sabino Torres 
e de Alayde Torres, nascido a 22 de setembro cie 
1916, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Penha e residência á rua 
Alogó n . 12. 

•J.570. Alcindo GoGmes de Souza (9.709), filho de Pio (So
mes de Souza e de Rosa Gomes Pereira, nascido a 
6 de janeiro de 191$, no Districto Federal, estu
dante, spltciro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade e residência á rua Elias da 
Si lvam. 419, caso X. > 

P . 6 7 Í : Irineu Luiz Pere i ra ' (9 .710) . filho de José Luiz Pe
reira exle Anna Pereira, nascido a 24 de abril de 
1908, TIO Districto Federal, commerciario. casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Penha e residência á rua Patagônia n. 23 . 

9.ÜÍ-. Geraldo Ramualdo (9.711) filho de Donaria Maria 
da Conceição, nascido a 30 de janeiro de 1917, no 

Estado de Minas Geraes, Mathias Barbosa, operá
rio, solteíio, com domicilio eleitoral no districto 
muDicipal de Piedade e residência á rua Clarimun
do de Mello n. 330. 

9.673. Jayr José Manso de Freitas (9.712), filho de Iracema 
de Souza, nascido a 14 de novembro de 1916, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Penha e 
re=idencii á rua Marquez de Oliveira n . 3 . 

9.674. Alcides Motta (9.713), filho de Antônio Ribeiro Motta 
e de Marcelina Gomes de Souza.' nascido a 22 de 
novembro cie 1897, no Estado do Rio, Campos, em
pregado uübiico, casado, com domicilio eleitorai no 
districto municipal de Piedade e residência á rua 
Fagundes Vareíla n . 181. 

9.675. Arna.rJo dos Santos Liberato (9.7Í4), filho de José dos 
Santos Lmeralo e de Julia da Soledade Santos, nas
cido a 22 de novembro tle 1911, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleito:al 
no districto municipal de Irajá e residência á rua 
Tiranos n. 1.446. 

5.676. Augusto Ge.-mano Mendes (9.715), filho de João A'-.i-
tonio Mendes e de Bernardina Rodrigues Mendes, 
nascido a 28 de. maio de 1895, no Districto Federal, 
sommerci > solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha e residência á rua das 
Missões n. 299, 

9.677. Alfredo Alves Vianna (9.716), filho de Alfredo Alve* 
Vianna, e de Guiomar de Freitas Vianna, nascido 
a 6 cie fevereiro de 1906, no Districto Federal, 
operário, rasado, com domicilio eleitoral nò dis
tricto í T i v t n i c i p a ! de Penha e residência á rua San
tarém n . 38. 

fc.678. Nelson Alves Meirelles (9.717), filho dc Gastão Vi-
ct-oriu Meirelles c de Diamantina Alves Meireües, 
nascido s 22 de abril de 1918, no Districto F e 
deral, oposario. solteiro, com domicilio e le iWai 
no districto municipal* de Penha e< residência á 
r i M Beliáaeio Penna n. 189. 

9.9679 Moacyr Via.m Ilubcllo (9.718), íiiho du vEruesto VK 
ei'.-a Rcbe<:o e de AJelina da_Cosia Maia, nascido 
a 20 de março de 1901 no Estado dd Rio, • Migé. 
ròinmeroio, cagado, com domicilio eleitoral no ííjs-
Inlco municipal dc Penha e residência á rua Cuba 
a. 50. 

9.650. Hicaldeira Garcia Boco- ( 9 . 7 1 9 ) , filha de João Garcia 
Blanco e de Alexandra Bocos Garcia, nascida a 8 
de àbrii de 1917, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Penha e residência á rua Canto. n. 23. 

9 .651. Manoel Joaquim Bastos Juniur (9.720), filho de Manoel 
Joaquim Bastos e dc Maria Gurgei Bastos, nascido 
a 21 de novembro de 1914, na Capital Federal1, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
mjutiicipal de Penha e residência á rua Leocadio 
Rego n. 7. 

9 . 6 8 2 . Maria Cândida Sampaio ( 9 . 7 2 1 ) , filha de João José 
de Sampaio e de Francisca Cândida de Sampaio, 
nascida a 14 de julho de 1913, no Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Penha e residência á 
rua Barreiros n. 153. 

9.683. Joffre Alvarenga Delgado ( 9 . 7 2 2 ) , filho de Cassiano 
Monteiro Delgauo e de Maria Alvarenga Delgado,' 
nascido a 18 de fevereiro de 1916, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Penha e residência á rua 
Santiago n. 89. 

9 fi84. João Ezechiello ( 9 . 7 2 3 ) , filho de Januário Ezechiello 
e de Carmella Soledaria, nascido a 19 de 'outubro 
le 1911, no Districto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua Aurora n. 35. 

9 . 6 8 5 . João Baptista Pereira ( 9 . 7 2 4 ) , filho de Júlio Augusto 
Pereira e de Anna de Jesus Pereira, naseido a '22 
de agosto de 19H, no Districto Federal, motorista, 
•casado, com ^domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Penha e residência á rua Montevidéo n. 9 9 . 
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p .686. José Peixoto Netto (9.725), filho de Francisco Peixoto 
e de Virgínia Augusta de Oliveira Peixoto, nascido 
a 7 de setembro de 1888, em Santa Maria Magdalena, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua Castello Branco n. 46. 

Ô .687. Mentor Peixoto da Luz (9.726), filho de João Antônio 
da Luz e de Olga Peixoto da Luz, nascido a 12 de 
julho de 1912, no, Districto Federal-, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Penha e residência á rua Coimbra n. 28. 

Q.688. Álvaro de Assis (9.727), filho de José Antônio de 
Assis e de. Rosaria Maria de Assis, nascido a 17 
de março de 1907, em Rio Preto, Estado dé Minas 
Geraes, funccionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua Camponeza n. 75. 

9.689. Maria José de Lima (9.728), filha de João Ponciano 
de Lima e de Anna Ferreira de Lima, nascida a 20 
de dezembro de 1903, em Viçosa, Estado de Alagoas, 

. domestica, solteira com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua Ada 
a. 82. 

9.690. Djalma Francisco Machado (9.729), filho de Alberto 
Francisco Machado e de Maria Philomena Machado, 
nascido a 13 de setembro de 1918, no Districto Fe -
leral, commerciario, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade e residência 
á travessa João de Mattos n. 20. . 

8 .691. Obaldo' Tavares do Amaral (9.730), filho de Ovidio 
Amaral e dé Olympia Tavares Amaral, nascido a 17 
de agosto de 1915, em Campos, Estado do Rio cie 
Janeiro, funccionario publico, solteiro, com domi-

/ cilio eleitoral no -districto municipal de Piedade e 
residência á rua João Barbalho n. 80. 

. 9.692. Waldemar Nunes da Rocha (9.731), filho de Alber
to Nunes da Rocha e de Horacia de Oliveira Ro
cha, nascido a 29 de dezembro de 1917, no Dis
tricto Federal, commerciario, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Pieda
de e residência á Avenida Suburbana n . 2.648. 

9.693. Isaura Augusta Pereira (9.732), filha de Francisco 
Gomes Pereira e de Maria Augusta Fernandes 
Pereira, nascida a 7 de junho de 1912, no Distri
cto Federal, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade e re 
sidência á rua Caldas Barzosa n. 74. 

9.694. íldefonso Braga Pinto (9.733), filho de Moysés Pin
te e de Luiza Braga Pinto, nascido a 16 de junho 
ie 1911, no Districto Federal, funccionario pu-
ílico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
t o municipal de Piedade e residência á rua Ama

da n . 24.-

9.695. Albino Lopes da Costa (9.734), filho, de Joaquim 
Lopes da Costa e de Maria Emilia da Costa, nas
cido a 19 de abril de. 1886, em Portugal (Porto), 
commercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade e residência á rua Padre 
Nobrega n. 47. . ' v 

9.696. Orlando Ferreira (9,735), filho de Josó Emilio Fer
reira c dê Rosa Gomes Ferreira, nascido a 28 de 
novembro d-e 1917, no Districto Federal, commèr-. 
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Piedade e residência á rua Silva 
Gomes n . 68. 

9.697. Ayrthes Santos de Lacerda (9.736), filha de, Rufino 
Caetano dos Santos e de Lydia Santos,- nascida a 
5 de agosto de 1911, no Districto Federal, enfer
meira, casada, com domicilio eleitoral no distri-
5Ío municipal de 'Piedade e residência á rua Gía-
rimundo de Mello n . 286. 

9.698. Mario Nunes Gomes Duarte (9.737), filho de João 
• • Nunes Gomes Duarte e de Maria Emilia Xunes, 

nascido a 16 de' julho de 1903, no Districto Fe 
deral, official de Justiça, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e r e 
sidência á rua Dr. Nicanor n . 32. 

9.699. Celestino Cavalheiro Roldan (9.738), filho de Antô
nio Cayalheiro Serran e de Alexandrina Roldan 
Cruz, nascido a 28 de julho de 1894, no Districto 
Federal, solicitador, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal dé Piedade e residên
cia á rua Padre Nobrega n. 240. 

9.700. Lúcia de Amorim Bezerra (9(739); filha de Olympio 
de' Amorim Bezerra e de Izaura de Amorim Bezer
ra, nascida á 11 de fevereiro de 1908, no Distri
cto- Federal, domestica, viuva, com domicilio elei-, 
toral no districto municipal de Piedade e resi
dência á Avenida Suburbana n . 2 .913. 

9 .701. Ottilia Augusto Lage (9.740), filha de Victorino Au
gusto e. de Philomena de Jesus Augusto, nascida 
a 10 de novembro dè 1899, no Districto Federal, 

.domestica, casada, com.domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade, e residência á. rua 
Clarimundo de Mello, n . 127. •,. . • . ; 

9.702. Rubem Josó de Oliveira ' (9.741), / filho de Onofre 
José de Oliveira e dè .'Jesuina tàá.- Fonseca' Oliveira, 
nascido a 3 de agosto de 1913. no Districto Fe 
deral, funccionario publico, 'casado, com domici-

' • lio eleitoral no districto municipal de Piedade e 
residência á rua Goyaz n . i:0«14, 

9.703. Maria Olympia (9.742)-. filha, .deiHeitor Lima-.o de 
Beatriz de Carvalho, nascida-a 30 de abril-de' 
1-915, no Estado do Rio de 'Janeiro', Conceição de 
Macabú, domestica',- solteira, com oomicilio . elei
toral no districto municipal de Irajá pres idência 
á rua Plinio de Oliveira n . 10. 

9 704, Celina Britto (9.743), filha de Rita Maria do Espi
rito Santo,' nascida a 15 de novembro de 1897, no 
Estado do Rio de Janeiro, Conceição de . Macabu, 
operaria, casada, edm domicilio, eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residência á rua Plí
nio de Oliveira n . 10. -

9.705. Joanna Innocencia da Silva (9.744), filha de Antônio 
Carlos dos Santos e de Joanna Ferreira da Silva, 
nascida a 28 'de dezembro de 1897, no Districto 
Federal, domestica, viuva, .com domicilio eleito
ral no districto municipal de Piedade e^residên
cia á rua Paraná n . 2 1 . > 

9.706. Albina Pinna Teixeira (9.745), filha de Augusto Ra= 
bello Pinna e de Julieta de Araújo Pinna, nascida 
a 23 de dezembro de 1896, 'no ' Districto Federal, 
domestica, casada, < com domicilio eleitoral no 
districto municipal lde Piedade e residência á rua 

Manoel Victorino n. 180. • . . ( 

9.707. Mario Siqueira (9.746), filho de José Siqueira e'de 
Jovelina Siqueira, nascido a- 29 de dezembro ..de 
1913, no Estado do Espirito^Santo {Cac.hoeira.de, 
Itapemerim) commerciario. com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade e r e s i 
dência á rua Torres de Oliveira n . 170,. ' > 

9.708. (Maria'Lúcia Duarte (9.747), filha de Antônio Gon
çalves Damião Duarte e de izabel Fernandes Dias. 
nascida a 26 de outubro de 1904, no Estado -da 
Bahia (Nazareth), domestica, solteira, com,do
micilio eleitoral no districto municipal de Pieda
de e residência á rua Clarimundo de Mello n. 163. 

9.709. Eloendro Ramos da Cruz (9.748). filho de Gabriel 
Ramos áet Cruz e 'de Justina Maria Cruz, nascido 

a 3 de abril 'de J897, no Estado de Minas Geraes 
(Mathias Barbosa). empregado publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal ~de 

• Piedade e residência á rua OHna n. 28. . 

9.710. Victorino Ferreira Soares (9.749), filho 'de'Antônio 
Ferreira e de Miquelina Rodrigues, nascido a 31 
de maio de 1881. cm Portugal, naturalizado, em
pregado publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residência á 
rua Meira n . 37." 

9 .711. Sebastião Gonçalves (9.750), filho: de Virgílio Gon
çalves e de Amélia Fernandes de Oliveira, nasci- ' 
do a 13 de julho de 1917, no Districto Federal, 
com domicilio eleitoral rio districto municipal de 
Piedade e residência á rua Joaquim Soares n. 64. 

9.712. Clotilde Tavares Montenegro (9.751), filha de Fran
cisco Antônio Tavares e de Rosa Francellina Ta-

http://%7bCac.hoeira.de
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vares, nascida a 5 de junho de 1891, no Estado de 
Pernambuco (Bom Concelho), domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
(Piedade e residência a rua Brasil n . 80 . 

"9.713.. Ahiemiro da Cunha Ferreira (9.752), filho de Octa-
r ' vio José Ferrei ra e de Margarida Ferrei ra da 

Cunha, nascido a 14 de junho de 1910, no Estado 
do Rio de Janeiro (Paracamby), operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Piedade e residência á . r u a Columbia n . 103. 

9.714. Severino José de Lima (9.753), filho de Cicero José 
de Lima e de Lucila Augusta da Costa, nascido a 
10 de julho de 1917, no Estado de Alagoas (Ma

ceió), fundidor, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de. Irajá. e residência á 
Avenida Automóvel Club n . 1.015. 

ÍS.715. Odette Lucianno (9.754), filha de Maria Joanna, 
nascida a 17 de março de 1913, no Districto Fe 
deral, operaria, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residência á rua 
Plinio de Oliveira n . 1. 

,9.716. Ary Pereira Vallado (9.755), filho de Antônio Pe 
reira de Vallado e de Maria da Apresentação Val
lado, nascido a 14 de março de 1915, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no .districto municipal de Irajá e residência 
a rua Eça de Queiroz n . 32 . 

¥ . 7 1 7 . Orlando Sodré Bragança (9.756), filho Guilherme Ro
drigues Bragança e de Anna Purcina Sodré Bra
gança, nascido a 8 de junho de 1910, no Distri
cto Federal, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade e residên
cia á rua Clarimundo de Mello n . 141. 

9.718. Edgard do Espirito Santo (9.757), filho de César Na-
cly Abuosifé e de Maria Perpetua do Espirito San
to, nascido a 7 de fevereiro de 1907, em Mocajubá, 
Estado do Pará, funccionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência ,'á rua 17 de Fevereiro n . 35 . 

9.719. Felisberto Fernandes de Andrade (9.758), filho de 
Paulo Fernandes de Andrade e de Maria Carvalho 
de, Andrade, nascido a 5 de setembro de 1909, em 
Parahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, bar
beiro, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á rua Dr . Nunes 
n . 158. 

9.720. Joaquim Garcias (9.759); filho de Antônio Garcias e 
de Amélia Chaves, nascido a 29 de novembro de 
1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá 
e residência á rua Ipojuca n . 39. 

9 .721 . Eugeniano Francisco Moreira (9.760), filho de Do-
teré Francisco Moreira e de Apolonio Felicidade 
da, Conceição, nascido a 3 de abril de 1900, em 
Itapemerim, Estado do Espirito Santo, pedreiro, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni-

* ' 'ipal de Piedade e residência á rua Garcias Pires 
n . 181.; 

•"9.722. João Ferreira do Couto (9.761), filho de José Ferreira 
do Couto e de Maria Francisca do Couto, nascido 
a 27 de dezembro de 1904, em Rio Bonito, Estado 
do Rio de Janeiro, ferroviário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Irajá e 
residência á rua Ipojuca n . ' 35-A. 

%9.723. Dercio Gomes de Mello (9.762), filho de Fileto Go
mes de Mello e de Marietta Coutinho Mello,, nas= 

. cido a 26 de dezembro de 1917, no Districto F e 
de ra l , ferroviário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Irajá e residência á 
rua Aureliano Lessa n . 98 . 

79.724., Angenor Josó da Silva (9.763), filho de Antônio José 
da Silva e. de Maria Conceição dos Santos, nascido 
ã 21 de março de 1907, em N. S. da Gloria, P . 
Velho, Estado de Sergipe, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá 
e residência á rua Luiz de Castro n . 56. 

"è.725i Luiza Corrêa Ramos (9.764), filha de Júlio Corrêa 
'T Ramos e de Delphina de Carvalho Ramos, nascida 

a 1 de julho de 1917, no Districto Federal, p ro 

fessora, solteira,'com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Piedade e residência á. rua Meira 

r n . 56. ) 

9.726. Joel de Oliveira Trindade (9.765), filho de José Do
mingos da Trindade e de Maria da Gloria de Oli
veira, nascido a 17 de novembro de 1914, no Dis 
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e res i 
dência á rua Homerio Bicalho n . 6 3 . 

9.727. Zeferino Antônio da Silva (9.766), filho de Júlio An
tônio da Silva e de Dolores Vieira da Silva, nasci
do a 1 de novembro de 1909, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral .no d i s r 

tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Clarimundo de Mello n . 192. 

9-728. Opheliá Carellé Demarchi (9.767), filha de Paschoal 
Demarchi e de Paulina Carellé Demarchi, .• nascida 
a 11 de agosto de 1915, no Districto Federal, ope
raria, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade e residência á rua da Capella 
11. 86. 

9.729. Octacilio Azevedo (9.768), filho de Lauro Lemos de 
Azevedo' e de Maria Porcina de Azevedo, nascido a 
7 de novembro de 1915, em Cachoeira do Macaco, 
Estado do Rio de Janeiro, ferroviário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá 
e residência á rua do Cajá n . 225. 

9.730. Jeronymo-Augusto Fernandes (9.769), filho de Au
gusto Fernandes e de Maria Rosa de Jesus, nascido 
a 26 de agosto de 1902, no Districto Federal, fun
ccionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residência a rui? 
Estrada Velha da Pavuna n . 1.130. 

9 .731 . Rodolpho Serra da Silva (9.770), filho de Elysic 
Serra da Silva e de Luiza Braga Serra da Silva, 
nascido a 11 de março de 1890, em Vianna, Estado 
Maralhão, conferente da Marinha Mercante, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

/ Irajá e residência á rua Thomaz Ribeiro n . 27. ' 

9.732. Reger de Souza Malhardas (9.771), filho de Agenor 
de Souza Malhardes e de Henréeta de Souza Ma-
lhardes, nascido a 29 de maio de 1915, üo Distri
cto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua Itahú n . 16. 

9.733. Athayde Caetano de Azevedo (9.772), filho de Álvaro 
Caetano de Azevedo e de Maria de Azevedo Pe-
çanha, nascido a 8 de novembro de 1904, em Ca
pitão Mór, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
solteiro, oom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Irajá, e residência á rua Antônio Rego 
n . 214. 

9.734. José Pedro da Silva (9.773), filho de Tirino Alves 
da Silva e de Maria Amélia da Silva, nascido a 16 
de março de 1896, em Goyana, Estado de Pernam
buco, sub-official da Armada, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Irajá e r e 
sidência á rua 4 de Novembro n . 43 casa VII . 

9.735. José Andrade de Souza (9.774), filho de Bernardino 
de Souza e de Silicia Andrade de Souza, nascido a 
27 de maio de 1918, em São Gonçalo, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua das Missões n . 49, Ramos. 

9.736. Raymunda Rocha Itahy Vareijão ' (9.775), filho de 
José Inojoza Varejão » de Chotildes Rocha Bastos, 
nascido a 15 de agosto de 1918, em Senna Mado-
reira, no Território do Acre, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade e residência á rua Torres de Oliveira n u 
mero 404. 

9.737. Pedro João dos Prazeres (9.776), filho de João An
tônio Pedro e de Maria dos Prazeres Pedro, nas 
cido a 18 de novembro de 1912, no Districto F e 
deral, operário, solteiro, com domioilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residência & 
rua da Capella n . 131-B casa 4. 

9.738. ir ineu Machado da Silveira (9.777), filho de José 
Carlos Machado e de Eva Maria da Conceição nas« 
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cido a 3 de dezembro de 1893, étn Prosperidade, 
Estado do Espirito Santo, funccionario publico, 

v i ,» casado, com domicilio eleitoral no districto muni -
'-.<„' ,'• cipal de Piedade é residência á rua do Amparo 
. r • . . a . 18. i- . . . 

*>.739; Euclydes de Souza Nogueira-(9.778), filho de Bene
dicta de Souza. Nogueira,, nascido a 16 de fevereiro 
dá 190.6, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 

.j.; • ferroviário, casado, com domicilio eleitoral rio dis-
i tricto municipal 'de Irajá e residência á rua Ho-

-., Horio Bicalho n . 63. 

9,740. Joaquim. Machado (9.779), filho de Antônio Manoel 
' Policarpo e .dé Francisca dós Santos Paim, nasci

do a 8 de abril de 1894, no Districto Federal, t ra -
• bafhador. da-Estrada d e . F e r r o Central do Brasil, 

:;. casado. ..-':-'• 

tãltí Àgo/tinho Garpi (9.780*), filho de Emílio Carpi e de 
'[ *-*"•• , "Càymél'?' 'zzq. nascido a 21 de outubro de 1912, no 

"' •<' "' Districto Federal, cdmriiercio,'solteiro, com domi
cilio eleitjral no districto municipal de Irajá e ré-

, • srdencia.â rua Ipojuca n . '35-A. 
, ; 9.?42í 'Erastc ' . .Paulo da Silva ; '(9.781), filho" de Francisco 

'* Gonçalves da Silva Júnior è de Cyoira de Moura 
' . ' ' . ; . Magalhães, naseidy a 11 de outubro de 1915, no 

/"•'í ' M • Districto Federal, estudante, solteiro., com domici
lio eléitOj-al no districto municipal dê Irajá e Tesi-

,. ; ttenciá' á rua D.. Emilia n . 213. 

9.-743, Abelardo de Mattos .(9.782), filho de José Fernandes 
de "Mattos' e de Maria Fernandes de Mattos, n w -

V x 'Oido ' a ' 8 áe janeiro de 19*5, no Estado do Rio de 
;; ? lanéiro, (Dores de- Masoabú, Campos), ferroviário, 

solteiro, 0*011» domioilio eleitoral no districto m u -
nf6#a lde : Irajá e-resictenciá â raa-Gajá n . 225. • 

8í.T4Í.,Dioriisio Alves Pereira (9.783), filho cie Antônio. Al
ves' Pereira e dê Maria do Carmo, nascido a 8 de 
abril de 1511,' no Districto Federai, operário, easa-

-• ' áo, com domicilio, eleitoral no districto municipal 
de Irajá e residência á troa Marechal Jardim nu
mero 134. • 

0.7'4S,. Ernêslo--MunoyJ (9.784-). filhei de Charles, Muudy © de 
'• PatÉbciafe Mundy, nascida a 24 de março de 1912, 

' mo Estado do Rio de. Janeira (São .Gonçalo), eie» 
'•••'ctricisÉa* sasadq. com domicilio- eleitoral no dis t r i 

oto municipal: de Piedade e residência á rua Bal-
«• . quiró o . 63. 

^,749;' Hefdeval Moreira da Silva Rocha (9.785). filho de 
• Eduardo Moreira da. Silva e de Diamantina da Sil-

* • • , ; va. Rocha nascido a 13 de maio de 1911, no Estado 
' - ; dò Rio. da Janeiro (Santa Maria Magdalena), -om-

v,: -í .'• mercic, solteiro., com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de irajá, e residência á rua Antônio. 
Rego n . 3,71. 

9 ; 7 i 7 . Hélio de. Sá (9.786), filho de João de. Sá .e'de Sèoa-s-
.', tiana da Costa; Mattos, nascido a 23. de dezembro 

" < ' r d o 1917,, ns Estádio de Minas Geraes (Bicas), f e - o -
"'=*. '" viário. soiltirO. com domicilia eleitoral no distr i-

f,-." ,olo muiaieipat de Irajá. e residência á rua Honorio 
-Bicalho n . 63.., 

9.748.Í Aurélio Cèhalbo Antonino (9.787), filho, de José Ceba-
• ''i'- ..'. ' I h i e d'é Thereza Antonino. nascido 'a 5 de julho de 

. !M9,"no Districto Federal, operário, solteiro, mni 
'•• ; ' . lomiciiío eleitora, no districto municipal de Irajá 

- o. residência, á ' rua Miguel Ferreira n. 33. 
9.749'. Carlos íHenriQue Ferreira (9.788),, filho de Antoiio 

Henrique Rodrigues e dè Gloria Gomes Ferreira, 
*' ' ,. .nascido: .a 4 de junho de 1017, no Distaricto Federai. 

, ;. íommeroió-, solteiro, com domicilio eleitoral rio d ;.s-
. ivteio municipal d'ô Irajá e residência á rua dos 

RoÓKfftiros-n. 5-A. . \ 
Camiilo cfoSiiva Martins. f9.789), filho de Camiilo 

Gespres Martins e de Maria da Silvia Martins, nas 
cido a 6- de janeiro de-190â, na Districto; Feder»!, 

'.„ oHüpregactci municipal, casado», com domicilio elei-
f. ..... .toral no districto imuaaieipàil de Irajá é residência 

à'. "á, r»a Dionizio-,n.- 1 3 . 
9.751 , Sesostris Ft-.-rtiça. (9.I.79Q)., filho de Arthur de Andrade 

França e de Rachel Rosentha França, nascido a 3 
de fevereiro de 1893*. no Districto Federal, oom-

rt •'. .- "• hiercios. solteiro, oaxa domicilio eleitoral no dis t r i -
«•::'-./ ^ , cto municipal de Irajá e residência á rua Leonidia 

i . 42. 

9.75». 

9.752. Vicente Coufcinha (9.791). filho de Ivo Coutinho e de 
Lefioia Coutinho, nascido a 3 de julho de 1918, no 
Districto Federal, coBomertíiOi solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Irajá e r e 
sidência í rua do Cajá ri. 221. 

9 .753 . Rosa.Santiagi Barata (9.792); filba de Adelino José 
Barata e de Adelaide Santiago Barata, nascida a 
14 de abril de 1913. os Districto Federal, conta- ' 
dora, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municip il de Irajá e residência á rua Ipojuca nií-
mero 33.3 

9.754. João Coelho dos Santos (.9.793), filho de Antônio Jha-
quirii dos Santos e de Emilia Coelho, dos Santo*, 
nascida a 10 de fevereiro de 1912, no Estado do Rio 
de Janeiro (Nictberoy), ferroviário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de I n j a 
e residência â ruai Pliaio, dei Oliveira n; líO. 

9.755. Iracema Guedes de Carvalho (9.794). filha de Maria 
Guedes .lê Nazareth, nascida a 12 de outubro de 
1904, no Estado do Rio de Janeiro (Nictberoy)., mq.r 
dista, viuva, com domicilio eleitoral no districto 

• municipal de Piedade e residência á rua Manoei 
Victorino m>. 69,. 

9.756. Walter Bomja (9.793), filho de EtrirBQmJá e de The 
reza Ganga Alvares,, nascido a 4 de maio de 1916, 
no Distrioto Federa!, ferroviário, solteiro, com do
micilio, eleitoral no districto 'municipal de Irajá e 
residência á rua Honoria Bieáiho n . 63 -

*.7S.7.' Nelson de Alrr-eidà; (9.796), filB© de Aristeu Almeida 
de- Azevedo © de Eugenia de 'Almeida, nascido a 18 
de fevereiro de 19í í , no Districto Federal, om-
morcio, casado, com'domicílio eleitoral no dístri* 
cto municipal de Piedade e" residência á rua Gl& 
r imundo dt Mello n . 330. 

9 .758 . Orlando- Duttou (9.797); fil*o- de José' Dutton e dé 
Olga Dutiorii nascido a 1 de setembro de 1913, no 

: Diifcr«sto- Federai, ferroviário, casado, com domi
cilio eleitoral no distrioto municipal ds Irajá e re
sidência á lua Plinio «fe Oliveira n . -Jft. 

9.759). Sylvio da-Silva íícaneo, (9.798), fillio d® Jfóeé Bmiüò 
. ; . da. Sih-a Franooi e. de Generosa.; Santiago da Süva 

Franco, nascido a 22 de julho de 189S, no Districto 
Feâeral, operário, solteirOi com domioilio eleitoral 
no districto. municipal! è® Piedade é residência' á 
rua Parania n. 117. . . . . . . • 

8.760. Wáldemiro Flores (9.799), filho dè Vicente Floresi e 
v , de Avelina Maria Flores, .nascido a 1 de outubro 

de 1911, no.Distr ic to Federal., operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral na distrioto. municipal de 

• Piedade a residência á, rua Goyaz n., 1.014. ,( 

9.671. Beatriz Martins (9.800). filha de Alexandre da Cunha 
e de Zulmira da Cunha, nascida a 30 de março de 
1916, no Distrieto Federal, operaria,, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto. municipal de 
Irajá, e residência á rua Gurujá n . 45. 

•9.762'. Orlando da Sil̂ va Cfcmhar (9.801), filho de Guilher
me da Silva Cunha e de • Euphroisina de Araújo 

,. Cunhai nascido à 8 de. julho de. 4916,, nó Districto 
_ Federal» operário, solteiro, comi domicilio eleitoral 

no districto municipal de Irajá, e residência á rua 
Aymoré n. 450. 

9.763. PeHcles Barhosa (9.802), filho efe Carlos Jacintho 
Barbosa e, da Olympia Barbosa, nascido, a 21 de 
novembro de 1906, no Estado de Minas Geraes, 
Além Pairahyba, ferroviário, casadot com domici
lio eleitoral a » distrieto municipal de Irajá, e res i 
dência á rua Honorio Bioalha n . 6&. 

9.764. Antonia Carolina de Carvalho (9.803), filha de José 
Bonifácio de Carvalho e de Carolina de CarvaUío, 
nascida a 11 de satenubro de 1^01^ no Estado do- Ma-
ranhão^ Brejo, fuaic&ionaria., piibilicau viuva, com 
iomicilio eleitoral no distrieto muniaipal de Irajá, 
e residência á rua. Uranos n. 1522. 

9.765. José Scavarda (9.804), filho de Jácob Scavarda e de 
Thereza Anselraa Scavairda, naseido a 24 de Juttto 
de 1896*, no; Estado de SAIO Paulo, pescador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

Penha, e residência á rua Leopoldina Rego n. 778 

http://Fevereiro.de
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9.766. Estanislau José de Loreto (9.805), filho de Pedro F e -
licio de Castro e de Mariana Francisca Loreto, 
nascido a 19 de março de 1906, no Districto ;Fe-
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade, e residência 
á rua Meira n . 2 1 . 

9.767. Iracema Francisca da Hora (9.806), filha de Albino 
^ d a Hora e de Esperança da Hora, nascida a 16 de 

setembro de 1917, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Piedade, é residência á rua Sá n . 346. 

9.768. Silverio de Carvalho (9.807), filho de Juvencio de 
Carvalho e de Placidina Maria da Conceição, nas
cido a 5 de novembro de 1895,,no Estado do Rio 
de Janeiro, Campos, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade, e residência á rua Borjas Reis n . 428. 

9.769. Djalma Magalhães Gomes (9.808), filho de Beneve-
nuto de Magalhães Gomes e de Serbelina de Car
valho Gomes, nascido a 27 de dezembro de 1917, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio, eleitoral no districto municipal de Pieda
de, e residência á rua Goyaz n . 1.016. 

9.770. Anchises Cordeiro (9.809), filho de Manoel Cordeiro 
e de Faustina Cordeiro, nascido a 8 de março de 
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Irajá, e residência á rua Cariri n . 9. 

9 .771 . Angelina Fontes Leite (9.810), filha de José Ferrei ra 
Leite e de Violeta Ciuffe Leite, nascida a 31 de 
janeiro de 1914, no Districto Federal, estudante, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Piedade, e residência á rua Elias da Silva 
numero 69. 

9.772. Annibal Reis (9.811),, filho de André Barbosa Reis 
e dé Benardina Barbosa Reis, nascido a 13 de mar 
ço de 1895, no Estado doRio de Janeiro, Nicthe-
roy, electricista, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade, e residência á 
rua Caldas Barbosa n. 131 . 

9.773. Agostinho Vieira da Silva (9.812), filho de José Viei
r a da Silva e de Claudina dos Santos Vieira, nas 
cido a 23 de março de 1907, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade, e residência á r u a 
da Capella n . 75 . 

9.774. Oswaldo Vieira da Cunha (9.813) 1, filho de Armin-
do Vieira da Cunha e de Maria Luiza da Cunha, 
nascido a 13 de julho de 1906, no Districto F e 
deral, operário, solteiro,, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá, e residência á rua 
Padre Januário n . 19. 

•9.77E. Hismar Silverio França (9.814), filho de Silverio 
Hermenegildo França e de Otilia da Silva Lopes, 
nascido a 26 de junho de 1904, no Districto F e 
deral, tipographo, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade, e residência 
á rua Sá n . 500, casa 2 . 

9.776. João Rocha Lopes (9.815), filho de João Silvino Lopes 
e de Clara Marques Lopes, nascido a 21 de março 

, de 1916, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade, e residên
cia á rua da Republica n . 35 . 

9.777. Maria José Rodrigues de Oliveira (9.816), filha de 
Heraclito Rodrigues de Oliveira e de Anna da 
Costa Oliveira Barnabé, nascida a 24 de outubro 
de 1896, no Estado do Maranhão, São Luiz, commer-
ciaria, solteira, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Piedade, e residência á Travessa 
Bittencourt n . 21". 

9.778. Emilia Silva (9.817), filho de Josó Luiz da Silva e 
de Julia da Conceição Silva, nascida a 10 de março 
de 1914, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de . 
Irajá, e residência á rua Plinio de Oliveira n . 10. 

9.779. Heitor Augusto dos Santos (9.818), filho de Luiz 
Augusto dos Santos e de Celeste de Pinho dos San-

ost, nascido a 4 de abril de 1918, no Estado dá 
Rio de Janeiro, Vassouras, commerciario, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade, e residência á rua Clarimundo de Mello 
numero 33 . 

9.780. Natanael Figueira da Silva (9.819), filho de Galdino 
Figueira da Silva e de Severina Peçanha da Silva, 
nascido a 20 de dezembro de 1914, no Estado do Rio 
de Janeiro, Cambucy, lavrador, solteiro, com domi-

; cilio eleitoral no districto municipal de Irajá,' e 
residência á rua Castro Lopes n . 46, B . 

9 .781 . Oscar Pinheiro Filho (9.820), filho de Oscar Pinheiro 
e de Martinha Maria da Gloria Pinheiro, nascido 
a 6 de setembro de 1914, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá, e residência á rua Eça ' 
de Queiroz n . 16. 

9.782. Arlindo José de Oliveira (9.821), filho de Antônio 
José de Oliveira e de Anaydes Alves de Oliveira, 
nascido a 17 de fevereiro de 1917, no-'Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Irajá, e residência . 
á rua Leonidia n . 62. 

9.783. Conceição Isabel da Costa (9.822), filha de João Gon
çalves da Costa e de fzaüra Izabel da Costa, nas
cida a 11 de janeiro de 1918, no Districtio Fe 
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá, e residência á rua 
Eça de Queiroz n . 36. 

9.784. Roberto Gonçalves Rendon (9.823), filho de Américo 
Delphina Rendon e de Georgina Gonçalves Rendon, 
naseido no Districto Federal, operário, solteiro, 

- com domicilio eleitoral no districto municipal ;de 
Irajá, e residência á . rua Dr. Nicanor n . 72. 

9.785. Waldir Ferreira Almeida (9.824)', filho de.Luiz •For-"' 
reira dé Almeida e de Salustiana Alves* de Sá, 
nascido a 28 de outubro de 1914, no Districto F e 
deral, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade e residência á rua 
Clarimundo de Mello n . 35. 

9.786.,Pericles Alves (9.825), f i lho'de Octaviano Francisco 
Alves e de Gorina Alves, nascido a 18 de novem
bro de 1913, no Districto Federal, chauffeur, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Irajá e residência á rua Honorio Sicalho 
n . 63 . * 

9.787. Manoel Fernandes Bouças (9.826), f i lho 'de Radol-
miro Bouças Carbaso e de Anna Fernandes Bou
ças, nascido a 24 de outubro de 1911, no Districto 
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residência á es
trada Braz de Pina n . 264. 

9.788. Euzebio Moraes do Souto (9.827), filho de . Fábio 
Moraes do Souto e de Joaquina de Barros Souto, 
nascido a 14 de agosto de 1916, no Districto F e 
deral, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade e r e - ( 

sidencia á rua Paraná n . 116. 

9.789. Geraldo de Oliveira Souza (9.828), filho,de Annibal 
de Oliveira Souza e de Maria Donato de Souza, 
nascido a 21 de abril de 1916, em Além Parahyba, 
Estado de Minas Geraes, ferroviário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de. Irajá 
e residência á rua Dionisio n . 230. 

9.790. Jandyra da Silva Saldanha (9.829), filha de Bento 
da Silva e de Carmen Merelli da Silva, nascida a 
7 de setembro de 1910, no Districto Federal, do-» 
mestiça, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residência á rua Gran
ja n . 36 . 

9 .791 . Antônio Teixeira de Abreu (9.830), filho de AdoU 
pho de Abreu Dias e de Flora Teixeira de Abreu, 
nascido a 20 de outubro de 1893, em Parahyba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, negociante, casado, 
com domicilio eleitoral no d is t r ic to 'munic ipa l 'de 
Irajá e residência á rua Guarambi n . 5 1 . 

9.792. Hélio da Silva Porto (9.831), filho de Joaquim.da 
Silva Porto e de Alsimina Pereira Porto, nascido 
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/ 1 a 26 de novembro de 1916, no Distrioto Federal, 
•' •' • operário, solteiro, com domicilio eleitoral no d is 

tricto municipal de -Irajá e residência á rua Gran
ja n . 10. 

9.793. Sylverio dos Santos -(9.832), filho de Joaquim dos 
Santos e de Joaquina Teixeira dos Santos, nas-

1 : - - cido a 22 de fevereiro de 1890, no Distrieto F e -
. - déral, - ferroviário, casado, com domicilio eleitoral 

no distrioto municipal de Irájá e residência á rua 
Honorio Bicálho n . 63 . 

9.794. Mario Feliciano'Soares (9.833), filho de Benedicto 
• • Soares Regis e de Maria v Sampaio Soares, nascido 
• *- - a 9 'de junho, de 1906, em Campos, Estado do Rio 

ide Janeiro, "ferroviário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e resi
dência á rüa Dionisio n . 37. 

'9 .795. Antônio Geraldo Lagden Cavalcante (9.834), filho de 
' -•- : Newton .'de Andrade Cavalcante e. de Maria Euge-
•-;. ,' «. .íiia Lagden Cavalcante, nascido a 29 de outubro 

; -'de 1916, nó Districto Federal, estudante de medi-
• ••'- cina, solteiro, com domicilio7 eleitoral no districto 

municipal de Piedade e residência á rua Moreira 
• n . .180. 

9.790.-Antônio Pieri Júnior (9.835), filho de Antônio Pieri 
-'• ; * -d de Elvira da Silva Pieri, nascido a 15 de julho 

< d e 1917, no Districto Federal; operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral "no districto municipal de 
Piedade e residência á rüa Almeida Nogueira nu -

i i ' mero 20. . -

9.797. Ademar Caetano (9.836), filho de Manoel Caetano e 
* - ; dé Maria Augusta, nascido i 11 de novembro de 

1916, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Pie
dade e residência .á rua Torres de Oliveira nu
m e r o s o . 

9:798. Hilda da Silva (9.837), filha de Idalina Mattos da 
•Silva, nascida a 3 dé janeiro de 1915, no Districto 
• Federal, 'domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Piedade e residência 

• •; . á rua Guarany n . 61 . - . 

9.799. Amélia Francisca da Hora (9.838), filha de Albino 
Francisco da Hora e dé Esperança Francisca da 
Hora, nascida a 17 de 'marco de 19127 no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade e residen-

„ : . cia á rua .Sá ri. 346. 

í>.800. Edson de Almeida (9.839), filho de Sebastião Alves 
: 1 de Almeida e de Elvira de Jesus Almeida, nas-
' ' ": ' cido a 23 de janeiro de 1908, em Itapurussu', Es -
-' ;= ;tádo de Minas Geraes, commercio, solteiro, com 

domicilio eleitoral no districto municipal de Pie-
• _ -.. dade e residência á rua Padre Nobrega. n . 10i7. 

.# . ,801. Sebastião José Barbosa (9.840),' filho de Capituiino 
v, José Barbosa e dè. Benedicta Francisca da Silva, 

J» nascido a 21 de dezembro dè 1913, em Angra dos 
p Reis, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, 

com domicilio eleitoral no districto municipal de 
. - • Piedade-e residência á rua Amalia n . 260. 

9.802. Rutli Ribeiro de Sá (9.841), filha de Orlando Ribeiro 
dé Sá c de Saphyra : de Oliveira" Sá, nascida a 21 

"•. • --•' de agosto de 1916, em Valença, Estado do Rio de-
: - Janeiro, domestica, solteira, com domicilio elei

toral no distriGto municipal de Piedade e residên
CIA á rua Maria Benjamin n . 196. 

tf.803. Orestes Müller (9.842), filho de Felippe Muller e de 
•Alexandrina Pedroso Mullèr, nascido a 3 de se-

',.,lembro de 1916, em. Vassouras, Estado do Rio de 
: Tanéiro, pregador, solteiro, com domicilio eleito-

al no districto municipal de Penha-e residência 
,S-'rua do Couto n . 133. 

• 9.8ü4."João Teixeira do. Amaral (9.843), filho de Antônio 
> • de Souza Amaral e de Isabel Teixeira Amaral, 

j " , • nascido a 25 de outubro de 1894, em Campos Eli-
iios r Hezende, Estado de Minas Geraes, motorista, 

: i asado ,com domicilio eleitoral no districto m u -
x ' . í ; . : ''." • iícipal" dè Piedade e residência á rua Meira nu

mero 8. 

9 .805. João Vianna Filgueiras (9.844), filho da Manoel 
Lourçnço Filgueiras e de Leocadia Vianna Fil
gueiras, nascido a 23 de agosto de 1915, no Dis-
.ricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade e r e 
sidência á rua Gomes Serpa n . 34. 

9 .806. Saturnino Ferreira de Souza Júnior (9.845), íilho de 
- Saturnino Ferreira de Souza e de Brigida Marques 

de Souza, nascido a 12 de julho de 1903, no Dis
tricto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade o, r e 
sidência á rua Euphrasio Corrêa n. 24. 

9.807. José Francisco Pinto (9.846), filho de José Pinto é 
• do Thereza Benevides, nascido a 7 dc setembro de 

1916, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Irajá e residência á rua Dionisio n . 13. . 

9.808. Geraldo José Fernades (9.847), filho de Antônio Fer 
nandes Filho e de Alice Fernandes, nascido a 26 
de agosto de 1917, no Districto Federal, carpin
teiro, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Irajá e residência á rua Dr . Leal 

. . . n . 44. 

9.809. Elinde de Araújo Campos (9.848), filho de Manoel 
Quessa de Araújo Campos e de parmelia Perciny 
de Araújo, nascido a 10 de abril de 1913, no Dis
tricto Federal, -ferroviário, solteiro-, com domicilio 
.eleitoral no districto. municipal dé Irajá e resi
dência á rua Ipojuca n . 35-A. 

9.810. Waldemar Ramos (9.849), filho de José Ricardino 
Ramos e de Mathilde Maria Rodrigues, nascido a 

7 de janeiro de 1917, em Santa Rita de Jacutinga, 
Estado de Minas Geraes, ferroviário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá 

• e residência á rua. Dionysio n . 34. - • 

9 .811 . Belmiro Ferreira (9.850), filho de Manoel Ferrei ra 
e de Deolinda Martins Ferreira, nascido a 13 de se
tembro de 1902, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Irajá e residência á rua Ipojuca n . 33 . 

9.812. Guiomar da Cunha Caseiro (9.851), filha de José 
Laurindo da Cunha e de Marieta Sporck da Cunha, 

- nascida a 10 de dezembro de 1902, no Estado dc 
Minas Geraes, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e resi
dência á rua Ipojuca n . 29 . 

9.81S- João Albino (9.852), filho de Calixto Albino e de 
Olivia Corrêa Albino, nascido a 28 de janeiro de 
1914, no Districto Federal, mecânico, solteiro,'com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade e residência á rua .Sá n . 69. f 

9.814. João Alves dos Santos (9.853), filho de José Fer 
reira dos Santos e de Benedicta Maria da Concei
ção, nascido a 15 de agosto de 1887, em Nictberoy, 
Estado do Rio de Janeiro, rrotorneiro, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá 
e residência á rua Dr . Nicanor n . 44. 

9.816. Armando Ignacio Lacerda (9.854). filho de Belmiro 
Ignacio Lacerda e de Maria da Conceição, Lacerda, 
nascido a 9 de outubro de 1899, no Districto F e r 

deral, operário, casado, com domicilio eleitoral nò 
districto municipal de Piedade e residência á rua 
Domingos Pires n.- 134. 

9.816. José Barros de Menezes (9.855), filho de Joaquim 
Gonçalves de Menezes e de Maria José de Barros 
de Menezes, nascido a 6 de janeiro de 1896, em 
Rio Doce, Estado de Minas Geraes, medico casado 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade e residência á rua Goyaz n . 482. 

9.817. Julieta Xavier Cabral (9.856), filha de João Xavier 
' Potsche e de Francisca de Azevedo Potsche, nas

cida a 19 de junho de 1882, em Nictheroy, Estado 
do Rio de Janeiro, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade e r e 
sidência á rua Barreiros n . 164. 

' .Jv 
9.818. Jayme Pereira (9.857), filho de José Joaquim Pe

reira e dè Maria Rodrigues Pereira, nascido a 21 
ue agosto de 1915. no Districto Federal solteiro, 



176 Quinta-feira % fevereiro de 1937 

fcora dcmfóríio-ELEITORAIS da; 
Irajá e residência á rua Honorio Bicaiho n . 63 . 

0 .810. João Lande Benedicto (9.858),"filho de João Lande y 
Benedicto e de Felicia Eugenia Lande Benedicto, 
nascido a 1 de agosto de 1884, no Districto F e - 9.S34. 

• ' d e r a l , commerciante, casado, com domicilio elei-
fural no districto-municipal de Irajá e residência 

v ú rua D . M a q u i n a ü . 19. ' . j • 

$.S2l. .Vario nu 0!iv..-ira (9.SCO), filho de Aurora .de 011- ' 
-vciiii, na.-íciuo a 3 de setembro de 1916, no Dis-
triclo Federa!, bombeiro bydraulico, solteiro, com 9.835. 
domicilio eleitoral no districto municipal d e . , 
irajá e residência á rua D . Luiza n . 3 4 . 

0 .822. Emilia Rosa (9.861), filha de Maria da Encarnacão, 
nascida a 24 de abril de 1915, no Districto F e 
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ponha- e residência ã g.o36. 
rua Barreiros n . 166. 

9.823. Antônio José da Silva (9.862). filho de Antônio José" 
da Silva e de Maria José, nascido a 20 de julho do 
1901, no Dsitricto Federal funccionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Piedade e residência á rua Goyaz n. 542. 

9.824. Ubaldino José Ferre i ra (9.863), f i lho-de Antônio 
. "" Carlos Ferrei ra e de Maria Antonia dé Jesus, nas-

*>. cido a 3 de fevereiro de 1892," em Parahyba do 
Sul, Estado do Rio d_e Janeiro, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade e residência á r ua Oscar n . 10 . 

Durval Ramos (9.864), filho de Euclydes Ramos é 
. de Elvira Fulgencia Teixeira, nascido a '5 de outu

bro de 1910, em Lage do Muriahé, Estado do Rio 
de Janeiro, . commercio, < solteiro," com : domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e res i -

, . dencia á rua Maria Rodrigues n . 270. 

José Ferrei ra Pinto da Fonseca (9.865), filho de 
José Ferreira Pinto da Fonseca e de Maria da Con
ceição Alves, nascido a 14- de abril de 1907, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, .com domicilio 
eleitoral no districto municipal d_e Irajá e resi 
dencia á rua Jacy n . 48. " ; 

seira, nascida a 13 de julho de 1915, em Vassouras^ 
. Estado, do Rio de Janeiro, domestica, solteira, com!' 

; domicilio eleitoral no distrioto municipal de Penh^i 
e. residência á rua Guatemala n . 300. 

Antonietha Rezende dé Carvalho (9.873), filha de llo-í 
liado uezende. de' Carvalho e de Rita Teixeira, nas 

c i d a - a 6. de junho de 1911, em Vassouras Estado, 
do: Rio de Janeiro, cioni estica, solteira, com domi
cilio, eleitoral no districto municipal de Penha 9' 
res.idenci» á rua Guatemala n . SOU.. 

JOüo. Baptista Uezende de Carvalho (9.874), filho de 
Horacio: Rivcride oe Carvalho e de Rita Teixeira, 
•nascido a ±» ae butembro de 1913, em Vassouras, 
Estado l iu.Hiu de Janeiro, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Penha, 
o residência á rua Guatemala n . 300. 

Ermeliudo de Oliveira (9.875), filho de Frakuin da 
Oliveira e de Honoria de Oliveira^ nascido a 20 da 
dezembro de 1917, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto <muiu-í 
cipál de Piedade e residência á rua Brasil n . 3 5 . 

MarcialOtero Monteiro (9.876), filho de Benito O;'" o 
e de Maria Monteiro, nascido a 29 de agostu da 
1874, na Hespanha (Puente Caldelos), empregado, 
municipal, viuvo, com domicilio eleitoral nu dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua, 
Brasil n . 34.. 

9 .838. Itagyba Delphim de Andrade (9.877), filho dc João, 
Delphim. de Andrade e de Joanna Regato de An
drade, nascido a 18 de agosto de 1903, no D i s t r i t o 
Federal, funccionario publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade o, 
residência á travessa Bernardo n . 27. 

9.839. Adauto-Pinheiro de Almeida Leite (9.878), filho de'! 

. Manoel, Gomes, de Almeida Leite e de Amélia de 
Moura Pinheiro Leite, nascido a 16 de fevereiro de 
1903, em Maceió, Estado de Alagoas, operário, ca-j 
sado, còm domicilio eleitoral no districto municipal 
de Piedade e residência á rua Carolina n . 26 . 

9 . 8 3 I . 

9.827.- NeL-.'jn Teixeira Pinto (9.866), filho de Joaquim.Tèi-
xeira Pinto e de Noemia Teixeria Pinto, nascido,a 
9 de maio de 1918. no, Districto Federal, commer
cio, solteiro,-com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Irajá e residência á rua José Maria 
n . 17. 

'9 .828. Carlos Augusto Machado Rosa (9.867), filho dé Fran
cisco Machado da Rosa e de Florisbella Maria 
Rosa, nascido a 30 de setembro de 1914,- na Capital 
Federal, cornmercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Penha e residência 
á rua Maria Rodrigues n . 184. 

9.S29. Pcmpeu de Azevedo (9.868), filho de Bernardo Fran
cisco de< Azevedo e de Maria Rosa do Espirito San
to, nascidq a 21 de novembro de 1896, em Capiva-
ry, Estado do Rio de Janeiro, ferroviário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Irajá e residência á rua Honorio Bicaiho, ri. 63 . 

-'"»'.S."u. João Theophilo Wengoromis (9.869). filho de F re -
' derico Eugênio Wengoramis e de Marja Benedicta 

Wengoramis. nascido a 5 de março de 1866, no 
Districto Federal, commercio. casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade 
e residência á rua Silva Xavier n . 18. 

9 .831. Homero Tavares (9.870), filho de Antônio Tavares 
5 de julho de 1916, em Parahyba do Sul, Estado do 
da Silva e de Maria de Andrade da Silva, nascido a 
Rio de Janeiro, operário, solteiro, còm. domicilio 

._ .„ . . eleitoral no districto municipal de Piedade e resi
dência á rua Gaspar n . 127. 

S5.S32. Djalma de Lemos Vasco (9.871), filho de Francisco 
Vasco, nascido a 12 de julho de 1912, no Estado de 
Gonçalves Vasco e de Maria Alexandrina de Lemos 
Alagoas, commercio. solteiro. • com domicilio elei-
torl no districto municipal de Penha e residência 
a rua Teixeira Ribeiro n . 33. .. ' 

9 . 833 . Magdalena Rezende de Carvalho (9.872), filha de IIo-
y racio Rezende de Carvalho e de Rita de Souza Tei-

! - 9.840. José de Almeida. (9.879), filho de Faustino Gomei 
Reis e, de Luiza Cândida de Almeida, nascido a 15, 
d.e. agosto'de 1902, no Districto Federal, operário^ 
casado, com. domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade e residência á rua Borja Reis nu» 
mero"428. , 

9 .841 . Amélia dos Santos (9.880), filha de Joaquim da Silvfl 
". e de Maria VVictoria, nascida a 19 de agosto de 1921, 

no Districto Federal, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Piedade, 
e residência á rua Carolina n . 8 . 

9.842. Benjamin Ravizzini (2.881), filho de José Ravizzini 
e. de Marcelina Bartolam Ravizzini, nascido a 18 
de dezembro de 1912, na Cidade de Souza, Estado 
do Pará, funccionario publico, casado, com domi* 
cilio' eleitoral no districto municipal de Piedade $ 
residência á rua Iguapé n . 9. 

9 .843. Nair iPires da Silva (9.882), filha de Tiburcio Pireá 
da Silva e de Maria Carolina da Silva, nascida ai 
8 de julho de 1909, no Districto Federal, professora, 
solteira,' com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Piedade e residência á rua Almeida No
gueira n . 10. 

9 .844. Joaquim Estacio Marcelo (9.883), filho de Estacio! 
Marcelo e de Valentina Marias, nascido a 22 de j a 
neiro de 1896, em Pirahy de SanfAnna, Estado do 
Rio de Janeiro, empregado publico, casado, com do-

., . micilio eleitoral no districto municipal de Piedade] 
e residência á rua Berquó n. 38. 

9.845. Zelia Alves da Silva (9.884), filha de Manoel José dá 
Silva ,e de Ignez Alves da Silva, nascida a 4 dei 
julho de 1917, no. Districto Federal, operaria, eol-

, teira, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal dé Piedade e residência á rua Paraná n . 16 . 

9.846. João 'Izidoro Ferro (9.885), filho de Izidoro Fer ro 
e de Maria Camiilo -de'Jesus, nascido a 7 de junho 
de 1903, em Santa Maria Magdalena, Estado do Rid 

1 de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei-
. . • ioral no districto municipal dc Piedade e residencial 

á, rua.;Gasoar n . 18 
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8.847. Carlos Barbosa,Ribeiro (9.886), filho do Bernardino 
Ribeiro e de Adelaide Ribeiro Barbosa, nascido a 
15 de setembro de 1915, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residência á rua Major 

' Rego ri. 12. 

9 .848. Regináldo dos Santos (9.887), filho de Antônio dos 
Santos e do Thereza dos Santos, nascido a 4 de 

: fevereiro de ,1913, em Itaguahy, Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residência á 
rua Sá n . 133. 

9 . 8 4 9 . Antônio Marques Filho Í9.888), filho de Antônio Mar
ques e de Mafaida Marques, nascido a 16 de j a 
neiro de 1918, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Irajá è residência á rua Latino Coelho 
n . 37. \ 

9 . 850 . Maria Martins de Oliveira, filha de Evaristo de Oli
veira e de Adelaide de Jesus Martins, nascida a 22 
de janeiro de 1917, no Districto Federal, domestica, 

, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Piedade e residência á rua Adá n . 25 . 

9 .851 . Carmen Pereira dos Santos (9.890), filha de Rufino 
Pereira dos Santos e de Fortunata Rocha Conceição, 
nascida a 14 de dezembro de 1912, no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade e residên
cia á rua Moreira n . , 9 . 

9 .852 . Marilio dos Santos (9.891), filho de Benedicto Camiilo 
dos Santos e de Lucila dos Santos, nascido a 7 de 
junho de 1918, no Districto Federal, operário, sól-

y teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade e residência á rua Paraná n . 86. 

t ' ,853 . Leonor Brasil (9.892), filha de Presciliano Fernandes 
da Silva e de Arminda Lopes da Silva, nascida a 
27 de junho de 1906, em São João d'El-Rey, Estado 
de Minas Geraes, costureira,, solteira, com domicilio 

• eleitoral no districto.municipal de Peflhae residên
cia á rua Leopoldo Bulhões n . 30. 

9:854. José Maria Penna (9.893), filho de José'Maria Penna 
• e de Purificação Rodrigues, nascido a 28 de de

zembro de 1904, na Capital Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Penha e residência á rua Maria Rodrigues 
ó . 184. 

«.855. Antônio Joaquim Soares (9.894), fiüio de Antonio 
Joaquim Soares Filho e de Izalina Rosa Moreira da 

Í Silva, nascido 31 de março, de 1911, no Districto 
Federal, motorista; casado, .com domicilio eleitoral 
no districto .municipal de Piedade e residência á 
rua Sá n . 13. 

«.856. Alcides Soares da Rocha (9.895), filho de Augusto 
Pinto da Rocha e de Guiomar Soares, nascido a 3 
de janeiro de 1916, no Districto Federal, commerr 
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade e residência á rua João Bar-
balho n . 38. 

9.857. Anna da Silva Santos (9.896), filha de Joaquim da 
Silva Santos Júnior e de Deolinda da Encarnação 

dos Santos,-nascida a 5 de março de 1910, no Dis-
itrfcto Federal, coriuneroio,' solteira, com domi
cílio eleitoral no districto municipal de Irajá e r e -

° eidençia á . rua do Cajá n . 225. 

i«.8b8. Antônio Maria Monteiro (9.897), filho de Francisco 
José Monteiro e de Mavelina Ferreira, nascido á 
30 de julho de 1917, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de Irajá e residência á rua dos Ro
meiros n . 5-A. , 

9.859.. Enock-'Pimenta Tavares (9.898), filho/de Manoel- de 
Mello Tavares e de Maria Pimenta. Tavares, nas
cido a 25 de j u l h o ^ e 1918. no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua Pa
raná n . 19. 

9.860. Elvira da-Conceição Silva (9.899). filha de Nicoláo 
svoTi«ICNR> HO síivn e r?R Hilda da Conceição Silva. 

nascida a 11 de julho de 1914, na Capital Federal, 
' operaria, solteira, com domicilio eleitoral no dis-'' 

tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Domingos Pires n . 134. 

9 .861 . Augusto Avelino Terra (9.900), filho dé Francisco 
Avelino Terra e de Idalina Piróla, nascido a 19 
de setembro de 1908, em Carangola, Estado de Mi
nas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de Piedade o re-" 

• sidencia.á rua Cardoso Quintão n. 140. 

9.862. Maria Luiza de Miranda (9.901), filha dc Horacio 
Machado e de Lydia Maria das Dores, nascida a 29 

1 de setembro de 1905 em Conservatório, Estado do,. 
Rio de Janeiro, modista, casada, com domicilie" 
eleitoral no districto municipal de Piedade e resi
dência á rua Manoel Victorino n. 69. 

9.863. Adeval dos Santos (9.902). filho de João Rodrigues 
dos Santos e de Maria das Dores rios Santos, nas-,v 
cido. a 28 de julho-de 1914, em Penedo, Estado dó ' ' 
Alagoas, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá c residência á rua 
Quatro de Novembro n . 187. 

9.864. Anthero Pereira (9.903), filho' de Manoel Pereira e, 
de Deoíinda Cândido Cardoso, nascido á 20 de de--
zembro de 1916, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com-domicilio eleitoral no districto mu-

• • nicipal de Penha e residência 'á rua das Nações 
n . 84. 

9.865. Luiz Baldi (9.904), filho de Felicio Baldi e dè Rachel 
Natacoberto Baldi, nascido a 2 de novembro de 
1891. em J u i z ' d e .Fora, Estado de Minas Geraes, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Amalia n . 50-/ ' . 

9.866. Aracy Lavarelli Pereira (9.905), filha de João Fran^, 
cisco .de Magalhães Pereira e de Luiza LavarellF 
Pereira. nascida a 20.de abril de 1913, no Districto. , 

Federal, domestica, solteira, com domicilio eleito-
• ral no districto municipal de Piedade e residência 
á travessa Bittencouit n . 28. 

9 .867. Marcos Manoel Maciel (9.906), filho de Francisco 
Maciel, e de Maria Vieira Maciel,- naseido a 1 dè • 
agosto de 1915, em Angra dos Reis,,Estado do Rife. 
de Janeiro, operário, solteiro.1 com domicilio elei
toral no districto.municipal de.Piedade e residên

cia á rua Amalia n . 235. 

9.868. Sebastião de Abreu (9.907). filho de ' José de Abreu 
e de Regina Cardoso de Abreu, nascido a 20 de j a -

| • neiro de 1912, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Irajá e resideníia á ruá Cesaria Braga 
n . 42. ^ 

9.869. Maria de Lourdes Pires (9.908), f i lha .de Germano 
Antônio Pires e de Ricarda Pires, nascida a 30 de 
agosto de '191.6,, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral, no districto m u 
nicipal de Irajá e residência á rua Padre Januário-
n . 8.7. ' 

9.870; Waldemar Augusto Cardoso (9.909), filho de Manoel 
Cardoso e de Judith Augusta Pereira, nascido a 6 
de julho de 1901, no Districto Federal, operário, 
solteiro; com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Piedade e residência á rua Botafogo nu
mero 142 i 

9.871. Adalgisa da Fonseca Marques (9.910), filha de Igna-
cio Xavier da Fonseca e de Elisa Francisca Rosa 

; da Fonseca, nascida a 3 de julho de 1891, no Dis
tricto Federal, proprietária, viuva, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de Piedade e res i -

- dencia á avenida Suburbana n . 2 .711 . . „ 

9.872. Mario de Jesus Pereira (9.911), filho de Manoel An
tônio Pereira e de Maria de Jesus Ferreira, nascido 

a 21 de agosto de 1914, no Districto Federal, com
mercio, ' solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residência á rua Jac j 
n . 19. ' • . - . . - ' 

9 .873. Euelides Pereira Dias (9.912), filho de Deòcleciano 
Pereira Dias e de Joaquina José Coelho Bastos, 

nascido a 22 de fevereiro de 1909, no Districto F e -
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: deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
uo districto municipal de Piedade e. residência á 
rua Paraná n . 134. 

G.874. Isaura Ferreira Marotta (9.913), filha de Antonio 
Augusto Ferreira e de Eduarda dos Santos, nascida 

' a 14 de março de 1911, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Penha e residência á rua Belisa-
rio Penna n. 36. 

9.875. Virgílio de Souza (9.914), filho de Raphael Manoel 
de .Souza e de Silveria de.Souza, nascido a 29 de 
abril de 1915, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Irajá e residência á rua Maracá n. 81. 

9.876. Norval Joaquim Gonçalves (9.915). filho de Norva! 
Joaquim Gonçalves e de Thereza de Jesus Gonçal
ves, nascido a 25 de janeiro de 1918, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Irajá e residência 
á rua Dr. Octavio n . 94. 

9.877. Antonio Huche Vieira (9.916), filho de Raul José 
Vieira e de Angela Huche Vieira, nascido a i de 
junho de 1916, no Distrieto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Piedade e residência á rua Goyaz n., 1.010. 

:9.878. usorio Rocha (9.917), filho de Durval Baptista da 
Rocha e de Maria da Rocha, nascido a 2 de feve
reiro de 1911. no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

• * nicipal de Irajá e residência á rua D. Emilia n, 45. 

9.879. José Moreira Pinto (9.918), filho de Raphael Morei
ra Pinto e de Honorina Moreira Miranda, naseido 
a 25 de agosto 'de .1904, no Estado do Rio de Ja
neiro (Cantagallo), pratico de pharmacia, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade e residência á rua Clarimundo de Mello 
n . 33 . 

9.880. Oliveiros de Souza (9.919), filho de Ernesto de Sou
za e de Anna de Oliveira, nascido a 25 de agosto 

' ; ' d e 1906, no Estado do Esfirito Santo (Victoria), 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Irajá e residência á rua 
Gurapá n . 27. 

9.881. Antonio José de Oliveira Pinto (9.920), filho de 
Deocleciano de Oliveira Pinto e de Alice Carrilho 
de Oliveira, -nascido a 15 de outubro de 1890, no 
Districto Federal, sub-almoxarife da R. Janeiro 
Tramway Light, casado, com domicilio eleitoras 
no districto municipal de Piedade e residência á 

rua Christovão Penha n . 33 . 

9.882. Júlio Mathias Simões (9.921), filho de José Simões e 
I de Laura Ferreira Simões, nascido a 26 de junho 

de 1916, no Districto Federal, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Penha e residência á rua Caminho da Fregue
zia n . 77. 

9.883. José Gomes Pimentel (9.922), filho de Braz Gomes 
de Carvalho e de Genoveva Fernandes Pimentel. ' 
nascido a 11 de novembro de 1909, no Estado de 
Alagoas (São José da Lage) ; operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de. Ira
já e residência á rua D. Emilia n . 65. 

9.884. Manoel Ruiz (9.923), filho de Ramon Ruiz e de Hi
lária Rodrigues Ruiz, nascido a 17 de junho de-
1918, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de, 
Piedade e residência á rua Paraná n . 14. 

9.885. Laudilio Alves da Costa (9.924), filho de Felicíssimo 
Alves da Costa e de Flausina Alves da Costa, nas - ; 

. cido a 14 de junho de 1914, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Clarimundo de Mello n . 42. 

9.886. João Soares Corte (9.925), filho de Cândido Pereira 
Lima e de Joanna Emilia Soares Cortes, nascido 
a 14 de agosto de 1900, no Estado da Parahyba dc 
Norte (Conde), commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral ho districto municipal de Irajá e re
sidência á rua Cariri n . 8. 

9.887. Lucinda Evangelista Infuada (9.926), filha de João 
Evangelista da Costa e de Maria Duarte da •GOSTA,' 
nascida a 22 de março de 1903, no Districto Fe* 
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residência á 
rua Adelaide n . 32. -

a.888. Odemar França, Lopes (9.927), filho de Guilherme 
Josó Lopes e de Rosa.França-Lopes, nascido á Í31 
de julho de 1906, no Districto Federal, typográ-
pho, casado, • com domicilio eleitoral no .districto 
municipal de Piedade e residência á-rua Botafogo 
n . 1'42. • . 

9.889. Alfredo Araújo de Magalhães (9.928), filho de PedrO 
Magalhães de Araújo è de Adelina Salgado, nas-; 
cido a 19 de novembro de 1915, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residência á rua 
Jacy n. 41. 

9.890. Mario Pinto Martins (9.929), filho de Mario Franco 
Martins e de Venina Pinto, nascido a 6 de julho 
de. 1914, no Districto Federal, typographo. soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Penha e residência á rua Guatemala n . 300. 

9.891.' Nair Thibau (9.930), filha de Antenor Thibau e de 
Marietta Ramos Thibau,. nascida a 1 de agosto de 
1915, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
de Irajá e residência á rua Aymoré n . 27 . 

9.892. Constantino Pinto (9.931), filho de Adriano Pinto e 
de Virgínia Gomes, nascido a 20 de agosto de 
1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Penha e residência á rua Caminho da Freguezia 

n . 241. • 
9.893. Jorge Pinto (9.932), filho de Adriano Pinto e de Vir

gínia Gomes, naseido a 12 de fevereiro de 1918., 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com 

. domicilio eleioral no districto municipal de Pe
nha e residência á rua Caminho da Freguezia riu* 
mero 2 4 1 . ' ^ 

9.894. João de Deus (9.933), filho de Joaquim Gonçalves 
Moreira e de Joaquina Gomes, nascido a 1 dí 
abril de 1918, na Capital Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Penha e. residência á rua Amélia Câmara 

/ n . 11. 
9.895. Jayme Luiz Ramalho (9.934), filho de Júlio Luiz 

Ramalho e de Adelaide Conceição Pacheco, nas
cido a 12 de novembro de 1914, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Penha e residência 
á rua Custodio Nunes n . 59. 

9.896. Nilton Martins (9.935), filho de Emilia Martins, nas
cido a 20 de maio de 4918, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rüa 
Joaquim Soares n . 56. 

9.897. José Manoel de Oliveira (9.936), filho de Manoel de 
Oliveira e de Luiza da Silva, nascido a. 6 de fe
vereiro de 1903, no Estado de Minas Geraes (Ma-
rianna), operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Penha e residência á 
rua Tymbira n . 68. . 

9.898. José Áthaualpa Pinto Moreira (9.937), filho de Êó-
nestaldo Pinto Moreira e de Laura dos Santos Mo
reira, nascido a 7 de maio de 1913, no Districto 
Federal, funccionario publico, solteiro, com do* 
micilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua das Missões n . 49. $ 

9.899. José Ribeiro de Magalhães (9.938), filho de Antônio 
Ribeiro de Magalhães e de Anna Ribeiro, nascido 
a 13 de maio de 1884, em Portugal (Fafe), .OPE
rário, casado, com domicilio eleitoral no distriét" 

. municipal de Penha e residência á rua Efines F i 
lho n . 153. 

9.900. Almerindo Teixeira ^de Azevedo (9.939), filho de An
tônio Manoel Teixeira e de Zulmira Fialho í è í -
xeira, nascido.a 31 de dezembro de 1899, no Diá-
tricto Federal, doméstico casado, com domicilio 

, eleitoral no, districto municipal de Piedade e rê-
«IRLNNP.IA A RUA MEIRA T» 
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9.918. 

9.919. 

9 .901 . Alberto da Silva Falbo (9.940)', filho de Falbo F io-
. ravante Eliziri e de Elizabeth da Silveira Carri

lho, nascido a 21 de agosto de 1908, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicil io 'elei
toral no districto municipal de Penha e residên
cia á rua Mreira Vasconcellos n . 83, casa 1. 

9.902. Durval Alves (9.941),- filho de Augusto Cezar da Sil
va Alves e de Euclydia Rodrigues Maia Alves, 
nascido a 9 de setembro de 1912, na Capital F e 
deral, operário, casado, còm domicilio eleitoral no 

/ districto municipal de Penha e residência á rua 
Antônio • Rego n . 67. 

9 .903. José Pinto Gonçalves (9.942), filho de Antonio Pinto 
Gonçalves e de Carolina Augusta Gonçalves, nas
cido a 26'de janeiro de 1917, no Districto Federal, 
operário, solteido, com domicilio eleitoral no dis-

• tricto municipal de Piedade e residência á rua Sá 
n . 28. 

9.904. Adriano Manoel .Neves (9.943), filho de Olympio de 
Oliveira e de Isaura Constante do Dupret, nascido 
a 17 dé junho de 1914, no Districto Federal, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Penha e residência á rua Lobo Júnior 
n. 235» 

9 .905. Edgar Travassos Senna Pinto* filho de Arthur Senna 
Pinto e de Rosa Travassos Sénna Pinto, nascido a 
i de setembro de 1905, no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade e residência á rua Elias da 
Silva n . 111. 

9.906. Antônio Calil (9.945), filho de Calil Abdalla e de Ca
tharina Canaham, nascido a 5 de fevereiro de 1911, 
no Districto Federal, commercio, casado, com do
micilio, eleitoral no districto municipal de Penha e 9.920. 
residência á rua João Ramariz n . 153, casa 12., 

9 .907. Antonio Perdoruho, filho de Prudencio Perdomo e de 
Herminia Perdomo, nascido a 12 de junho [de 1918, 
nò Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Penha e r e - 9 .921. 
sidencia 1 á rua Conde Angrolongo n . 198. 

9.9Ò8. Corina Elisa da Silva (9.947), filha de Ernesto Gon
çalves da Silva e de Joanna Ferreira da Silva, nas
cida a 28 de agosto de 1913, no Districto Federal, 

, enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral no dis» 
tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Begra n . 60 . . 

8.909. Aristoclydes Segada Gulart (9.948), filho de Accaoio 
Segada Gulart e de Alzira Pacheco Gulart, nascido 
a 27 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha e residência á rua Car
doso de Moraes n . 3 1 . 

9.910. Daniel José de Souza (9.949), filho de Joaquim José 
de Souza e de Palmyra Maria de Carvalho, nascido 
a 10 de março de 1916, no Districto Federal, com-

. mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade e residência á avenida Subur
bana n . 2.816. s • 

o 
8.911. Antonio Rodrigues Filho (9.950), filho de Antônio 

" •< Rodrigues e de Flausina Maria da Conceição, nas-
, cido a 12 de julho de 1918, no Districto Federal, 

commercio, solteiro, com domicilio eleitoral.no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua Cal-, 
das 1 Barbosa n . 74. 

8.912. Armand Pires de Castro (9.951), filho de Damaso dà 
Fonseca Castro e de Alexandrina de Castro, nascido 
a 31 de julho de 1911, em Bôa Vista, Estado de Es 
pirito Santo, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral nò districto municipal de Penha e residên
cia á rua Couto n . 32. 

8 .9 Í3 . Durval Gonçalves (9.952), filho" de José Gonçalves de 
Carvalho e de Olympia Gonçalves, nascido a 23 de 
julho de 1900, no Districto Federal, operário, .ca
sado, com domicilio eleitoral no. districto municipal 
de Penha e.residência á rua Couto n . 26. 

i .914 . Carlos da Silva Reis (9.953), filho de Antonio Moreira 
Reis e de Luiz da Silva Reis, nascido a Í0 de agosto 

• - de 1909, em Nova Iguassa*, Estado do Rio de Janeiro, 
electricista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha e residência á rua Magé 
n . 59. 

9.915. Durval do Valle (9.954), filho de Valente do Valle e 
de Anna Pahno Collins, nascido a 31 de janeiro de 
1913, no Districto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua Paraná n . 49. 

9.916. Chespiniano Rodrigues (9.955), filho de Antonio Ro
drigues e. de Antonio Emilia Rodrigues, nascido a 

, 16 de juldo de 1908, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Piedade e residência á rua Goyaz n . 134. 

9.917. Archimedes dos Santos - (9.956), filho de Euclydes 
Maurício dos Santos e de Nair Leite Nabuco dos 
Santos, nascido a 16 de fevereiro de 1916, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade e resi-< 
dencia á rua Elias da Silva n . 111. 

Dégma das Neves (9.957), filho de Elmano Neves é 
de Maria Cambardelli das Neves, nascido a 15 de 
abril de 1913, no Districto Federal, commercio, ca
sado, comdomicilio eleitoral no districto municipal 
de Penha e residência á rua.Nicarágua n . 58. 

Fernando Caldas Carneiro da Silva (9.958), filho dé 
Mario Carneiro da Silva e de Rita Amélia Caldas 
Carneiro da Silva, nascido a 16 de junho de 1917,, 
em Guissamam, Estado do Rio de Janeiro, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á rua Senador An
tônio Carlos n . 32 . , 

Alzira Silva Laranja (9.959), filha de Bernardo dá 
Silva e de Maria Ignacia Almante, nascida a 28 de 
março de 1900, no Districto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Piedade e residência-á rua Brasil n . 29. 

Heitor Ribeiro dos Santos (9.960), fiílio de Júlio Ri
beiro Souto e de Alice Ribeiro Souto, nascido a 14 
de setembro de 1913, no Districto Federal, commer-
sio, solteiro, cpm domicilio elei toral ' no districto 
municipal de Penha e residência ê rua André Pinto 
n. 128. • • ., 't\ 

9.922. Ivo Teixeira Vaz '(9.961), fliho de Antônio José Vaz 
e de Normandina Teixeira Vaz, nascido a 4 de 
agosto de 1916, no Districto Federal, operário, sa\-
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici-. 
pai de Penha e residência á rua Jequeriçá n . 152.,' 

9 .923. Djalma dos Santos (9.962), filho de José dos Santos 
e de Umbelina Maria dos Santos, nascido a 18 de j a 
neiro e de 1906, em Cantaguazes, Estado de Minas 
Geraes, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Penha e residência á rua 
Ennes Filho n . 52. v , 

9.924. Júlio Adão Dias Filho (9.963)', filho dé Juliõ AdãO 
Dias Filho e de Jacintha Moreira Dias, nascido a! 
i de março de 1918, no. Districto Federal, funccio-i 
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral nd. 
districto municipal de Piedade e residência á ruaj 
Alfredo Reis n . 12. ,\ 

9 .925. Joaquim Rodrigues (9.964)', filho de José Rodrigueã 
. . e de Anna de Jesus, nascido a 30 de novembro de 

1916, no Districto Federal, commercio, solteiro,' gom 
domicilio eelitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua Paraná n . 78 . ", 

9.926. Hilda Mana de. Jesus Feitosa (9.965)", filha de Ricàf-
dina Maria de Jesus, nascida a 22 de dezembro de 
1908, no Districto Federal, domestica, casada, coa| 
domicilio èletipral no districto municipal de Pieda^ 
de e residência á rua Sá n . 144. 

9.927. Joaquim do Nascimento (9.966), filho de Manoel An
tônio Cezares e de Ermelinda Rosa. nascido a 25 
de dezembro de 1915, no Districto* Federal, opera-

.rio, solteiro, com-domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á rua Moraira 
Vasconcelps n . 35, casa 2 . 

http://eleitoral.no
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5.928. Abílio Dutra Lobo (9.967), filho de Abilio Moreira 
Lobo e de Francisca 'Dutra Lobo, nascido a 6 de 
maio de 1913, no Districto Federal, operário, ea-

' sado, com domicilio eleitoral no districto muníei-
• pai de Pieíade e residência á rua Sá n. 152. 

5.929. Emygdio de Menezes (9.968), filho de Manoel Telles 
Barreto de Menezes e de Angela Maria de Menezes, 
nascido % 22 de março de 1907,' no Estado do Rio 
de Janeiro. (Iguassú). motorista, casado, com do
micilio eleitora! nó districto municipal de Penha 
e residência á rua Braga n. 18. 

9.930. Nelson Joaquim Gomes (9.969), filho de Ludgero Joa
quim Gomes e de Etelvina Mendes da Rocha, nas
cido a ' 9 de novembro de 1908, no Districto F e 
deral, commerciario, casado, com domicilio eleitoral 
•no districto .municipal de Piedade e residência á 

. . rua Berquó. 

9 .931. Maria das Dores Klayn (9.970), filha de Manpel Ma-
theus Soares e de,Donaria Dias Soares, nascida a 
12 de abril de 1897, no Estado dó Rio de Janeiro, 
(ltaocára), domestica, casada, com domicilio elei
toral ho districto municipal, de Piedade é residên
cia á rua João Vieira n . 34. 

9.932. João Rosa de Jesus (9.971), filho de Andresa Rosa de 
Jesus, nascido a 13 de julho de 1916, no Districto 
Federal, carpinteiro, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Penha e residência 
á rua Ouriques n . 18. 

9.933. José de Oliveira (9.972), filho de Sebastião Cláudio 
de Oliveira e de Maria da Conceição, nascido a 16 
de junho de 1907, no Districto Federal, empregado 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua Cla
rimundo d:? Mello n . 700. 

9.934, Vera Siqueira Vianna (9.973), filha de Antonio Vian
na e de Luiza Siqueira Vianna, nascida a 23 de 
julho de 1918, no Estado do Rio de Janeiro (Sumi
douro), estudante, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Irajá e residência á 9.948. 
rüa dos Romeiros n . 10. 

9.935, Aríete da Silva Veríssimo Í9.974), filha de Walter da 
Silva Veríssimo e de Virgiriia Barbosa Veríssimo, 
nascida a 9 de maio de 1918, no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua B6r- . 
Berquó n . 36. 9.949, 

9.936, Mario Dias da Rocha (9.975), filho de Antonio Gar
cia da Rocha Pinto e de Sylvia Dias da Rocha, nas
cido a 28 de janeiro de 1915,.no Estado de Minas 
Geraes (Porto das Flores), funccionario publico. . 
solteiro, coto domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade e residência á rua Iguapé n . 40. 9.950. 

tí.937. Herman.Cardcso Júnior (9.976), filho de Hérman Du-
/ arte Cardoso e de Izolina Corrêa Cardoso, nascido a 

10 de jaaeiro de 1901, no Districto Federal, ferro
viário, casado, com domioilio eleitoral no distrieto 
municipal de Irajá e residência á rua Teixeira 
Franco n . 88. 

deral, domestica, viuva, com domicilio eleitoral ao 
districto municipal de Penha e residência á rua 
Braga n . 128. 

9.942. Milton de Oliveira Feitosa (9.984). filho de José Fei-
tosa e da Evangelina de Oliveira, nascido a 5 de 
junho de 1914, no Estado do Rio de Janeiro (Ni-
ctfieroy). operário, solteiro, com domioilio eleitoral 
no districfo municipal de Piedade e residenoia. % 
rua Meira n . 36. 

9.943. Jayme Ferraz (9.982), filho de Theophilo Ferraz e dé 
Narcisa Ferraz, nascido a 14 dé novembrode 1914, 
no Distrioto Federal,, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Penha g 
residência á rua Conde Agrolongo n . 26 . 

9.944. Raymundo Augusto Darbelly (9.983), filho de Um* 
berto Darbelly. e de Amélia Darbelly, nascido a i dtí 
agosto de 1905, no Districto Federal, operário, sOl« 
teiro, coni domicilio eleitoral no districto munici
pal de Irajá e residência á rua Marechal Jardim 
n . 134. 

9 .945. Maria da Conceição (9.984), filha de Francisco Tei
xeira e de Anna de Jesus das Neves, nasoido a 13 
de outubro de 1915, no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipa: de Piedade e residência á rua Souza 
Cerqueira t i . .28. 

9.946. Heitor Olympio da Costa (9.985), filho de Manfredo 
Olympio da Costa e dè Luiza Martins da Costa, 
nascido 4 de dezembro dé 1910, np Districto Fa -

, , ieral, funccionario público, Casadof com domicilio 
ôleitoral no districto municipal dè Piedade e re« 
sidencia á rua Botafogo n . 151. 

9.947. Maria do Carmo Macedo (9.986), filha de Mario da Ssl-
veira Macodo e de Maria Aldina Macedo, nascida a 
21 de novembro de 1914, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Penha e residência á rua Delphina 
Ennes n . 119. 

9.951. 

9.938, Ruy Pessoa Morbeck (9.977), filho de José Morbeck e 
dé Arlinda Pessoa Morbeck, nascido a 22 de junho 
de 1909. no Estado dé Gayaz (Rio Bonito), com
merciario. casado, com domicilio eleitoral no no 
districto municipal de Irajá e residência á rua Ipo-

V Juca n . 49. 
c.939.-José Henrique Hastenreiter (9.978), filho de Henrique 

Ha,stenreiter e de Eloyna Cotta Prata Hastenreiter, 
nascido a 27 de março de 1913, no Estado de Mi
nas Geraes, (Mariáhè), estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Piedide 
6:residência á rua Paiva n . 5 1 . 

9.940, Eduardo Gomes Machado (9.979) filho de João Maria 
Machado e de Maria Gomes Machado, nascido a í.0 

' de dezembro de 1910, no Districto Federal, bancá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Irajá e residência á rua Plinio de 
OPveira r . 10. 

9.941. Maria das Deres de Carvalho (9.980), filha de Júlio 
Campos Ribeiro e de Philomena Gonçalves" Braz, 
nascida a 9, de janeiro de 1902,. no Districto Fe» 

Beethoven.Gaston de Orleans (9.987), filho de Muokj 
Gastou de Orleans e de Etelvina Ribeiro de Or
leans, nascido a 26 dè abril de 19033, ntf Estado do 
Rio de Janeiro (Vassouras, Andrade P in to) , ' fun
ccionario publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residenoia 4 
rua Paiva n . 2. 

Nascimento da Silva (9.988), filho de Custodio A n t e 
mo da Silva e dè Sebastiana Antonia da Silva, 
nascido a 3 de fevereiro de 1907, no Districto F e 
deral operário, solteiro, com domicílio eleitoral m > 
districto municipal de Piedade e residência á rua 
Dr. Garcia Pires n . 45. < 

Eulina São Pedro Gomes (9.989), filha de Fabricic 
Evangelista Gomes e de Etelvina da Conceição Go
mes, nascida a 28 de junho de 1916, no E. da Ba
hia (Maragogipe), operaria, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e resi
dência á travessa Loreto n . 34. 

Manoel de Jesus (9.990), filho'de José de Jesus e de 
Maria da Conceição, nascido a 13 de abril de 1915, 
ha Capital Federal, operário, solteiro, com domici-
cilio eleitoral no districto municipal de 'Penha e 
residência' á rua Cintra n. 12. 

9.952. José Apparecida Varella da Fonseca (9.991), filho dè 
Ricardo Varella da Fonseca e de Olinda Gomes 
Varella, nascido a 25 de junho de 1914, em Piau.. 

• Rio Novo, Estado de Minas Geraes, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici 
pal de.Piedade e residência á rua Paiva n. 32 . 

9.953. Ceciliano Miguel da Silva (9.992). filho de Antônio 
Miguel da Silva e de Maria Gertrudes da' Silva, 
nascido, a 16 de abril dé 1890, em Cuyàbâ, Estado 
de Mátto Grosso, militar reformado, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal d è ' P i e 
dade e residência á rua Manoel Victorino n . 122., 

9.954. Vicenzo Antonio Teburcio Cozenza (9.993), filho de 
. Carlos Cosenza e de ' Maria Domenica Paternoster, 
nascido a 27 de setembro de 1900, no Districto F e -
ral, mecânico, casado, com domicilio eleitoral noi 
districto municipal de Penha e residência á ru§ 
Filomena Nunes n.. .126... 
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9.969. 

. 9 . 955 . Eulina Venancia da Silva Oliveira (9.994), filha de 
Joaquim Carlos da Silva e de Venancia 'Maria de 
Jesus e Silva, nascida a 24 de agosto de 1907, em 
Leopoldina, enfermeira, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade e r e -

; residência á rua da Capella n . 15. 
•"5:955. Maria Izolina Ramos Cherfam (9.995), filha de Ber

nardino Ramos e de Antonia de Assumpção, nascida 
a 12 de agosto de 1913, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distr i-

< cto municipal de Piedade e residência.á rua Amo- 9.970. 
o r im n . 45. 

§.957. Irineu Augusto dos Santos (9.996), filho de Luiz Au
gusto dos Santos e de Celestina Pinto dos Santos, 
nascido a 11 de janeiro de 1911, no Districto Fe-

•. • deral, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade e resi
dência á rua Clarimundo de Mello n . 35. 

9.971. 

g .858. Jorge Gomes (9.997), filho de José Joaquim o de 
Beatriz de Jesus, nascido a 23 de abril de 1915, no 
Districto Federal, funccionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade e residência á rua da Capella n . 105. 

0.959. Moacyr de Oliveira Foco (9.998), filho de Álvaro Al-
j bertò Foco e de Marieta. de Oliveira, nascido a 2 
/ de janeiro de 1918, na Capital Federal, commer

cio, solteiro, com domicilo eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á rua Gonzaga 
Duque n . 148-A. 

9.960. Carmem Alonso Pereira (9.999), filho.de Júlio Can
il . dido Pereira e de Floripes Alonso Pereira, nascido 

" a 27 de fevereiro de 1908, em Barbacena, Estado 
de Minas Geraes, tarifeira da Estrada de Ferro 

•' Central do Brasil, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal deL Piedade e residência á rua 
Gomes Serpa n . 123.- ... • 

w.áBl.-, Carlos Dias Romêro (10.000), filho de Francisca Dias 
dà Conceição, nascido a 16 de setembro de 1913, 
em Aracaju, Estado de Sergipe, typographo, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Penha e residência á rua Guatemala n . 300. 

9.962. Rademar Figueiredo de Araújo (10.001), filho de Ma
ria Ignez, nascido a 20 de dezembro de 1906, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral nó districto municipal de Piedade e res i 
dência a rua Joaquim Martins n . 423. 

D ôfis. Laura de Pinho Macêdos (10.002), filha de José Maria 
de Pinho e de Clementina Amorelli de Pinho, nas
cida a 21 de fevereiro de 1910, no Districto F e 
deral, commerciante, casada, com domicilio eleito-

• , ral no districto municipal de Piedade e residência 
á rua Republica n . 22. 

fc.964. João Augusto Rodrigues (10.003), filho dei.Alfredo 
Accacio Rodrigues e de Maria José Rodrigues, nas
cido a 6 de maio de 1914, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua Mo
reira n . 56. 

9 .956. Carmem Mancebo de Andrade (10.004), filha'de Pela-
w gio Marques Mancebo e de Mercedes Moreira Man

cebo, nascida a 19 de abril de 1901, no Districto 
\.'J Federal, domestica, casada, com domioilio eleitoral 
,•' • no districto municipal, dé Piedade e residência á 

rua Christovão Penha n. 38. ; 

.9.966., José Fontes (10.005), filho de Domici.àno Pereira 
p- Fontes e de Florias Maria dos Santos, nascido a 

25 de junho de 1896, em Barra do Pirolly, Estado 
do Rio de Janeiro, funccionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no. districto municipal de 
Penha e residência á rua Magé n. 18. 

fr.967. Nair Alves da Motta Braga (10.006), filtía de F r a n 
cisco Alves da Motta Braga e de Alzira*de Andrade 
Bittencourt Braga,, nascida a 12 de novembro de 
1900, no Districto Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua Pereira Landim n . 101 casa 1. 

i|-.968. Francisco Pereira Mendes (10.007), filho de Justino 
Pereira Mendes e de Maria Mendes, naseido a 20 de 

• agosto de 1916, em Cantagallo, Estado de Minas 

Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residência â 
rua Sá n. 194. 

Aristides Ferreira de Andrade (10.008), filho de João 
de Andrade e de'Olivia Ferreira de Andrade, nas
cido a 6-de dezembro de 1915, no Districto Federai 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Amorim n. 48, 

Guiomar Santos de Andrade' (10.009), filha de Paulo 
Alves de Andrade e de Eulalia Santos de Andrade, 
nascida a 7 de março de 1913, no Districto Federa, 
estudante, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua Go
mes Serpa n . 53 . 

Octacilio Gonçalves de Salles (10.010), filho de Per-
cilio Gonçalves de Salles e de Deolinda Cariof.:i de 
Salles, nascido a 19 de maio de 1916, no Districto 
Federal, funccionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Penha e 
residência á rua das Missões n. 93 . 

9.972. Alcides Francisco dos Santos (10.011), filho de Fran
cisco dos Santos e de Iria Virgínia Feitosa, nas
cido a 4 de fevereiro de 1917, no Districto,Federal 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua Ma
noel Victorino n . 146. 

9.973. Silvina Martins da Silva Lopes (10.012), filha de Ma
noel Joaquim Martins e de Anna Joaquina, nas
cida a 10 de setembro de 1896, no Districto Fe 
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Penha e residência á rua Ada. 
n. 117. 

9.974. Norberto Silva Guimarães (10.013), filho de Norberto 
Silva Guimarães e de Rolíiia Maria da Conceição, 
nascido a 22 de maio de 1901, em São Fidelis, Es
tado do.Rio.de Janeiro, empregado municipal, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 

* de Penha e residência á rua das Missões n. 49. 

9.975. José Guilhermette (1.0.014), filho de Domingos Gui-
lhermette e de Virgínia Mayanara, nascido a 26 
de julho de 1897, no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Piedade e residência á rua Moreira 

» n. 23. 

9.976. Dagmar Santos de Andrade (10.015), filho de "Paulo 
Alves de Andrade e de Eulalia> Santos de Andrade, 

v nascida a 6-de fevereiro de 1911, no Districto Fe
deral, estudante, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residência á 
rua Gomes Serpa n. 53. 

9.977. Jorge Magalhães da Silva (10.016), filho de João Ma
galhães da Silva e de Maria Magalhães da Silva, 
nascido a 4 de dezembro de 1916, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Penha e residência á ave
nida Nova York n. 23. 

9.978. Sylvia Virgínia de Carvalho Rocha (10.017), filha de. 
Pedro Baptista de Carvalho e de Virgínia Brito-de 
Carvalho, nascida a 28 de agosto de 1904, no Dis-

• tricto Federal, pharmaceutica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade e 

'residência á rua Cruz e Souza n. 49. 

9.979. Ondina Baptista de Oliveira (10.018), filha de Joãc 
Baptista de Oliveira, nascida a 3 de julho de 1918, 
na Capital Federal, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Penha e 
residência á rua Coimbra n. 17. 

9.980. Maria "do Carmo Lopes (10.019), filha de João Lopes 
e de Celvina Martins Lopes, nascida a 10 de*juntío 
de 1914, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade e residência á rua Assis Carneiro n. 32. 

9.981."Jorge Santiago (10.020), filho de Antonio Santiago 
e de Carminda Ribeiro Santiago, nascido a 28 de 

\ -abril de 1917, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-
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nieipal de Piedade e residência â avenida Subur
bana n. 2.606. 

0 . 9 S 2 . Antonio Alves da Silva Júnior (10.021), filho de Antô
nio Alves da Silva e de Maria Gonçalves da Silva, 
nascido a 5 de fevereiro de 1913, no Districto F e 
deral, operário, solteiro; com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade e residência á rua 
Goyaz n. 476. 

9 .983 . Paulo Leopoldino (10.022), filho de Maria Leopoldina, 
nascido a.24 de dezembro de 1912, em Magé, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua Cardoso de Moraes n. 436. 

9 . 9 8 4 . Nilo Izabel Perpetuo (10.023), filho de Joanna Izabel 
Perpetuo, nascido a 15 de dezembro de 1913, em 
Cabo Frio, Estado do Rio da Janeiro, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal de Penha e residência á rua das Missões 
n. 93 . 

9.985. Deocleciano de Araújo (10.024), filho de Aluna da 
Araújo, nascido a 19 de julho de 1918, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade e residên
cia á rua Vital n. 14, 

9.986. Publio Raymundo de Oliveira Santos (10.025), filho 
de Francisco de Paula Marcos dos Santos e de The
reza de Oliveira Santos, nascido a 26 de fevereiro 
de 1905, em Bello Horizonte, Estado de 'Minas 
Geraes, commerciario, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade e residên
cia á rua da Capella n. 60. 

9.987. Carlos Fernandes (10.026), filho de Antonio Fer
nandes e de Climeria Rosa, nascido a 4. de novem
bro de 1901, no Districto Federal, empregado mu
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no districto 

o , municipal de Piedade e residência á rua Botafogo 
n. 46. 

9 .988 . Roberto Teixeira Campochão (10.027), filho de Anto
nio Teixeira Campochão e de Ernestina Trindad», 
nascido a 24 de rnarçode 1916, na Capital Federai, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha e residência á rua Monto-
vidéo n. 129. 

9.989. Rubens Tavares Stuart da Silva (10.028), filho de Joa
quim Tavares da Silva Júnior e de Maria Paulina 
Stuart da* Silva, nascido a 20 de novembro de 1913, 
no Districto Federal, operário; solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Piedade 
e residência á rua Moreira n. 77 . 

9.990. Waldemar Duarte Nunes (10.029), filho de Ernesto 
Zeferino Duarte Nunes e de Orminda Azambuja 
Duarte Nunes, nascido a 27 de novembro de 1893, 
ao Districto Federal, escrevente do Ministério da-
Guerra, casado, com domicilio eleitoral no districto^ 
municipal de Piedade e residência á rua Fagundes 
Varella n. 181. 

o QQI Paulo Vieira (10.030), filho de Bemvindo Vieira dos 
Santos é de Maria Francisca, nascido-a 14 de maio 
ie 1910, no Districto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade e residência á rua das Mangueiras n. 62. 

n n M Jenny'Barbosa Duarte (10.031), filha de Álvaro Bar
bosa da Costa e de Gabriela Marinho da Costa, nas
cida a 30 de outubro de 1914, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral nb dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Teixeira de Pinho n. 32. 

9.993, Salvador Esteves (10.032), filho de Manoel Esteves 
e de Helena Rosa Esteves, nascido a 2 3 d e novembro 
'de 1916, na Capital Federal, • commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Penha e residência á rua das Missões n. 93 . 

6.994. Sylvio Drumond Silva (10.033), filho de Alexandre 
Silva e dè Arminda Regazoli da Silva, nascido a 9 
de dezembro de 1917, no Districto • Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á rua Barreiros 
n. 160. 

9.995. Alberto Telles de Brito (10.034), filho de João Telles 
de Brito e de Mana Julia Telles, nascido a 1 de 
abril de 1899, no Districto Federal, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de-Piedade e residência á í u a Garcia Pires n. 6, 
casa 3 . 1 

%996. Ibrahim Brandão (10.035), filho de José Jacintho Pe
reira Brandão é de Maria Carolina Brandão, nas
cido a 18 de setembro de 1892, em "Pomba, Estado 
de Minas Geraes, commerciario, casado, Tòni domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade e 
residência á rua Elias da Silva n. 367. 

9.997. Cícero Firmo de Faria (10.036), filho de Francisco 
Firmo Sobrinho e de Maria Verônica Baeta de 
Faria, nascido a 23 de setembro de 1915, em Con
selheiro Lafayctte, Estado de Minas Geraes, fun
ccionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residência á 
rua Torres de Oliveira n . 415. 

9.998. José Nery Ferreira (10.037), filho de Antônio Ale
xandre Ferreira e de Emilia Nery Ferreira, nas
cido a 18 de setembro de 1907, em Marau, - Estado 
da Bahia, operário, solteiro, com domicilio elei
toral uo districto municipal de Penha e residência 
á rua Tupinambá n . 30>. 

9.999. Margarida Queiroz Demarco (10.038), filha de An
tônio Machado Pereira Queiroz e dè Carolina Au
gusta de Queiroz, nascida a 10 de julho de 1900, 
uo Districto Federal, operaria, viuva, com domi
cilio eleitoral-no districto municipal .de Piedade 
e residência á rua Martins Costa n . 124. 

10.000. Arlindo Moysés da Cruz (10.039), . filho de Adão 
Moysés da Cruz e do Maria Moysés da Cruz, nab-
cido a 22 de novembro áe 1898, em Sabara, Es
tado de Minas Geraes, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Piedade 
e residência'4 rua Amalia n . 47. 

10.001. Assis Cherfam "(1O.040), 'filho de Dalm Abdalla 
Cherfam e de Marietta Salttareli,.Cherfam, nascido 
a 11 de janeiro de 1906, no Distrieto Federai, 
commerciario, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade e residência á m a 
Amorim n . 45. f . 

10.002. Prothéa de .Moura Neves (10.041), i i l ha de Satyro 
Neves e de Maria • Moura Neves, nascida a 18 de 
abril de 1915, em Campos, Estado do Rio de Ja
neiro, enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residência á 
rua Torres de Oliveira n . 30. 

10.003. Irene Ferreira Tosta (10.042), filha de Candido-
Fereira Tosta e de Idalina Augusta Tosta, nascida 
a 27 de junho de 1915, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Torres de Oliveira n . 236. ' • 

10.004. Jamil Sebba (10.043), filho de Antonio Sebba e de 
Isachia Elias Sebba, nascido a 29 de outubro:de 
1913, em Santo Antonio do Rio Verde, Estado de 

- • • Goyaz, estudante de medicina-, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Piedade 
e residência á rua Elias da Silva n. 111. 

10.005. João Celilio da Costa (10.044), filho de Jacintho 
Luiz da Costa e de Leopoldina Moreira de Jesus, 
nascido a 11 de março de 1903, em Mães dos Ho
mens do Tuevo, Estado de Minas Geraes, funccio
nario da Estrada de Ferro Central do Brasr , ca
sado, com domicilio eleitoral no districto mun i 
cipal .de Piedade e residência á rua Mendes nu 
mero 17. • 

10.006. Maria Eloisa de Medeiros Paciência (10.045), filha 
de Manoel Roberto da Paciência e de Antonina dé 
Medeiros Paciência, naseido a .28 dé setembro de 
19.16, no Districto Federal, estudante, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade e residência á avenida Suburbana n . 2 . 5 2 3 , 

10.007. .Waldemar Cordeiro dos Santos (10.046), filho de 
João Gomes dos Santos e de Cecília Cordeiro, nas* 
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cido a 2 de maio de 1917, em Maceió, Estado de 
Alagoas, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Penha e residência á rua 
da Regeneração n . 212. 

10.008. Luiz Carbone (10.047), filho de Antonio, Carbone e 
de Maria Gonçalves Carbone, nascido a 16 de fe
vereiro de 1909, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto - mu
nicipal de Irajá e residência >á rua Conimandanle 
Coimbra n . 13. 

10.009. Maurício Nascimento Portella (10.048), filho de 
' Deocleciauo.Nascimento Portella e de Sabina Ma
ria de Jesus, nascido a 20 de junho de 1907, no 
Districto Federal, commerciario, solteiro,-com do
micilio, eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua 'Paraná n . 38. • 

'10.010. Leonidia dc Freitas Santos (10.049), filha de Vi
cente Moreira de Freitas e de Olympia de Freitas, 
nascida a 27 de -novembro de 1897, em Curityba, 
Estado do Paraná, domestica, viuva, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Penha e 
/residência á rua Cuba n . 90. 

10.011. Rosa Ferreira Tosta '(10'.050), filha de'Cândido Fer 
reira Tosta e de Idalina Augusta, Tosta, nascida a 
16 de novembro^ de 1912, no Districto Federal, 
domestica, solteira, ' com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade e residência á rua 

, /Torres ' de Oliveira n . 230. 

10.012. Obddego Augusto Baptista (10.0,51), filho de Manoel 
RodOlpho de Miranda Baptista é de Elvira. Au
gusto de Miranda Baptista, nascido a 9 de julho 
de 1914, em Rio Bonito, Estado de Minas Geraes, 

- commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
• districto municipal de Piedade e. residência á rua 

Almeida Nogueira n . 19r I 

10.013. Olga Vieira Coelho (10.052), filha de João Gomes 
Vieira e de Julia Amélia Vieira, nascida a 10 de 
novembro de 1900, em Nova Friburgo, Estado do 
Rio de Janeiro, domestica! casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e resi
dência á rua Plinio de Oliveira n . 27. 

10.014. José Joaquim Lobão (lu.053), filho de Cândido Joa-
_ quiin Lobão e de Eulalia Lobão, nascido a 12 de 

janeiro de 1899, em Cachoeira, Estado de São 
Paulo, funccionario publico, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Piedade e 
residência á rua Assis Carneiro n. 145. 

10.015. Hel«na Moro Buttei (lu.05'4), filha de Fernando 
Moro e de Maria Luiza, nascida a 11 de fevereiro 
de 1915, em Olympia, Estado de São Paulo, d o - , 
mestiça, com domicilio eleitoral no districto. mu
nicipal de Piedade e residência á rua Gomes Ser
pa n . 72. 

10.016. Carlos Sovat Júnior (10.055), filho de Carlos Sovat 
e de Irene Sovat, nascido a 8 de setembro de 19,10, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade e residência á rua Berquó n. 23. 

0.017. Maria Fernandes Pereira (10.056), filha de Primo 
Fernandes Pereira e de .Edina Baptista Pereira, 
nascida a 8 de abril de 1915, nò Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Penha e residência á rua 
Jequeriçá n . 192. 

£0.018. Lucy de Oliveira Santos (10.057), filha de Joaquim 
Nogueira dos Santos e de Eliza Torres de Oliveira, 
nascida a 17 de julho de 1910, em Providencia, 
Estado de Minas Geraes, domestica, solteira, com 
lomicilio eleitoral no districto municipal de Irajá 

e residência á rua Lygia n . 66. 

iO.Oly. Juvelino Luiz dá Silva (10.058); filho de Antonio 
Luiz de Medeiros e de Maria Cândida, nascido a 
17 de setembro de 1900, em Farias Lemos, Estado 
de Minas Geraes, commerciario, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Piedade 
e residência á rua Brasil n . 84. 

10.020. João Lopes (10.059), filho de Manoel Joaquim L o -
< pes e de Maria do Carmo, nascido a 17 de março 

de 1888, em Vizeu, Portugal, capitalista, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade e residência á rua Assis Carneiro n . 32. 

10.021. Maria Augusta Leite (10.060), filha de Emilia da 
Silva Soares, nascida a 3 de setembro de 1913, no 

( Districto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade, e re
sidência á rua Ouro Preto n : 2 5 . 

10.022. Caeilda Ramos Teixeira (10.061), filha de Estanis-
lau Ramos e de Elvira Antunes Ramos, nascida a 
17 de julho de 1916, no Districto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleittoral no districto 
municipal de Irajá, e residência á rua Teixeira 
Franco n. 2 1 . 

10.023. Gertrudes Silva Moreira (10.062), filha de Idelfonso 
. Luiz da Silva e de Josepha Silva, nascida a 28 d e . 

junho de 1913, no Estado do Espirito Santo, I ta-
pemerim, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade, e residência á 
rua Garcia Pires n . 181. 

10.024. Lourival Vieira Corte Real (10.063), filho de José/ 
Serodio Corte Real e de Palmyra Vieira Corte Real, 
nascido a 18 de janeiro de 1916, no Districto F e 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de' Irajá, e residência á 
rua Lygia n . 116. 

10.025. Mario Pereira (10.064), filho de José Pereira e-de 
Iracema Bittencourt, nascido a 1 d e m a r c o de 1918, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio- eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua das Missões n . 93. 

10.02(5. Júlio Felippe daSi lva (10.065), filho de José Felippe 
da Silva e de Julia da Conceição Ferreira, nascido 
a 5 de julho de 1913, no Estado de São Paulo, com
merciario, solteiro, com ;domicilio "eleitoral no d i s 
tricto municipal de Irajá, e residência á rua Onzt 
numero 14. 

10.027. Álvaro Rodrigues Corrêa (10.066), filho de Fernando 
Rodrigues Corrêa e de Delphina Maria Corrêa, nas
cido a 7 de setembro de 1S94, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri- • 
cto municipal de Piedade, e residência á rua Antonio • 
Vargas n. 117. • 

10.028. Geraldo Alves Nigro (10.067), filho de Josó Nigro'e 
de Izabel s Alves Nigro, nascido a 10 de maio de 1915, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Irajá. e 
residência á rua Uranos n. 1446. 

10.029.' Nelson dos Santos Liberato (10.068), filho de José;; 
dos Santos Liberato e de Julia Solidade-dos Santos.' 
nascido a 18 de agosto de 1913, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral , 
no districto municipal de Irajá, e residência á rua 
Delphim Carlos n . 18. 

10.030. Euclydes Cecilio de Castro (10.069), filho de Manoel:,. 
Cecilio de Castro e de Laudelina Pinto de Castro,' 
nascido a 31 de maio de 1909, no Estado do Rio.de 
Janeiro, Iguassü, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade, e res i - . 
dencia á rua 21 de abril n . 18. 

10.031. Lindaia Assumpção Alves (10.070), filha de Alcebia
des Augusto de Freitas e de Maria da Gloria Freitas, 
nascida a 14 de janeiro de 1918, no Districto Fe
deral,! domestica, casada, com domicilio eleitoral ; 

no districto municipal de Penha, e residência á rüa 
Antonio Rego n . 67. 

10.032. Antonio Rodrigues Meirelles (10.071), filho de" A n 
tônio dos Santos Alves de Meirelles e de Thereza ' 
Jesus Rodrigues, nascido a 18 de dezembro de 1892, 
no Districto Federal, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto -municipal de Piedade, 
e residência á rua João Barbalho n. 194. 

10.033. Luiz de Menezes (10.072), filho de Felinto Bezer ra 
de Menezes e de Izabel Pinto de Menezes, nascido a 
27 de .iunho de 1895, no Estado de Pernambuco. 
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Olinda, mechanieo, casado, com domicilio elei
toral uo districto municipal de Penha, e residên
cia ú rua Castello Branco n. 161. 

1 0 . 0 3 1 . . Lucilina Fernandes Pereira (10.073), filha de Bru
no Fernandes Pereira e de Edina Baptista Perei
ra, nascido a 19 de novembro de 1917, no Distri
cto Federal, domestica, solteira, com domicilio elei
toral" uo. districto municipal' de Penha, e residên
cia á rua.Coimbra n . , 113. , 

í0 .035. Alayde Marinha dos Santos (10.074), filha de Al-
fredo Eduardo dos Santos e. de Barbara dos Santos, 
nascida a. 18 de janeiro de 1906, no Districto Fe 
deral, ' funccionaria publica, viuva, com domici-

" lio eleitoral no districto municipal de Penha, e re -
"•/ sídehciá á rua Cuba n. 90. 

'0 .036. Laura Ferreira dos Santos (10.075), filha de João 
Coelho Ferreira e de Cecília Baptista Ferreira, 
nascida a 15 de abril de 1905, no Districto Fe 
deral, domestica, casada, com' domicilio eleitoral 
no ^districto municipal de Piedade, e residência 
a rua Almeida Nogueira n . 96. 

10.037. Olindina de Medeiros Vasques (10.076), filha de 
João Apolinario Medeiros e de Alzira de Medei
ros Vasques, nascida a 23 de abril de 1916, no Es 
tado da Parahyba do Norte, V. Cabedelo, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade, e residência á rua Clarimundo de 
Mello n . 28, casa 6. / 

10.038. Géographo Duarte de Menezes (10.077), filho de Ma
noel Duarte de Menezes e de Francelina Alves de 

. Menezes, nascido a 5 de fevereiro de 1912, no 
" Districto Federal, commercio, solteiro, com domi

cilio eleitoral no districto municipal de Piedade, 
e residência á rua Goyaz n . 516. 

iü,039, Hilda Lopes. (10.078), filha de João Lopes e de Syl-
yina Lopes, nascida a 11 de marco, de 1917, no Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio 

;' eleitoral no districto munjcipal de Piedade, e resi
dência á rua Assis Carneiro n . 32. 

10.040. Castorina Vieira Balthazar (10.079), filha de João 
Modesto Vieira c de Julia Amélia Vieira, nascida 
a 14 de maio de 1893, no Estado do Rio de Janeiro, 
Nova Friburgo, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá, c resi
dência á rua Plinio de Oliveira n . 27. 

10.041. Leíicia de Macedo (10.080), filha de Mario da S i l - . 
eira Macedo e de Maria Aldhia de Macedo, nas
cida a 27 de junho de 1916, no Districto Federal, 
doméstica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha, e residência á rua Del
phim Ennes n . 119. , 

10.042. Luiz Fernandes de Lima (10.081), filho1 de José Fe r 
nandes de Lima e de Maria Constância de Lima, 
nascido a 2 de agosto de 1905, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dé Penha, e residência á rua 
Maria Rodrigues n . 51 . 

' 0 . 0 4 3 . Joaquim de Souza (10.082), filho de Silvino Dias 
da Silva e de Alfreda Maria da Conceição, nascido 
a 1 de Janeiro de 1900, no Estado de Minas Geraes, 
Bom Jardim, funccionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Pie
dade, e residência á rua Brasil n . 32. 

10.044. Hugo Laercio de Barros (10.083), filho de José .Fer 
nando de Barros e de Mana dos Santos de Barros, 
nascido a 10 de abril de "1915, no Estado de São 
Paulo, Jacarehy, commercio, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Penha, e r e 

s idênc ia á rua Barreiros n.- 164, casa 2 . 
10.045. Antonio Mouro da Cunha (10.084),-filho de Luiz 

Maria dos Santos Cunha e de Francisca Custodia 
da Cunha, nascido a 26 de marco de 1887, no 
Estado do Rio de Janeiro (Campos), proprietário, 
solteiro, com domioilio eleitoral no districto mu-

' nicipal de Peuha e residência á rua Belizario 
Penna n . 207. 

10.016. Elisa Ferreira de Almeida (10.085), filha de Ray
mundo Ferreira da Costa e da Or-ainda Elisa Fe r 

reira Santos, nascida a 9 de abril de 1903, no 
Districto Federal, domestica, casada, coih domicilio 
eleitoral no districto municipal dó Piedade e r e 
sidência á rua Florentina n . 57. ''. 

10-047. Alberínda Pereira Vieira (10.086),- f i lha,de Alber-
tino Francisco Vieira e de Laurinda Corrêa de 
Castro Pereira, nascida a 30 de dezembro de 191-.in 

•no Districto Federal, domestica, casada, com do-" 
micilio eleitoral no districto municipal dé Pieaade 
e residência á rua Vital n . 106. 

<n n*«. Renato Moura Freitas (10.087), filho de-Manoel 
Francisco de Freitas e de Delphina dé Moura Fre i 
tas, nascido a 12 de abril de 1912, no Estado de 

- Sergipe, (Aracaju), commercio, casado, com -do
micilio eleitoral no districto .municipal "de Pe-^' 

, nha e residência á Avenida Paris n : 120. 

10.049. José Bonifácio do Rego (10.088), filho dè Guilher
me José do Rego e de Idalina Emilia da Silva 
tRego, nascido a 5 de junho de 1897, no Districto 
Federal, typographo, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade e resi
dência á rua Gomes Serpa n . 10. 

10.050. José de Moraes Oliveira (10.089), filho dè Claudino 
Alves de Oliveira' e de Rachel Vieira de Moraes 
Oliveira, nascido a 8 de" setembro de 1909, no 
Estado do Rio de Janeiro, (Parahyba do Sul), com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e 'residência á rua 
21 de Abril n . 42. 

10.051. Adpio Meud&s Casção (10:090), filho de Alipio Gon
çalves Casção e de Adelia Mendes Casção. nas
cido a 12 de julho de 1918, iio Districto Federal, 
commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral nt 
districto municipal de Penha e residência á rua 
Macapury n . 49. 

10.052. Appolonio Ferreira Lopes- (10.091), filho de Arthur 
Moreno Lopes e de .Tuyentina Ferreira, nascido a 
9 de fevereiro de 1895, no Districto Federal, ma-
Vhinista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de .Ir.ajá e .residência á rua Ni-

• canor n . "12. 

10.053. José 'Teixeira .(10.092), filho de Luiz Teixeira e^de, 
Anna Adelaide, nascido a 18 de março de 1905, 
no Districto Federal, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de*8 Irajá 
e residência á rua Etelvina n . 15. . . 

10.0D4. Oswaldo Campos da Silva (10.093), filho de Alfredo 
da Silva e de Armia Campos da Silva, nascido,a. 
8 de fevereiro de 1918., no\ Districto'. Federal,* 

operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de. Irajá o residência á rua An
dorinha n. -15. - i . 

10.055, Oswaldo Vieira. (10:094),-filho dc Paulo João Vieira 
e de Oscarina Vieira, nascido a 31 de dezembro 
de 1910, no Estado' de Minas Geraes,- (Bello Ho
rizonte), commercio, solteiro, Com domicilio elei-

, • toral no districto municipal de Irajá e residência 
á rua D. Luiza n. 15 . 

in.n.n6. Walter de Amaral Barbosa (10.095), filho de Ve
ríssimo Mariano Barbosa e de Emilia. do Amaral 
Barbosa, nascido a 18 de novembro de 1902, ..no. 
Estado do Rio de Janeiro, (Santa Maria Magoa J'' 
lena), commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de ' I ra já e" residência 
á rua Jacintho ri. 33. 

10.057. Isaura Ignez de "Carvalho Vicenzo- (10.096), filha 
de Oscar Ferreira de Carvalho e d é Claudina Pinto 
de Carvalho, nascida a 5 de novembro.de 190.6,? 
no Districto Federal, commercio,, oasada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Irajá 
e residência á. rua Evange l inan . 16. 

10.058. Waldemar Gonçalves de Oliveira (10.097), filho de 
Albina Fernandes de Oliveira, nascido a 24 de 
agosto de 1918, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal d é J r a j á e residência á rua Jacy h . 25. 

10.059. Roberto Vieira Cardoso (.10.098), filho de José Vieira 
Cardoso e de Isabel Vieira Cardoso, nascido a 10 
de setembro, de 1913, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residência á rua Dio
nisio n . 23 . 
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0.060. Nestor Joaquim dos Santos (10.099), filho de Ve- 10.037. 
,-\ nancio. Joaquim dos Santos e de Cáciana Maria 

\ dos Santos, naseido a 19 de junho de 1882, no ; ' ' 
i Estado do Rio de Janeiro, (Mendes), operário, ca

sado, com domicilio eleitoral np districto muni 
cipal de Irajá e residência á rua Padre Januário 
numero 46. 

Ponalet Rodrigues (10.112), filho de José Rodrigues 
Pereira e de Paulina Teixeira Pinheiro, nascido a 

1 2 8 de março de 1915, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á rua Bomsuccesso 
n. 109. 

JO .UBl. Orozimbo Ignacio de Oliveira (10.100), filho de 
Ezequiel Francisco de Oliveira e de Ernestina 
Cascuira de Jesus, -nascido - a 2 de outubro de 
1910, no Estado de Minas Geraes, (Argirita), la
vrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Guaranhuns r n . 39. 

J0 .062. Laurentina da Silva Garcia (10.101), filha de Ho
racio Felisbino da Silva e de Maria Horacia da 
Silva, nascida a 19 de jane i ro .de 1896, n>> Dis
tricto Federal, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e resi
dência á rua Lygia n . 66. 

10.063. Eneida Belfort de Oliveira (10.102), filha de Booz 
Belfort de Oliveira, e 'de Maria dos' Santos Oli
veira, nascida a 21 de outubro de .1916, no- Dis-

• - • tricto Federal, commercio, solteira, cOm domicilio 
eleitoral no districto municipal de Traja e - r e s i 
dência á rua Jacy n . 16. 

10.064.• Aurélio Rodrigues (10'.103), filho de Rosa Rodrigues, 
'' '' nascido a 6 de maio de 1908,. no Estado do Espi-
: - rito Santo, (Cachoeiro 'de Itápemerim), ferroviário, 

casado, com domicilio'eleitoral no districto mu
nicipal de Irajá e residência á rua Câjá u . 26. 

I 
„i0.065. Adrelina de Jesus (10.104), filha de Luiza de Jesus, 

nascida a. 30 de novembro de 1913, no Estado de 
Minas. Geraes.- (Cáxatnbú), 'operaria, solteira, com 

'•- domicilio eleitoral no districto municipal de Pe
nha e residência á Estrada do Engenho da Pedra ' 
numero 317. 

0.066. Luiza de Jesus, filha de Sophia de Jesus, nascida a 
_ , -20 de abril de 1894, no Estado de Minas Geraes, 

5 • (Caxambú), operaria, casada, com domicilio elei-
>• .-. oral no districto municipal de Penha e residên

cia á Estrada do Engenho da Pedra n. 317. 
ti>.G67.Agostinho Ignacio Monteiro (10.106), filho de Felicio 

Ignacio Monteiro e de Luiza Monteiro de Castilho, 
nascido a 28 de agosto de 1907, em Vassouras, Es-

• ' lado do Rio de Janeiro, operário, casado, com do
micilio eleitoral .no districto municipal de Penha 

• : e residência á rua Cuba n. 126. 

10.068. Francisco Chagas SanfAnna (10.107), filho de Ni-
coláu Paraguassü de SanfAnna.e de Maria Isabel 
da Silva, nascido a 17 de setembro de 1903, em São 
Salvador, Estado da Bahia, mecânico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto, municipal de Penha 
e. residência á rüa Cardoso de Moraes. 

; 10.069. Alberto Benedicto Gonçalves (10.103), filho de Be-
1 nedicto Gonçalves e de Catharina Esmeria, nascido 

, a 22 de.novembro de 1895, em São Pedro de Pe-
query, Estado de Minae Geraes, funccionario pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no. districto. 
municipal de Irajá e residência á rua Cariry nu-

/ mero 238. 

10.O70.^José de Almeida Miranda (10,109), filho de Atalibio 
• de Paula Miranda e de Julia de Almeida. Miranda, 

nascjdo a 2 de junho de 1906, em Largato, Estado 
de Sergipe, commerciante, solteiro, com domicilio 
eleitoral rio districto municipal de Irajá e residên
cia á rua Conselheiro Paulino, n . 182. 

íO.071. João Luiz Dias (10.110), filho de Manoel Luiz .Dias 
e de Adelia dos Santos Dias, nascido a á l de maio 
de 1914, no Districto Federal, empregado publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Irajá e residência á rua Plinio de Oliveira 
n . 10. 

«/> ft7<>. isaac Antonio de Moraes Filho (10.111), filho de 
Isaac Antonio Moraes e de Mareolina Leite de Mo
raes, nascido a 10 de março de 1904, ná Barra do 

. Imbé, Estado do Rio de Janeiro, funcoionario pu
blico, solteiro, comi domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha e residência á rua do Couto 
n. 58., 

10.074. Aristides Corrêa (10.113), filho de Arcenio .da Sil-
, veira Couto e de Maria Isabel Corrêa Couto, nascido 

a 24 de. outubro de 1916, no Districto Federal, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munir 
cipal de Piedade ,e residência á rua Paraná n . 88. 

10.075. Carlos Pereira (10.114), filho de Francisco -Antônio 
Pereira e de Luiza Magdalena,. nascido a 19 de no
vembro de 1897, no Districto Federal, graphico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Penha e residência á rua Çamponeza nu
mero 28. 

10.076. Farmindo Tavares de Andrade (10.115), filho de Fa r -
mindo. de Andrade e de Carlinda Tavares da Silva, 
nascido a 6 de dezembro de 1907, no Districto F e 
deral, motorista, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Penha e residência á rua 
Vinte e Tres de Abril; n . 24. 

10.077<. Carlinda de Andrade Queiroz (10.116), filha de Fa r 
mindo Francisco de Andrade e de Carlinda Tavares 
de Andrade, nascida a 17 de janeiro de 1911, no 
Districto Federal, domestica; casada, com domicilio 
eleitoral no- districto municipal de Penha e residên
cia á rua Vinte e Tres de Abril n . 24. 

10.078. Helena Gonçalves de Andrade' (10.117), filha de Car
los Gonçalves e de Laura Augusta Gonçalves, nas
cida a 6 de abril de 1907, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha e residência á rua Vinte 
e Tres do Abril n . 2-1. 

10.079. David Gonçalves (10.118), filho de Antonio Gonçalves 
e de Marianna da Conceição,, nascido a 2 de se-
teinbro-de 1913. no Districto Federal, operário, sol
teiro.'com domicilio eleitoral-no districto. municipal 
de Penha e residência á avenida Luzitana n . 146. 

10.U80. Carmem Rodrigues .Alves (10.119), filha de Felis-
berto Domingos Alves e de America Rodrigues 
Alves, nascida a 14 de setembro de> 1898, em São 
Sebastião dos Ferreiros, Estado do Rio de Janeiro. 

. domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residenoia. á rua Thomaz 
Ribeiro n . 35. 

10.081. Wilson Soares Cardoso (10.120), filho de Roberto 
Cardoso e de Clementinò Soares Cardoso, nascido a 
5 de fevereiro de 1917, no Districto, Federal, ope
rário, solteiro,, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Irajá e residência á travessa Loreto 
n. 23 . 

10.082.. isalt ina Teixeira de Mello. (-1-0.121), filha de Do
mingos da Silva Teixeira õ de Rosaiina de Freitas 
Braga, nascida a 8 de novembro de 1910, no Dis
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 

' eleitoral no districto municipal de Irajá e residên
cia á rua Sinai n . 6 . 

10.023. Josó Elias'Machado (10.122), filho de Lauro Nery 
Machado e de Maria Eiras Machado, nascido a 12 
d« dezembro de" 1914, no Districto Federal, com
mercio, solteiro,, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residência á rua Jacy 
n . 3 1 . 

10.084. Wáldemiro Rosa (10.123), filho de Maurício:Russa e 
de Doloree Rosa, nascido a 10 de janeiro de 1915, 
em Mathias Barbosa, Estado de Minas Geraes, fun
ccionario municipal, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Irajá e resideucin 
á rua Lobo Reis n . 14. 

10.085. José'Campos dos Santos (10.124), filho de Baz AU
gusto dos Santos e de .Firmina Campos Barii.)^.., 
nascido a 13 de julho de 1914, em Maceió, Estado 
de Alagoas, operário,.solteiro, com'domicilio ele -
toral no districto municipal de Irajá e residência 
á rua Leonidia n . 28. 
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10.086. Maria da Silva Santos (10.125)., filho de Pordmenda 
Silva Santos e d6 Eulina Alves dos, Santos, naseido 
4 de inalo- de 1911, no Distrioto. Federal, commercio, 
casado, com domioilio eleitoral ao. distrioto muni
cipal de Penha e residência á rua Paraná n. 32-

10.087. José do Espirito Santo (1Q. 126), filho de Olaudionor 
Gapistrano do Espirito Santo o de Sarah Pinto do 
Espirito Santo, nascido a 3 de junho de 1915, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi-= 
cilio eleitoral no districto municipal de Irajá e re
sidência á rua Miguel Ferreira n. 35. 

0..088. Francisco Álvares. Tavares (10.127), filhg de Alfredo 
Alvares Tavares e dq Miehaela de Jesus, nascido a 
12 de novembro de 19,10, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Irajá e residência á rua Uranos nu
mero 1.095, 

•i 0.089. João, Vieira da Luz Filho (10.128), filho de Vieira 
da Luz, e. de Perçiliana Vieira Alves, nascido a 13 
de julho de 1915, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Irajá e residência á rua Cariri n. 19. 

to.Ü90, Antônio Lopesi da Silva (10.129), filho de Mariano 
LQPES da Silva e. de Sylvina Maria da Conceição. ' 
uasqjdo 10 de maiO de 1916, em Macahé, Estado 
CJQ Rio de Janeiro, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Irajá e 
residência á rua Castro Lopes. n . 30. 

. 0 . 0 9 1 . Jçsó Pereira (1O.130), filho de Luiz Pereira e de 
Maria Julia Mendes, nascido a 21 de junho de 1916, 
no. Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio, eleitoral no districto municipal de Irajá 
e residência á rua Latino Coelho n . 3 7 . 

10.092. Rubem da Silva Vianna (10.131), filho de Belisario 
da Sjlva Vianna e de Rubina de Lima Vianna, 
nascido a 6 de agosto de 1918, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residência á rua Etel
vina n.' 27. 

10.093. João Antunes Pereira (10.132), filho de José Antu
nes Pereira e de Antonia. Jacintho Pereira, nascido 
a 28 de abril de 1900, no Districto Federal, em
pregado municipal, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residência á rua 
Maria do Carmo n . 6 1 . ( 

10.094. Ary Leocadio (10.133), filho de Genezio Leocadio e 
de Odette Nunes Leocadio, nascido a 1 de setem
bro de 1918, no Districto Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Irajá e residência á rua Aymoré .n . 1 4 . 

10.095.. Gustavo de Oliveira (10.134), filho de Romilda Maria 
de Oliveira, nascido a 5 de janeiro de 1918, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrioto municipal de Irajá e 
residência à rua Cajá n . 15. 

10.096. Alfredo José Maria (10.235), filho de Maria Cândida 
de Jesus, nascido a 29 de maio de 1883, em Santa 
Thereza, Estado do. Rio de Janeiro, funccionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no distri
oto municipal de Penha e residência á rua Milton 
n. 4Ç. 

10.097. Jandyra Condeixo de Azevedo (10.136), filha de Mar-
eelino Rodrigues, de Azevedo e de Constança Con
deixo de Azevedo, nascida a 2 de fevereiro de 1889, 
no Districto Federal, funccionaria publica, soltei
ra, com domicilio ejeitoral no districto municipal 
de Penha e residência á rua Leopoldina Bulhões 
n. 5. . 

10.098. João Alves Garcez (10.137), filho de Antonio Lou
renço Gareez e de Láurinda Alves, nascido a 24 de 
junho de 1902, em Fortaleza, Estado do Ceará, 

' sub-official da Armada, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e rçsir-
dencia á rua Andorinha n. '54. 

1 0 . 0 9 9 . JOSÉ Eduardo Damasceno (10 .138 ) , afilho de João 
Damasçeno Leite e de, Maria Rosa da Conceição, 
nascido a 17 de abril de, 1.87-6, em, Thebas de Leo
poldina, Estado de Minas. Geraes, lavrador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Penha e residência á rua Califórnia n. 38. 

10.1QO. Heraolides Francisco Gomes (10.139),.filho de Ma» 
noel Francisco Gomes e de Ignacia Maria da Con
ceição, nascido a 8 de setembro de 1911, na Capital 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Penha e residência á rua 
do outo n . 53. 

10.101. João Thiago Chaves (10.140), filho do Manoel da ' 
, Silva Chaves e de Maria Augusta Chaves, nascido 
a 30 de abril de 19Q6y'ern Petropolis, Estado do Rio 
de Janeiro, funccionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral rio districto münioipal de Piedade 
e residência ârua Gomes Serpa n . 44. 

10.102. Irineu Gonçalves (10 .141) , filho de José Gonçalves 
de Carvalho e de Herminia de Jesus Gonçalves, 
nascido a 4 de maio de 1918, no Districto Federal 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade e residência á rua 
Solimões n . 59. 

10.103. Carlos Alberto Sá de Pinho (10.142), filho de Nuno 
Alvares de Pinho e de Maria da Conceição Sá de 
Pinho, nascido a 9 de julho de 1894, no Estado do 
Maranhão, funccionario publico, casado, com do-
micio eleitoral np districto municipal de Penha e 
residência á avenida. Londres n . 7. 

10.10:4. Manoel Barreto - de SanfAnna (10.143), filho de Ma
noel José de. SanfAnna e de Deolinda Maria de 
Jesus, nascido a 2 7 de abril de 1912, em Rosário, 
Estado ^ e Sergipe, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Penha <? 
residência á rua Leopoldina Rego n . 876. 

1 0 . 1 0 5 . João Baptista Teixeira ( 1 0 . 1 4 4 ) , filho de João Ba
ptista Teixeira e de Julia Balbina da Conceição, 
nascido a 1 1 de janeiro, de 1898, em .Conservatório, 
Estado do Rio de Janeiro, pintor, casado, com do-

í micilio eleitoral no districto municipal de Penha 
e residência á rua Guatemala n . 125. 

Í O . I O U . José Nunes dos Santos ( 1 0 . 1 4 5 ) , filho de Ludgero 
Gomes dos Santos e de Etelvina Nunes dos Santos, 
nascido a 2 6 de fevereiro de 1897 , em Ouro Preto, 
Estado de Minas Geraes, commercio, casado, com 
domicilio eleitora] nu di'stricto municipal, de Pe
nha e residência á rua Nicarágua n . 1 8 7 . 

1 0 . 1 0 7 . . Marcos Alberto Soares (10 .146) , filho de Carlos Al
berto Soares e de Maria Ignacia Soares, nascido a 
24 de março de 1 9 0 3 , em Nictheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, musico, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Penha e residência á rua 

. Dr. Nunes n . 156. 

10.lu8„ Oscar Mascarenhas Wildhagem (10.147), filho de 
• Augusto Luiz Wildhageu e de Guilhermina Mas- • 

carenhas Wildhagen, nascido a 2 de junho de 
1898, no Districto Federal, commercio, casado, com 

• domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá 
e residência á rua Dyonisio n. 13. 

10.109. João dos Santos Capella (10.148), filho de Belmiro 
dos Santos Capella e de Marcelina da Silva Ca
pella, nascido a 7 de novembro de 1911, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua Nabor Rego n . 72. ' 

10.110. Simplicio Julião de Oliveira (10.149), filho de João 
Julião de Oliveira e de Maria Julião de Oliveira, 
nascido a 1 1 de abril de 1911, em Barreira Ver
melha, Estado do Ceará, 2" sargento do Corpo de 
Fuzileiros, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residência á rua Pa-
ranhos n . 69, casa 2 . . 

10 -Ml. Orestes de Castro Coelho (10.150), filho de Cassianc 
Coelho Gomes e de Maria Augusta de Castro Coe
lho, nascido a 11 de maio de 1885, em S. Joãc 
Ncpomuceno, Estado de Minas Geraes, cirurgião 
dentista, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal ele Irajá e residência á rua Etelvina 
n . 9. 

10-112- Syrede Moreira dos Santos (10.131), f i lha'de Alfredo, 
Pinto Moreira e dè Iracema dá Graça Moreira, nas
cida a 5 de setembro de 1900, em Barra Mansa, Es
tado do Rio de Janeiro, funccionaria publica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici-
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<pal de Piedade e residência á rua Manoel Victorino 
n . 125. 

30.113. Joapery Pinto de Almeida (10.152), filho de Hernane 
Pinto de Almeida e de Antonia Muniz de Almeida, 
nascido a 31 de dezembro de 1905, no Districto F e 
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residência á rua 
Major Rego n . 150. 

10.114. JURACY Corrêa (10.153), filho de Crysantho Corrêa e 
de Antonia Cabral, nascido a 28 de junho de 1914. 
em Campos, Estado 'do. Rio de Janeiro, empregado 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residência á rua Miguel 
Ferreira n . 33. 

10.115. Aurélio Barbosa Monteiro (10.154)? filho de Jero
nymo Barbosa Monteiro e de Gabrjella da Silva 
Monteiro, nascido a 8 de maio de 1898, no Distri
cto Federal, funccionario municipal,' casado, com 
domicilio eleitoral no districto.municipal de Irajá 
e residência na rua Miguel, Ferreira n . 16. 

10.116. Luiz Vaz Moura (10.155), filho de Antônio Vaz Mou
ra e de Herminia Vaz Moura, nascido a 14 de no
vembro de 1908, rio Districto Federal, ferroviário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Irajá e residência na rua Maragogi nume
ro 55. 

•;1Q.M7. Pedro Dantas Frazão (10.156)1, filho de Pedro F r a -
zSo Martins Schwartz e dé Anna Garlota Dantas 
Frazão, nascido a 9 de fevereiro de 1914, em San
ta Magdalena, Estado do Rip de Janeiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Irajá e residência na rua Maragogi n . 55. 

10.118. Florial Sanchez (10.157), filho de Salvador Sanchez 
e de Maria Anti, nascido A 8 de maio de 1914, na 
capital do Estado de São Paulo, commerciario, sol-, 
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Irajá e residência n a , r u a Dr . Nicanor nu 
mero 10. 

10.119. Hélio Leocadio (10.158), f i lho 'de Genezio Leocadio 
e de Odette Nunes Leocadio, iiascido a 9' de junho 
de 1917, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com 4 domicilio eleitoral no districto municipal de 
Irajá e residência na rua Ayinoré n . 14. 

10 .120. João Bem Dias de Moura Filho (10.159), filho d6 
João Bem Dias de Moura e ,de Adelina Pitaluga 
de Moura, nascido A 17 de novembro de 1916, em 
Santo Antonio do Rio Abaixo, Estado de Matto 
Grosso, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residência na rua 
Dr . Nicanor n. 22. 

10.121. Ely Vianna R*ende (10.160), filha de Antonio Vian
na e de Andrelina de Souza Vianna, nascida a 24 
de fevereiro de 1911, em Bella Joanna, Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e res i 
dência na rua dos Romeiros n',. 10. 

10.122. Raymundo José dos Santos (10 .̂ 161), filho de Au
gusto José dos Santos e de Bçlmira da Conceição, 
nascido a 31 de janeiro dc 1906, em Valença, Es-

^ tado do Rio de Janeiro, funccionario publico, casa
do, com domicilio eleitoral no, districto rirunicipal 
de ' I ra já e residência n a ' r u a Dr . Nicanor n . 34. 

10.123. Delbos Gutterres (10.162), filho1 de Alcebiades Fer 
reira Gutterres e de Luiza de, Azevedo Gutterres, 
nascido a 20 de outubro de 1903, em Macahé, E s 
tado do Rio de Janeiro, funccionario publico, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Irajá e residência na rua Plinio dé Olivei
RA n . 10. . 

10.124. Aloyzio Auguste de AbreuX (10.163), filho de Au
gusto Ernesto de Abreu e de Amelik Figueira de 
Abreu, nascido a 24 de julho de 1917, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Penha, e residência 

• na rua Salvador Ennes n . 47. 
1Q.125, João de Araújo Reis (10.164), filho de Álvaro de 

Araújo Reis e de Magdalena daí Silva, nascido A 16 
de julho de 1917, no Districto Federal, funccio
NARIO 4 publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 

districto municipal de Penha e jTesidencia na rua 
João Torquato n . . 3 6 , casa 1. • • 

10 ' 2 8 . Álvaro Pereira da Fonseca (10.165), filho de AÍgemi-
ro Pereira da Fonseca e de Djanira Guidony. da 
Fonseca, nascido a 6 de março de 1902, no Dis - - ' 
tricto Federal, jornalista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência na rua Canadá n . 53. ' • , 

10.127. Antonio Coelho (10.166), filho de João Coelho e dü 
Joaquina dos Santos, naácido.a 23 de janeiro de 
1913, rio Districto Federal, operário, casado," com 
domicilio eleitoral no districto municipal de I ra
já e residência na rua Padre Januário n. 15.'' • 

10.128. Coni Marques de-Oliveira (10-. 167), filho "de'lira-
silêu Marques de Oliveira e de. Leopoldina .Maria, 
da Conceição, nascido a 4. dc março dc ' 19.18, nu 
Districto. Federal, commerciario, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal dc Irajá 
e residência na estrada Velha da Pavuna n. 'l'61,l. 

10.129. Sylvio Arthur Bechtlufft (10.168), filho 'de<Fran
cisco Becht luf f te de Magdalena .Catjiarina L'/'L-!I-
tlúfft, nascido a 6 de junho de 1911, eni.Juiz cie 
Fora, Estado de Minas Geraes, operário, Solteiro, 
com domicilio eleitoral no. districto. municipal. de 
Piedade e residência na rua 21 de abril n. 03. 

10.130. Luiz Cezario de Almeida (10.169), filho de i Mar.ti-
niano de Almeida, e de Seraphim Cezarina' de' Al
meida, nascido a 3 de janeiro de 1900, em'Angra 
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, operário,', ca
sado, com 'domicilio eleitoral no districto munici
pal de Piedade e residência..na rua da Bica 'n . '24 .* 

10.131. João dos Passos Vianna (LO" 170), filho de Antonio 
dos Passos Vianna e de Angelina Teixeira Vjanha, 

.nascido a 1 de outubro de 1916, no. Districto Fe 
deral, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Piedadp ^" re 
sidenoia na rua Victaí n . 36. , • -

10.132. Luiz de Souza Paulo (10.171), filho de Antônio de. 
Souza Bolça e de Emilia Maria Spindola,,nascido' a 
21 de abril de 1888, em Nictberoy, Estado do Rio 
de Janeiro, funccionario publico, Casado, com do. 
micilio eleitoral no districto .municipal de Piedá* • 
de e residência na rua Vital ri. '26. . ' ;•• 

10.133. Affonso Fernandes Prado (10.172), filho de Joaquim 
Fernandes de Souza e de Maria. Constância da En . 

. carnação, nascido a 25 de abril de 1882,. no Dis
tricto Federal, funccionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de . P i e 
dade e residência "na rua Guarany n . 1Ô2.* 

.10.134. Ayres Francisco (10.173), filho de Arthur<Francisco • 
e de Brigida Francisca cia Silva, nascido a 7 'de 
julho de 1916, em Macahé,'".'Estado do - Rio de Ja
neiro, operário, solteiro, coni-domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residência 'na rua. 
João Rego n . 100, *' , • 

10.135. Miguel Patrício da Silva (10.174), filho de Mario 
i Mendes da Conceição, nascido, a 7 de setembro de 

1902, em Palmeira dos índios,."Estado, dé Alagoas, 
empregado publico, com domicilio eleitoral no dis-
tricto'municipal de Traja e.resideopia na rua Ipo
juca n . 49. * 

10.136. ^arlos Bueno dé Azevedo (10.175), filho de João de 
Azevedo e de Gildeta Nogueira-de! Azevedo, .nascido 
a 9 de novembro de 1908, cm Christina, Estado de 
Minas Geraes, commercianto, .casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Piedade c. 
residência na rua Frei 'Henrique n . 41. 

10.137. Cecília Santos da Cruz (10.176), filha de Carlos Joa- . 
quim dos Santos e de Maria Alves de Moura San
tos, nascida a 14 de setembro de 1907, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal .de Penha e residência 
na rua Santiago n . 125, casa, 4. 

10.138. Antônio Barreto de Paula (10.177), filho de Rita' 
Ignacia Ribeiro, nascido a 21 de janeiro de' 1896, 
em Campos, Estado do Rio dé Janeiro, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Irajá e residência na rua Dr . Nunes nu-

i mero 34. 
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10'.íl39. Victorino Martins Porto (10.178), filho de Josó An-
~ .tonio Martins Porto e de Anna de Andrade Mar

tins Porto, nascido a 29 de janeiro de 1916, em 
São João de Merity, Estado do Rio de Janeiro, ope-

( rario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
^[ municipal de Irajá e residência na rua Antonio 
^ ; ' ' ' Rego n . 150. 

30.14U. Humberto Carluccio (10.179), filho de Pedro Carluc-
cio e de Bebianna Ventura Carluccio, nascido a 27 
de julho de 1914, no Estado do Rio de 'Janeiro 
(Paduáj, funccionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade. 

, (Residência á rua Frei Camiilo n . 24.) 

'Martins Peixoto (10.180), filho de Antonia France-
lina da Conceição, nascido.a 20 de maio de 1908, no 

'„, ' Districto Federal, empregado publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade. (Residência á rua Oscar n . 43.) 

10.142. Zaida Gomes Vianna (10.181), filha de João Gomes 
• Vianna Júnior e de Eugenia G. da Fonseca Vianna, 

nascida a 10 de junho de 1899, no Districto Fe
deral, funccionaria publica, solteira, com domicilio 

"v; eleitoral no districto municipal de Piedade. (Re-
" " - sidencia á rua Meira n . 53.) 

Adelia Guimarães Fernandes (10.182), filha de Anto
nio Alves Guimarães e de Maria Braga Guimarães, 

_ nascida a 15 de junho de 1895, no Districto Fe -
' deral, funccionaria publica, viuva, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Piedade. (Re
sidência á rua Meira n . 53.) 

Fernando Ferreira Campos (10.183), filho de Jose 
Ferreira Campos e de Maria de Jesus Lima Cam-

*•-•<• pos, nascido a 2 de outubro de 1913, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 

'"-1 no districto municipal de Irajá". (Residência á rua 
João Rego n. 208.) 

í0.145."Manoel da Rocha Silva (10.184), filho de Damião da 
Rocha Silva e de Eugenia da Rocha Silva, nascido a 

í-'i 1 de fevereiro de 1905, no Districto Federal, em-
pregado publico, casado, com domicilio eleitoral no 

-H"-- . oistricto municipal de Irajá. (Residência á rua 
c i ' Dr . Noguchi n . 32.) 
•'10.146. Bertholino Pizzotto (10.185), filho de Antonio Piz-

• zotto e de Anna Ruthoski, nascido a 7 de janeiro de 
. 1898, no Estado do Paraná (Araucária), militar, 

Cij casado, com domicilio eleitoral no districto munl-
o,i cipal de Penha. (Residência á rua Macapori nu-
~'t.~ mero 67.) 

147. José Erudilho (10.186), filho de Juvenio Erudilho da 
,Silva Lima e de Epifania de Cerqueira Lima, nas-
lido a 4 de fevereiro de 1882, no Estado da Bahia, 
(Feira de SanfAnna), professor, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Penha. 
.(Residência á rua Surubim n . 23.) 

148. Carlos Moreira Barbosa (10.187), filho de Elpidío 
Moreira Barbosa e de» Carmelina Barbosa, nascido a 
10 de janeiro de 1918, no Estado do Rio de Janeiro, 
(Barra do Pirahy), commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto"' municipal de Piedade. 
(Residência á rua Paraná n . 24.) 

149. Alarico Ferreira Nunes (10.188), filho de José Fer
reira Nunes e de Francisca Ferreira Nunes, nasci
do a 18 de março de 1909, no Districto Federal, 
funccionario publico, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Penha. (Residência á 
rua Madeira n . -19 . ) 

.150. Pedro Dorothio de Lyra (10.189), filho de Luiz Fm> 
•' tado de Lyra e de Rita Rosalina de Lyra, nascido a 

22 de fevereiro de 1881, Estado do Rio Grande do 
Norte (Natal), operário, casado, com domicilio 

, J ; , eleitoral no districto municipal de Irajá. (Residen-
l'l„ \ cia á rua Sinoir n . 4.) 

-HO.151. Erigido Pacheco (10.190), filho de João Ferreira 
~~ Campos e de Maria de Souza Lima, nascido a 4 de 

abril de 1914, no Estado do Rio de Janeiro (Pe-
, „ ' tropolis), doméstico, casado, com domicilio eleito-
kiíi'3 • •: r a i no"districto municipal de Penha. (Residência á 
• 4 e r u a Cuba n . 90.) . ' . 

=<r.-
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10.152. Benedicto Sabino de Menezes (10.191), filho de Olym
pio Sabino de Menezes e de Domingas Gomes de 
Menezes, nascido a 10 de fevereiro de 1916, no Es
tado do Rio de Janeiro (Macahé), operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Penha. (Residência á rua Dr . Nunes nu» 
mero 160.) 

in.-iKs. záide Rittmayer (10.192), filha de José Gomes da 
Silva e de Josepha Maria da Silva, nascida a 12 de 
julho de 1897, no Districto. Federal, domestica, ca-

• sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Irajá. (Residência á rua Automóvel Club 
n . 1.021.) . 

10.154. Meneláo Gonçalves Nogueira (10.193). filho de Josó 
Nogueira e de Julieta Mercedes Gonçalves Noguei
ra, nascido a 31 de março de 1902, em Montes, Es
tado do Paraná, sargento do Exercito, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade e 
residência á rua João Barbalho n." 108. 

10.-155. Alfredo Carmo (10.194), filho de José Manoel do 
Carmo e de Francisca da Conceição, nascido, a 15 . 
de maio de 1912. no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Penha e residência á rua Bias* Fortes 
n . 50. 

10.156. José Xavier (10.195), filho de Joaquim Xavier Lino 
e de Justina Francisca dos Santos, nascido a 19 de 
outubro de 1900, em Bicas, Estado de Minas Ge
raes, empregado publico, solteiro, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e residen-
cia á rua Ipojuca n. 49. 

ift -157. Raul David (10.196), filho de João David d'Azevedo 
Barros e de Carolina Emilia Pereira d'Azevedo, 
nascido, a 2 de abril de 1879, no Porto, Portugal, 
naturalizado, .negociante, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi-
dencia á rua Lisboa n . 112. 

Ift •'58. Dolotorio Marques de Jesus (10.197), filho de Emi
lia Casemira Marques, nascido a 10 de março de 
1878, em Goyaz (capital), official reformado dc 
Exercito, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha e residência á rua Vinte 
e Tres n . 25. 

10.159. Octacilio Campos (10.198), filho de Innocenoio Pe
reira Campos e de Leonicia de Andrade Lima Cam
pos, nascido a 25 de setembro de 1913, no Dis
tricto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua Souza Mattos n . 4. 

10.160. José Cardoso da Silva (10.199), filho de José Car
doso da Silva e de Maria Helena da Silva, nascido 
a 15 de novembro de 1894, no Estado da Parahyba 
do Norte (Itabayana), militar, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Penha e 
residência á rua Macapury n . 45. 

Faço sciente que os titulos serão entregues, na fôrma 
estabelecida pela lei. a quem restituir o recibo de inscripção. 

Rio de Janeiro, D. F . , 29 de janeiro de 1937. — O es-
crivão, Alfredo Ferreira da Silva. 

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz eleitoral da 1 3 a Zona da 3* Cm--
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para oonhe-
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

8.417. Maria das Dores Duarte (8.440), f i lha 'de José Alves 
' Cerqueira Bastos e de Maricá Pereira Bastos, nas

cida a 10 de janeiro de 1897, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna e residência á rua José 
Borges n . 12. 

8.£32. Manoel Pereira de Barros (8.449), filho de José Pe
reira de Barros e de Anna Joaquina de Jesus, nas
cido a 28 de outubro de 1902, em Portugal, na
turalizado, empregado no commercio, casado, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca-
répaguá e residência á rua Maria José n . 158 
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»-44i . Francisco Augusto da Silveira (8.567), filho de José 
, • Augügsto da Silva e Souza e de Maria Emilia Gon-
' 1 çálves-da. Silva, nascido a 24 de agosto de 1886, 

. em Portugal, naturalizado, proprietário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pa
vuna e residência á rua Suruhy ri. 109. 

8.453. Flaubert Baptista da Silva (8.461)1 filho de Eugênio 
Silva e de Elvira Ferreira dà Silva; nascido a 17 

. de abril de 1916, em S. João d'El-Rey, Estado do 
• . Minas Geraes, empregado no commercio, solteiro, 
. ":• com domicilio eleitoral, no disfricto municipal de 

! Jaearépaguá e residência á rua João Vicente nu
mero 141, casa 14. , • . . 

1.537. Doraliçe Costa (8.551), filha de João da Costa Nunes 
e dé Julia Maria do Nascimento, nascida a 6 de 

,;. setembro de 1905, no Districto Federal, "profes-
- .•• sora, solteira, com domicilio eleitoral no districto 

municipal de Jaearépaguá e residência á rua Co-, 
ronel Rangel n . 99. 

8.555.- Rabulf-Iortencianu de Freitas (8.569), filho de Leo-
• - - vegildo Hortenciano Xavier c de Anna' Balbina de 
- ' • ' Freitas, nascido a 12 de novembro de 1889, Estado 

••-'-' de Minas-Geraes, alfaiate, solteiro, .com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira e re 
sidência á^rua João Machado n . 28. , 

8.620.. João Lucas dos Santos (8.639), filho de Manoel Mer-
quedes dos Santos e de Cairiilla 'Maria' dos Santos, 
nascido a 12 de julho de 1906, eni Campos de 

' Anadiâs, Estado de Alagoas, empregado do com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna é residência á estrada 

-", . •.. Monsenhor] Fèlix n . 1.225. 

'8.621;'; Maria Conceição Rohr'. (8.61-1), filha de Germano Rohr 
e de Carmcn Rohr, nascida a 13 de abril de 1907, 
em Cachoeira, Estado do Espirito Santo, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no, districto mu-

. . nicipal de Jaearépaguá. e residência á rua Capitão 
..Menezes n. '625. / . 

S.622i Amaro de Mello (8.622),-filho de Joaquim Pedro de 
.Mello e de Honorina- Liperciana de Mello, nascido 

- a 4 de setembro dó • 1911, em Maceió, Estado de 
Alagoas, commercio, casado, com domicilio elei-

• fcoral no districto municipal de Pavuna e residência 
.•', á rua Cândido, Benicio n . 63. 

3.623. Sebastião Tavares Laranjeira (8.640), filho de Joa
quim Tavares. Laranjeira e de Clara-Dutra Laran
jeira, nascido a 21 de setembro de -1918, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 

; . eleitoral no districto municipaLde Madureira 1 e r e 
sidência á .rua" M n . 62 A,^Bairro Gloria. 

8.625. Júlio Pereira dd'Silva (8.642), filho de Raymundo Pe-
,, • • re i ra da Silva e de Maria José Pereira da Silva, 

nascido í 15 de julho dc 1002, em Belém, Estado 
do Pará, sargento da Armada, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de .Jaearépaguá e re 
sidência á rua Luiz dos Santos n . 12. • « 

$.626. Orlando de.Salles Wanick (8.643), filho de Severiano 
de Salles Wanick e de Vicencia de Salles Wanick, 
nascido a 29 de- outubro de 1918, no Districto F e 
dera); empregado do commercio, solteiro, com do
micílio eleitoral no districto municipal de Madu
reira e residência á rua Borborema n . 12. 

8.627. Jorge de Mello (8.644), filho de Manoel Francisco de 
Mello e de Maria Borges de Mello, nascido a 15 de 
dezembro de 1905,. no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u -

.' / n i c i p a l de Pavuna E residência á rua Manoel Car-
-.-•'.' í' neiro n . 85. 

8.628 :|, Benedicto Ferreira (8.645), filho de Bernardo Fer -
r" reira e de Anna Maria da Silva, nascido a 23 de 

" : '* novembro de 1909. no Districto Federal, operário, 
, I solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

nicipal de Pavuna E residência'& estrada do Qüití- ' 
. t u n g o sem numero. , 

8.-629. Ruben João DE Almeida (8.646), filho DE Geraldino 
João de Almeida E DE Rosaria Ferreira do Nasci
mento, nascido a 26 DE outubro DE 1917, no Dis
trieto FEDERAL, «perario; solteiro, com domicilio 

eleitoral NO DISTRICTO MUNICIPAL DE PAVUNA E residi í; 
denena Á RUA Barão do Serro Largo N. 3222. :* 

8.630. Severiano Antônio Duarte (8.647), filho DE Urbano 
•v Antonio Duarte E de Virgina Dantas Duarte, NAS

cido A 8 de novembro de 1888, EM Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, casado, COM domicilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna E res i 
dência á estrada Monsenhor Felix N. 948. ' ,qí 

8.631., Leonino Alves Marinho (8.648), filho dè Màriana CA
tharina, nascido a 2 de maio de 1898, em Araruama, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna E r es i 
dência á rua Segunda n . 95 (Villa Souza). 

8.-632. Orandir de Avilla Ozorío (8.649), filho de Humberto-
Ribeiro Ozorio e de Zeny Avilla Ribeiro, nascido 
a 25- de outubro de 1916, NO Districto Federal, TY-
pographo, solteiro, com domicilio eleitoral no DIS
tricto municipal de Pavuna E residência á rua HO
norio de Almeida n . 180. Wti 

8.633. Armando Pereira (8.650), filho de Antonio Pereira 
Segundo e de Alice Tovar Pereira; nascido a 10 DE 
maio de 1915, no. Districto Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral . no districto MUNI-

.cipal de Pavuna e residência á r u a Terceira n. 258 
.' (Villa Souza). ' ".OIR 

8.634., Maria 'de Lourdes Silva (insc. 8.651), filha DE Ma
noel Bazilio dos Santos e de Porcina . Gomes dob 
Santos, nascida a 6 de agosto de 1912, NO Estado 
de Sergipe, Própria, domestica, casada, COM DOMI
cilio eleitoral no districto municipal DE PAVIIAA E 
residência á rua Antonio João ri. 14. 

8.635. Gastão Mendes Pereira (insc. 8.652), filho DE J>SÉ 
Mendes Pereira e de Anna Martins Pereira, naboi-
cido a 11 de maio de 1900, no Estado DA Bahia, SSO 
Salvador, sargento do Exercito, casado, com DOMI
cilio eleitoral no districto municipal de Anchie.LA 
e residência á rua José Lourenço n . 102. " J ~ 

81636. Emilda Alves de Britto Costa (insc. 8.653), filha do 
Daniel Alves.DE,Britto E de Amélia Alves de Souza, 
nascida a 29 de setembro de Í 9 i l , no Districto FE
deral, domestica, casada, com'dohiicüo ; 'eleitoral NO 
districto municipal de Jaearépaguá e - r e s idênc i a^ 
rua Alaype n . 84. 

8.637. Joaquim.'Amaral Costa (insc. 8.654), filho DA FRAN-
, cisco Josó da Costo, e de Eniiliá Arharãl Costa, 

nascido a 13 de abril de 1913, rio Districto F E 
deral, coirimercio, casado, com domicilio eleitoral NO 

. distrioto municipal de Jaearépaguá e r e s i d e n c i a l 
' ruk Alayde n . 84. ' ' 

8 .638. JOSÉ Carlos Goulart (insc. A.. 8.655), filho DE PAULO 
Goulart E de Olina Barbosa Goulart, nascido A 10 
de janeiro de 1918, no Estado de Minas GERAES, 
Bello Horizonte, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jaearépaguá-'-E 
residência á rua Cândido Benicio n . 558. 

8.639. Anacleto Ivo da Costa (insc. 8.656), filho de Rodol-
pho Ivo da Costa E de Joaquina Rosa de Lima, NAS
cido a 3 de julho de 1903, no Estado de Pernam
buco, Recife, operário casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jaearépaguá E RFE-
sildencia á rua Pinto Telles n . 128. 

8.640. JOSÉ Alves Bezerra (insc. 8.657), filho DE Manoel 
Alves Bezerra e de Deolindã Maria da Conceição, 
nascido a 2 de maio de 1902, no Estado do PARÁ, 
Belém, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
NO districto municipal DE Jaearépaguá E residenoia 

! ' Á rixa Cândido Benicio N. 1.458. 

8;642. Wáldemiro Macedo (insc. „8v659), filho, de José MA
cedo Filho e de Marina da Silva Gama, nascido a 
.27 de maio de 1917, np Estado do Rio, Vassouras, 
empregado publico, solteiro, com domicílio elei
toral no districto municipal de Jaearépaguá E r e 
sidência á rua Assú N. 20. 

8.643. Gabriel JOSÉ DA COSTA (INSC. 8.660), FILHO DE MANOEL 
Bernardino da Costa E de ABIGAIL Angélica CAVAI-

http://Alves.de
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8.663, 

cante, nascido a 6 de setembo de 1905, no Dis 
tricto Federal, enfermeiro, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jaearépaguá e 
residência á estrada da Covanca s /n . 

8.644. Lino Antonio Bentes (insc. 8.661), filbo de Joaquim 
Antonio Bentes e de Belarmina Maria das Dores 
Bentes, nascido a 26 de fevereiro de 1906, no E s 
tado de São Paulo, cidade de São Paulo, marcinei-
ro, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jaearépaguá e residência á rua Anna 
Telles n . 36. 

8 .645. Joanna Pinheiro Bentes (insc. 8.662), filha de Anto
nio Pinheiro de Queiroz e de Marianna Pinheiro 
de Queiroz, nascido a 29 de setembro de 1895, no 
Estado do Pará, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jaearépaguá e 
residência á rua Anna Telles n . 36. 

8 .646. Sebastião Cardoso de Paiva (insc. 8.663), filho de 
- Alfredo Cardoso de Paiva e de Rosa de Lima Paiva, 

nascido a 18 de outubro de 1909, no Districto F e 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jaearépaguá e residência á 
travessa Albano n . 64. ' • > 

8.647. Stella da Silva Nascimento (insc. 8 .664), nascido a 
5 de outubro de 1912, no Districto Federai, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Jaearépaguá e residência ã rua 
Cândido Benicio n. 47. 

8 .648 . Nelson Carvalho de Souza (insc. 8.665), filho de Ru= 
T bens Carvalho de Souza e de Oscalina Carvalho de 

Souza, nascido a 8 de dezembro de 1909, no Dis
tricto Federal, empregado da Estrada de F . C. 
do Brasil, casado, com domicilio eleitoral no dis- 8.664 
tricto munioipr.1 de Jaearépaguá E residência á rua 
Barão n . 487. 

?8.649. Jandyra Fernandes (insc. 8 .666), filha de Simão 
Fernandes e de Herminia de Jesus, nascido a 9 da 
julho de 1915, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Madurcira e residência á rua Maria 
Frei tas n . 13 . 

.-8.651. Rubens Lino Salles da Costa (insc. 8 .668), filho de 
Agostinho Lino Salles da Costa E de Maria Rodri
gues da Costa, nascido a 15 de fevereiro de 1913, 
no Districto Federal, operário, casado, com domi
cilio eleitoral -no districto municipal de Madureira 

I e residência á estrada Marechal Rangel n. 6J9 ; 

casa 5 . 

-•8.653. Ressenvindo Azevedo (insc. 8 .670), filho de Eduardo 8.667. 
P de Azevedo E de Guiomar Neves, nascido a 7 de 

marco de 1908, no Estado de Minas Geraes, Pal-
myra, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Madureira e residência á r u * 
Burity n. 95 . 

eado, com domicilio eleitoral ;no districto m u 
nicipal de Pavuna e residência á rua' Cispíatina 
numero 140. 

8.659. Ruy Gigliotti de Barros (8.676), filho de Joaquim 
José de Barros e de Rachel Gigliotti de Barros, 
nascido a 23 de maio de 1914,. no Estado dé Minas 
Geraes, (Pedro de Alcântara), funec. publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni -

/ cipal de Anchieta e residência á rua Jar ina n . 53 . 
8.660. Antonio Fernandes (8.677), filho de João Bento da 

Silva 1 e de Cesaria Maura da Silva, nascido a 30 
de agosto de 1918, nò Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Anchieta e, residência á rüa São Ve-

t nancio n . 38. 
8 .661. José Paulino da Cruz (8.678), filho de Maria P a u -

lma de Oliveira, nascido a 16 de junho de 1900, 
no Estado do Rio de Janeiro, (São José do Rio 
Preto), funec. publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jaearépaguá o 
residência á rua Dr. Passos n. 124. 

8.662. Rodoval Braga Mendes (8.679), filho de Justino Fer
reira Mendes é de Guilhermina Duarte Braga. 

Mendes, nascido a 9 de maio de 1911, no Districto 
Federal, funec. publico, solteiro, com .domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jaearépaguá e 
residência á Estrada Guaratiba s/n. 

8 . 6 6 5 . 

8.666. 

Í8 .654 . Severo Bernardino Vieira (insc. 8.671), filho de Bee-
^ nardino Vieira e de Joanna Maria da Conceiççao, 

nascido a 8 de agosto de 19i0, no Estado de Ala
goas, Piranhas, operário, solteiro, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de Pavuna e res i 
dência á estrada Monsenhor Felix n . 1.225. 

8.655. Ar thur Saldanha Sobrinho (insc. 8.672) filho de Os-
carlindo Saldanha e de Joanna Finger Saldanha, 
nascido a 16 de abril de 1918, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna e residência á rua Oli
veira Alvares n . 7 1 . 

£ .657 . Alayde Rocha do Amaral (insc. 8.674), filha de J u -
lieta Fransisca da Rocha, nascida a 3 de fevereiro 
de 1914, no Districto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Pavuna e residência á rua Cispíatina n . 140. 

Antonio Marinho do Amaral (8.675), filho de João 
Baptista do Amaral e de Maria Augusta do Amaral, 
nascido a 17 de janeiro de 1911, no Estado do 
São Paulo, (Cidade de São Paulo), operário, ca-

8.66»: 

8.669. 

8.670, 

/ $ . 6 5 8 . 

Vicente Antoniodo Nascimento Feitoza (8.680), filho, 
de João Baptista do Nascimento Feitoza e de Maria 

• Annunciata do Nascimento Feitoza, nascido -a 26 
de maio de 1914, no Estado de Pernambuco, (Re
cife), commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal 'de Pavuna e residência á 
rua Anhuby n. 176. 

José Cavalcanti de Almeida (8.681), filho de José 
de Almeida Cavalcanti e de Anna Xavier de Al
meida, nascido a 23 de setembro de 1900, no E s - ' ' 
tado do Ceará, (Iguati), militar, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Anchiet? 
e residência á rua São Venancio n . .55. 

Antenor da Silva (8.682), filho de Antonio Corrêa 
da Silva e de Ricardina da Conceição,, nascida a 
29 de março de 1902, no Districto Federal, mo
torista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

. tricto municipal de Jaearépaguá e residência á Es
trada Intendente Magalhães n . 560. 

Manacés Vidal (8.683), filho de Laura Maria da Con
ceição, nascido a 8 de março de 1916, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Madureira e residência 
á rua João Lopes n . 26. 

Gumereinda Almeida Novaes (8.684), filha de . Cân
dido de Almeida Morteiro e de Eulalia Alves Mon
teiro, nascida a 27 de novembro de 1906, no Dis
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Anchieta e re 
sidência á rua das Capellas n . 35. 

Christodolino Alves dos Santos (8.685), filho de 
Alcina da Silva Campos, nascido a 29 de janeiro 
de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal, dé 
Anchieta e residência á Estrada do Engenho Novo 
numero 23 . 

Sebastião de Oliveira SanfAnna (8.686), filho de 
João de SanfAnna e de Laura Barros de Oliveira, 
nascido a 31 de dezembro de 1907, no Districto 
Federal, funco. publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Pavuna e residência 
á rua Major Medeiros n . 24. 

Luiz Cordeiro da Silva (8.687), filho de Francisca 
Raphael da Silva e de Paulina Cordeiro de Santa 
Anna, nascido a 19 de novembro de 1911, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna e resi
dência á Estrada Monsenhor Felix n . 683 . 

Hyppoliía de Oliveira Brito (8.688). filha de Joaquim 
de Oliveira e de Virgínia Coutinho de Oliveira, 
nascida a 13 de agosto de 1887, no Estado do Rio 
de Janeiro, (Araruama), domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pa
vuna e residência á rua Anhunby n . 184„ 
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8 .672. Joaquim Alves de Faria Filho (8.689), filho de Joa-
. quim Alves de Faria e de Maria José; Laranjeiras, 

' . . . ' . . . nascido a 11-de abril de 1917, no Districto Federal, 
/ graxeiro, solteiro, com domicilio' eleitoral no dis-

, ^tricto'municipal de Madureira e. residência á rua 
'Alice de Freitas n . 166., 

t .673. Adolpho Fe r re i r a de Lyra (8.690), filho de Manoel 
Clemente Ferrei ra Lyra e. de Maria das D IRES 
dè Lyrà, nascido a 23 de outubro ,de 1911, no Es-

*' " " tadõ. -dé Pernambuco, (Olinda), operário, casado, 
: ;com domicilio eleitoral no districto municipal de 

Pavuna e residência á, rua Pereira de« Araújo nu
mero 62. 

8.674. . Djanyra Loureiro Feitoza (8 .691), filha de Rodrigo 
da Costa Loureiro E de-Maria Rizzo Loureiro, nas-

., ' ' . , ' . cida a 28 de setembro de 1,917, no Districto F e 
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 

• t; no districto municipal de Pavuna E residência á, 
rua Acehemby n . 176. 

8 .675. Francisco Barbosa (8.692), filho de Manoel Barbosa 
e de Maria do Carmo, nascido a 5 de março de 

• 1918,. tto Districto Federal, operário, solteiro, com 
- . domicilio eleitoral no districto municipal de Pa

vuna e residência á Avenida' Automóvel Club nu-
' '• • mero 2.886. . . . 

8.676. Abelardo Telles (8.693), filho de Alberto Francisco 
Telles E de Herminia Telles, nascido a 20 de dczem-

' bro de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, (Men
des), operário, solteiro, còm domicilio eleitoral no 

: districto municipal de Pàvuria e residência á Es 
trada do Quituhgó n , 140. 

8.677. Arnaldo Gonçalves Pinto (8.694), filho de Francisco 
Gonçalves. Pinto e de Antonia da Conceição, nas -

. cido a 21 de setembro de 1910, no .Districto F e 
deral, operário,-casado, com domicilio eleitoral no 

" . districto municipal, de Madureira e residência á 
rua Carvalho de Souza. 

'8.678. Oswaldo Bonavita (8.695), filho de Francisco Bonavita 
. e de Encarnação Fernandes Bonavita, nascido a 27 

: . de , julho de 1917, "rio Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral.no districto muni-

, cipal de Pavuna e residência á rua Santo Antonio 
. •; n. 14 . . '- < :i •• 
8 .679. José Samponha (8 .696), filho de Nicolau Samponha 

é de Thereza Gésida, nascido a 13 de' fevereiro 
de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto" municipal de 

; " Jaearépaguá é- residência á rüa Cândido Benicio 
n. 110. 

,680, 

8:681-, 

Waldemar Joaquim de Barros (8.697), filho de Manoel 
Joaquim ' de Barrus e de Anna Alves de Barros, 
nascido a 14 de setembro de 1908, no Districto 
Federal,.commercio, solteiro, com domicilio elei to ' 
ral no districto municipal de Jaearépaguá e resi
dência, á estrada do Güary n. 240, 

Theoptíilipa "Ferreira Felix (8.69®), filha de Raul 
Ferrei ra Felix. e de Jovina de Mattos Fèlix, nascida 

• a .6 de" maio de 1916. no Districto Federal, domes
tica,,, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jaearépaguá e residência á rua Anna 

., Telles n. 26... . • . . . . 

Turibio da Rocha Mendonça (8.699), 'filho de Turibio 
'•"•"' Neves Mendonça e de-Felicidade Maria da Conceição, 

: " '-' NASCIDO a 14 de março de 1895, no Districto Federal, 
' operário, casado, com domicilio eleitoral no dis-

... . , tricto . municipal de ' Jaearépaguá e residência á 
. . . ,'.'- travessa Luiz dos Santos n. 2 . 

8;683,i iívonèL Cabral. (8.700), filha de Arthur jdo..Valle Cabral 
: -•:x e de Carmen da.Silva Cabral, nascida a 24 de agosto 

í ~ de 1Ô17, rio Districto Federal, domestica, solteira, 
. c o m domicilio eleitoral no districto municipal de* 

Jaearépaguá e residência<á rua Pinfo Telles n. 14. 

8.682. 

KÓS4. José Vieira de Araújo (8.701), filho de José Vieira 
de Araújo è de Delphina da Costa, nascido a 18 de 

: maio de 1884, em Portugal (riaturalizadq brasileiro), 
empregado municipal, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal d e . . . e residência á 
rua Rego Monteiro n. 16. 

8 .685. .Constancio Alves da Silva (8.702), filho de Joaquim 
Alves da Silva e de Anna Alves da Paixão, nascido 
a 1 de setembro de 1912. em Corumbá, Estado de 
Matto Grosso, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Madureira e resi
dência á rua Amorim n. 28. 

8.686. Aristóteles da Cunha Leite (8.703), filho de Manoel 
André Leite e de Áurea da Cunha Leite, nascido 
a 11 de abril de 1911, e m Maceió, Alagoas, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muV 
nicipal de Madureira e residência á estrada do Sapé 

" . n. 187. 

8.687. Carlos Pereira (8.704), filho de Beilarmino Elias 
Pereira e de Benedicta de Oliveira Pereira, nascido 
a 1 de' janeiro de 1906, na Capital do Estado de 
S.ão , Paulo, 2 o sargento da Armada, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de. Ma
dureira E residência á rua Júlio Fragoso u. 20. 

8 .688. Caio Victorino Renaud (8.705), filho-de José Victorino 
Renaud E de Acácia Dolores Renaud, nascido a 27 
de setembro de 1912, no Estado do Amazonas, 
funccionario publico, solteiro, com domicílio elei
toral no districto municipal du Anchieta V residên
cia á estrada Nazareth n. 774. 

8.689. Cândido Francisco Penna (8.706), filho de Abel F ran 
cisco Penna e de Maria Thereza, nascido a 11 de 
março de 1908, em São José do Rio Preto, Estado 
de Minas. Geraes, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jaearépaguá e 
residência á estrada do Páu Ferro s /n . 

8.690; Waldomiro Fabiano da Silva (8.707), filho de F a -
biano da Silva e de Rosalina Perpetua da Silva, 
nascido a 7 de setembro de 1916, em São Vicente 
Ferreira, Rezende, Estado do Rio, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jaearépaguá e residência á estrada do Cafundó s /n . 

8.691. Waldenir Menezes Mendes (8.708), filho de José Men
des e de Maria Julia de Menezes Mendes, nascido 
a 1 de março de 1910, em Porto Velho, Estado do 
Amazonas, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jaearépaguá e res i 
dência á rua Assú n. 23. 

8.692. Benedicto Antonio • Ferrei ra (8.709), filho de Sim-
plicio Antonio Ferrei ra e de Isabelina Antonia 
Ferreira, nascido a 2 de junho. de. 1907, em São, 
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Madureira e. residência á rua Ferre i ra 
da Costa n. 89. 

8;693,.Manoel Vicente da Silva (8^710), filho de Vicente 
Balbino da Silva e de' Philomena Balbina de Jesus, 
nascido a 15 de maio de 1918, no Estado de Minas 
Geraes. operário, solteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Jaearépaguá e residência 
á rua Dona Clara n. 187. ' . ' " J i 

8.694. Cecília Leite Filgueiras (8.711), filha de José Leite do. 
- Oliveira e de Almira Leite de Oliveira Gonçalves, 

nascida a 22 de junho de 1903, no Districto Federai. 
. domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Madureira e residência á rua 
' .Paracatú n. 26. • '' * . 

8 . 695 . Rubin Barbosa (8.712), filho de Antonio Gabriel de 
Oliveira e de Julia Barbosa de Lima, nascido a 21 
de novembro de 1917, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residência á rua Caro--
lina Amato n. 38 . . 

8 .696. Fernando Conceição Mesquita (8.713), filho de Lau-
« riana Maria da Conceição, nascido a 2 de junho 

de 1900, no Di6tricto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jaearépaguá e residência,á rua Pinto Telles n. 5"3'.-& 

8.697. Evangelista Corrêa' Lemos (8.714), filho de Egydio 
Corrêa Lemos e de Joveniana Lemos de Oliveira, 
nascido a 15 de abril de 1909, no Estado do Rio, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
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tricto municipal de Jaearépaguá 0 residência á rua 
ILuberava n. 291. 

8.698. Alcides Caetano Luz (8.715), filho de Caetano Centorio 
e de Maria da Conceição, nascido a 7 de fevereiro 
de 1909, em Mogy-Mirim, Estado de São- Paulo, 
motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarép'aguá[ e residência. 'á. 
estrada de Tres Rios n. 150. 

8.699. Geraldo Rufico de Souza (8.716), filho de Firmino 
Ituf ino de Souza e de Francisca Rodrigues de Souza, 
nascido a 29 de junho de 1916. em Santa Thereza ^8.702 
de Valença, Estado do > Rio, funccionario público, 
solteiro, còm domicilio' eleitoral no districto m u 
nicipal de Anchieta e residência á rua Souza Pinto ; 

n. 5o. 

Salvador, Estado da Bahia, operário, casado, com 
• domicilio eleitoral no districto municipal de Ma
dureira . e residência á estrada Marechal Rangel 
n. 236, 

8 .701 / Amélia Coelho Mattos (8.718), filha de Atilio Geraldo 
Coelho e de Maria Victoria Coelho, nascida a 16 
.de- setembro de 1905, em Castello, Estado do E s 
pirito Santo, domestica, casada, com domicilio elei* 
íorál nò districto municipal de Madureira e r e s i 
dência á rua das Turquezas n. 34. 

8.700. Moysés Santos Malhado (8.717), filho dê Eldegio José 
• dos Santos Malhado e de Cecília Valentina da Cru» 

Malhado, nascido a '16 de julho de 1889, em .São 

Josê^Felicio (8.719), filho de Felicio dos Santos é 
d e . Henriqueta dos Santos, nascido a 24 de julho 
de 1915, em Leopoldina, Estado de Minas Geraes, 

. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jaearépaguá e residência á rua 
Assú n. 36. 

Rio de Janeiro, D. F . , 26 de janeiro de 1937. —. O escri-
vão, Guilherme1 A. Medeiros.. 
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