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ELEITORAL

JULGAMENTOS

«  C&lleres Moreira), sendo recorrente o Partido Repu
t a  t,0 Paulista e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral de 

^aulo.
JW. “ Recurso eleitoral n. 414 —  (Relator Sr. Ministro 
h w  Í9  Camargo), sendo recorrente o Partido Liberal do 

6 ^corrida a UniSo Popular do Pará.
Pliy * Recurso eleitoral n. 479 —  Relator o Sr. Ministro 
p o u s a d o ) ,  sendo recorrente Heliodoro Luiz Vieira, Fran- 
* Y*?®nte de Abayde, Celso Ramos e Alvaro Ramos Vieira 

~ ‘Tido o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catharina. 
Uor vRwurso eleitoral n. 480 Pernambuco —  (Relator Se- 
lye8 n nistro Laudo de Camargo), sendo recorrente Ignacio 

o Cavalcante e recorrido Abel Gonçalves Arruda.
•rUarV.Froceeso n. 1.833 —  (Relator Sr. Desembargador 
'a  jê-r* Moreira). Cancellamento de inscripções de eleitores 

9 P*ulo.
5» OihíTowsso n. 1.835 —  (Relator Sr. professor Cândido 

0 F ilh o ). Cancellamento de inscripções de eleitores
.  São Paulo.
JMí Processo n. 1.838 —  (Relator Sr. Desembargador 
^  Èsuj 1orneir o ) . Cancellamento de inscripções de eleitores 
r í r V e  SSo Paulo.
V % fe* Processo n. 1.839 —  (Relator Sr. Desembargador 
^  Ê s f « j * ore>ra). Cancellamento de inscripções de eleitores 
i* lz  & ^ão Paulo.
a ^livin ocesso n * 1-841 —  (Relator Sr. professor Cândido 
0 F ilh o ). Cancellamento de inscripções da eletiores

13 São Paulo.
S?Cam9^ ro°easo n. 1.849 —  (Relator Sr. Ministro Laudo 

^do j  • Cancellamento de inscripções de eleitores do 
00 Minas Geraes.

i ^ e ^ f f k r i a  do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
w i i  ® ^ 0 de 1936. —  Agripina Veado, Director da Se-

DE6PACH0S

Despacho do Sr. Relator Desembargador Collares Mo- 
reire, no mandado de segurança n. 28, requerido pelo Se
nhor Nerval de Figueiredo, vereador eleito á Camara Muni
cipal de Theophilo Ottoni, Estado de Minas Geraes:

“A petição inicial não foi apresentada em Ires vias com' 
manda o artigo 7“ da Le i n . 191, de 16 de janeiro de 1936; 
combinado esse dispositivo com o do artigo 8* da mesma 
Lei, não pode o processo ter andamento. 'Rio 28/9/936. — 
Collares M oreira . ”

áj 0 Sr. Ministro Presidente designou o dia 2 de outubro, 
Q0ve boras, para julgamento dos seguintes processos:

jc, U Recurso eleitoral n. 460 —  São Paulo —  (‘Relator Se- 
(w )  Professor Cândido de Oliveira F ilho ), sendo recorrente 

Stein Schlittler e recorrido Arthur Lucchine Biiac. 
Coni 0 P °r ter pedido vista dos autos o Sr. Desembargador 
°uares SlOreira).

R ^ utso eletioral n. 483 —  Goyaz —  (Relator Sr. pro- 
João Cabral), sendo recorrentes Sebastião Gonçalves 

! Taciano Gomes de Mello, Vasco dos Reis Gonçal-
í ,  «Guilherm e Xavier de Almeida e recorridos Irany Aives 

í lra e Oscar Campos Junior. (Da pauta anterior).
W > t ‘ Re°urso eleitoral n. 456 —  Ceará —  (Relator Sr. Mi- 

Laudo, de Camargo), sendo recorrente Waldemar de 
4Hwes Simões e recorrido José Parsiíal Barroso. (Da pauta 

®rior).
/(•Recurso eleitoral n. 493 —  (Relator Sr. Dcsembar-

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitora

EXPEDIENTE DOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 1936 

PRIMEIRA 8EÇÃO

Papeis protocollados:

N. 2.342 —  Telegramma n. 1.286 do Tribunal Regional 
do Ceará.

N. 2.343 —  Tribunal Regional do Districto Federal —  
Representação n. 266, requerente: A  Camara Municipal, por 
seu secretario Edgard Roméro.

N. 2.344 —  Razões dos recorrentes, por intermedio dos 
seus procuradores, no recurso n. 487.

N. 2.345 —  Officio n. 273 do Tribunal Regional de 
Sergipe.

N. 2.346 —  Officio n. 329 do Tribunal Regional do 
Estado do Rio.

N. 2.347 —  Officio n. 5.359 do Tribunal Regional de 
São Paulo.

N . 2.348 —  O fficio n. 650 do Tribunal Regional do 
Amazonas.

N. 2.349 —  Officio n. 649 do Tribunal Regional do 
Amazonas.

N . 2.350 —  Officio n. 647 do Tribunal Regional do
AlQâZOQâS

N. 2.351 —  Officio n . 656 do Tribunal Regionai do 
Amazonas.

N . 2.352 —  Officio n . 654 do Tribunal Regional do 
Amazonas.

N . 2,353 —- Officio n. 655 do Tribunal Regional do 
Amazonas.

N. 2.354 —  O fficio n . 261 do Tribunal Regional de 
Sergipe•

N . 2.355 —  O fficio n . 262 do Tribunal Regional de 
Sergipe.

N . 2.356 —- Officio n . 260 do Tribunal Regional de
Sergipe.

. 2.357 — O fficio do Tribunal Regional de Santa 
Catharina.

N . 2.358 —  O fficio n. 615 do Tribunal Regional de 
Goyaz.

N . 2.359 —  O fficio n . 411 do Tribunal Regional de 
Pernambuco.

N. 2.360 —  O fficio n. 414 do Tribunal Regional de 
Pernambuco.

N. 2.361 —  O fficio n. 221 do Tribunal Regional de 
Matto Grosso.

N. 2.362 —  O fficio n. 206 do Tribunal - Regional de 
Matto Grosso. **
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N. 2.363 —  O fficio n . 205 do Tribunal Regional de
Matto Grosso. .

N . 2.364 O ffioio n. 629 do Tribunal Regional do Rio 
0rande do Norte.

N . 2.365 —  O fficio n. 632 do Tribunal Regional do Rio 
fírande do Norte.

N . 2.366 —- O fficio n. 590 do Tribunal Regional da 
Bahia.

N. 2.367 —  Officio n. 691 do Tribunal Regional do
Amazonas.

N . 2.368 —  Officio n. 690 do Tribunal Regional do
Amazonas. .

N . 2.369 —  Officio n. 702 do Tribunal Regional do
Amazonas.

N . 2.370 —  Officio n. 690 do Tribunal Regional do
Amazonas.

N. 2.371 —  Officio n. 687 do Tribunal Regional do
Amazonas. .

N. 2.372 —  Officio n. 688 do Tribunal Regional do
Amazonas.

N. 2.3.73 —  Officio n. 689 do Tribunal Regional do
Amazonas.

N. 2.374 —  Tribunal Regional do Amazonas —  Recurso 
Ê. 14 —  Recorrrente: A  Procuradoria Regional.

N. 2.375 —  Officio n. 268 do Tribunal Regional do
Amazonas.

N. 2.376 —  Officio n. 2 do,Tribunal Regional de Minas 
Cteraes.

N . 2.377 —  Officio n. 317 do Tribunal Regional de
Minaas Geraes. _  ,

N . 2.378 —  O fficio n. 1.444-S, do Tribunal Regional
Ao Districto Federal.

N . 2.379 —  Officio n. 1.477-S, do Tribunal Regional 
do Districto Federal.

N. 2.3S0 —  Officio h . i . 938 do Juizo dá 2* P retom  
Criminal.

N. 2.381 —  Tribunal Regional do Piauhy —  Processo 
p . 206 —  Representação de Jonathas de Moraes Corrêa.

N . 2.382 —  Petição de José Ferreira de Souza, deputado 
federal.

N . 2.383 —  Officio' n. 643 do Tribunal Regional do 
Rio Grande do Nórte.

N. 2.38í —  Petição de Edmar da Silva Carvalho, depu- 
íado federal.,

N. 2.38o —  Petição de José João do Patrocínio depu
tado federal.

N. 2.386 —  Petição de Arthur Albino da Rocha, depu
tado federal.

N. 2.387 —  Petição de Austro de Oliveira, deputado 
federal'.

N . 2.388 —  Telegramma n. 2.511 do Tribunal Regional
de São Paulo. "  ' ; *

Correspondência expedida

Officios do Sr. Ministro Presidente:
N. 608 —  Ao Sr. Ministro da Justiça —• Encaminhando 

um telegramma do Sr. Presidente do Tribunal Regional do 
Cwrá •

N. 609 —  Ao Sr. Ministro da Justiça —  Encaminhando 
um telegramma do Sr. Presidente do Tribunal de Matto 
Grosso.

N . 610 —  Ao Sr. Ministro da Justiça —  Requisitando 
o 2* officlal da Casa de Detenção, Nair Coelho Victoria, para 
auxiliar os serviços do archivo.eleitoral.

Accordãos copiados para publicação:
Mandado de segurança n. 25 —  Minas Geraes —  Relator 

Sr. professor Cândido de Oliveira Filho.
Recurso eleitoral n. 454 — ClaSse 3* —- Rio' Grande do 

Sul —  Relator Sr. professor Cândido de Oliveira Filho.
Recurio eleitoral n. 463 —  Classe 3*- —  Pernambuco —  

Relator Sr. Desembargador Collares Moreira.
Recurso ti. 466 —  Classe 3* São Paulo —  Relator 

Sr. professor Cândido de Oliveira F ilbo.
Recurso n. 471 —  Classe 3* —  São Paulo —  Relator 

Sr. professor João Cabral.
Autos apresentados e logo conclusos ao Sr. Ministro 

Presidente: 1
Recurso eleitoral —  Bahia —  Recorrente José Braz de 

Azevedo e recorrido o Tribunal Regional.
Recurso eleitoral —  Districto Federa l.—  Recorrente Edu

ardo Carvalho Ribeiro e recorrido Antonio Telles Martins.
Recurso eleitoral —  Goyaz —  Recorrente Urbano Berquó 

© woorrido o Tribunal Regional.
Recurso eleitoral —  Matto Grosso —  Recorrente Pro- 

fU íador Regional e recorrido Pedro Antonio Bazanis.

.Outubro de 1936 '

Recurso eleitoral —  Goyaz —  Recorrente Urbano Berqo^ 
e recorrido o Tribunal Regional.

Recurso eleitoral —  Piauhy —  Recorrente Jonathas d® 
Moraes Corrêa e recorrido Mirocles de Campos Veras.

Appellação criminal —  Amazonas —  Appellante o Pro* 
curador Regional e appellados Francisco Satyro Vieira M»- 
rinho e Francisco José Ribeiro.

Appellação criminal —  Piauhy —  Appellante Helvecio 
Coelho Rodrigues e Appellados Sandy Salles Gonçalves e outros.

Autos conclusos:

Ao Sr. Ministro Plinio Casado:

Recurso eleitoral 479 —  classe 3* —  s . Catharina —  Re
correntes Heliodoro Luiz Vieira, Francisco Vicente de Athayd* 
e outros e recorrida o Tribunal Regional de S. Catharina. /

Processo n. 2.024 —  class« 6* —  Minas Geraes —  Cassa
ção de mandatos' de varios deputados federaes eleitos pelo 
Partido Republicano Mineiro.

Ao Sr. Ministro Laudo Camargo: '

Recurso n. 486 —  classe 3* —  Rio Grande do Sul —  Re
corrente Helio Fernandes e recorridos Leandro Kruel, Pedr° 
Pinto e outros.

Ao Sr. Desembargador Collares Moreira:

Recurso 481 —  classe 3* —  Minas Geraes —  Recorrente.0':  
Partido Progressista e recorridos o Partido Republicano '
neiro e o Partido Progressista Municipal de Muriahé.-. ~ 

Recuso 487 —  classe 3* —  Minas Geraes —  Recorreu^: 
Partido Paraguassu Autonomo e recorrido o Partido Pro
gressista.

Ao Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: ;

Recurso n. 468 —  classe 3* —  Piauhy —  Recorrente AP'.,. 
tonio Dantas Velloso e recorrido Jayme Martins Nogueiro- 

Recurso n. 494 —  classe 3* —  Pernambuco —  Reoorreoí® 
Pedro Malta de Albuquerque Maranhão e recorrido o Tribüfl*1 
Regional.- - ...

Ao Sr. Professor Cândido ds Oliveira F ilho: • . J

Recurso n. 478 —  classe 3* —  Rio Grande do Sul —  '* * ' 
corrente José Ernesto Muller e recorrido Sulvio Aquino.

Recurso n. 484 —  classe 3* —  S. Paulo —  Recorrenj® 
Partido Constitucionalista e-recorrido o Tribunal RegioP*!'

Autos com vista ao Sr. Dr. Procurador Geral: ; ir

Recurso n. 506 —  classe 3* —  Districto Federal — . 
rente Mario Ferrari Valls e recorrido o Tribunal Region*J‘ • 

Recurso r .  507 —  classe 3* —  Pará —  Recorrente 
Augusto da Silva Costa e recorrido Luiz Dias da Silva. "  A 

Recurso n. 50S —  classe 3* —  Minas Gerae3 —  Recorre^ 
Partido Jtepublic3nd Mineiro e recorrido Partido Progressi**-3'

Autos devolvidos á Secretaria:
Pelo Sr. Ministro Plinio Casado:

Recurso de mandado de segurança n. 26 —  classe■
S. Paulo —  Recorrente Frente Unica Muniçipal de'Cai»P 
Jordão e recorrido o Tribunal Regional.

Appellação criminal n. 44 —  classe 5* —  Paraná — 
correntes Octavio Camargo do Amaral e Euclydes^osé'Búrs 
e recorrido o Tribunal. Regional. fa.;í

Recurso n. 395 —  classe.3* —  S, Paulo —  Recorrer.. 
Partido Republicano Paulista e recorrido Paulo de CaffP 
Gattl. w :

Recurso n. 449 —  classe 3* —  E. Santo —  ^ êc0!w f̂lgl 
Desembargador José-Vicente de Sá e recorrido o Trinv - 
Regional. ' ;

Recurso n. 461 —  classe 3* —  S. Paulo —
Partido Republicano Paulista e recorrido o Tribunal 

Recurso n. 473 —  classe 3* —  Rio de Janeiro —  
rente Annanias Pimentei de Araújo e recorrido Nelson .
da Nogueira. » -

Processo n. 1.266 —  classe 6* —  Rio Grande do su*antí- 
Consulta do Syndicato Empregados em Hotels, Restam • 
e Congeneree de Porto Alegre. "̂ o ■

Processo n. 1.993 —  classe 6* —' Piauhy —  Consii»”  
Tribunal Regional. . ' ;

Processo n. 2.003 —  classe 6* —  Districto Feder» . 
Representação do Sr. Ministro da Justiça. na.

Processo n . 2.018 —  classe 6* —  Bahia —  ConsU11 
Presidente da Camara Municipal de S. Salvador.
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pelo Sr. Ministro Laudo Camargo:
... Recurso n. 414 —  classe 3* —  Pará —  Recorrente Partido 
Woer^ d0 pará e recorrido José Oscar Mendonça Virgolino.

Recurso n. 480 —  classe 3* —  Pernambuco —  Recorren- 
” ignacio Álves Cavalcante e recorrido Abel Gonçalves Ar

ruda.

Relo Sr. Desembargador Collares Moreira:

^  Mandado de segurança n. 28 —  classe 7* —  Minas Geraes 
■".Recorrente Nerval de Figueiredo, vereador á Carnara Mu- 
0!Pal Conceicionense. 

j. Processo n. 2.014 —  classe 6* —  S. Paulo —  Pedido de 
“Pensa do escrivão eleitoral preparador de Viradouro.

pelo Sr. Desembargador Ovidio Romeiro:

t0 . Recurso n. 476 —  classe 3* —  Ceará —  Recorrente An- 
Q1° Alcindo Rocha e recorrido o Tribunal Regional.

Pelo Sr. Professor João Cabral:

^ P scu rso  n. 482 —  classe 3* —  5. Paulo —  Recorrente 
™ao Integralista Brasileira, e recorrido o Tribunal Regional.

Pelo Procurador Geral:

pR eeu rso  n. 493 —  classe 3* —  S_ Paulo —  Recorrente 
n >do Republicano Paulista e recorrido o Tribunal Regional, 

«lec so n ‘ 496 —  classe 3* —  Goyaz —  Recorrentes Dio- 
&J^n°  Nunes da Silva e outros e recorrido o Partido SociaL 
ePhb!ican0 de Goyaz.

Pírf^ecurso n * 497 —  classe 3* —  S. Catharina —  Recorrente 
udo Liberal Catharinense e recorrido o Tribunal Regional.

AccordSos pubhcadoss na Secretaria:

«..Recurso n. 395 —  classe 3* —  S. Paulo —  Relator Sr. Mi- 
Plinio Casado.

ai*i Re£ur60 n. 449 —  classe 3* — E . Santo —  Relator Sr. Mi- 
” r® Pünio Casado.

6is*-il?c,urso n. 461 — .classe 3* —  S. Paulo —  Relator Sr. Mi- 
5lr® Plinio Casado.

Recurso n. 469 —  classe 3* —  Minas Geraes —  Relator«ecurso n. 469 —  classe 3* —
• ^esembargador Collares Moreira.

tu, Pecureo n. 473 —  classe 3* —  Rio de Janeiro —  Relator 
1&tor gr. Ministro Plinio Casado.

,i Recurso n. 482 —  classe 3* —  S. Paulo —  Relator de- 
Sr. Professor João Cabral, 

toj, APPellaçáo criminal n. 44 —  classe 5* —  Paraná —  Rela- 
5_T* Ministro Plinio Casado.

Ju, Processo n. 1.266 —  classe 6 * —  Rio Grande do Sul —  
Sr. Ministro Plinio Casado.

D)! Processo n. 1.993 —  classe 6* —  Piauhy —  Relator Se- 
r Ministro Plinio Casado.

|Ut.Processo n. 2.005 —  classe 6* —  Dietricto Federal —  
l°r Sr. Ministro Plinio Casado.

S» processo n. 2.014 —  classe 6* —  S. Paulo —  Relator 
^esembargador Collares Moreira.
Proceso n. 2.018 —  classe 6* —  Bahia —  Relator Sr, Mi- 

ítr® Plinio Casado. 
lUi .Mandado de segurança n. 26 —  classe 7* —  S. Paulo —  

0r Sr. Ministro Plinio. Casado.

SEGUNDA SECÇÃO

I>ocumentos archivados:
Quatorze officios ne. 647-S a 650-S. 654-S a 656-S, 

*4(1* a 692-S, 702-S, do Tribunal Regional Eleitoral do Es- 
tilu do Amazonas, acompanhados das terceiras vias de 

°s eleitoraes de diversas zonas do Estado.

O ficio  n - C29> do Tribunal Regional Eleitoral do Es-

c°rrente anno.

íleijTr®* officios ns. 411. 414 e 422, do Tribunal Regional 
J«ira a‘. do Estado de Pernambuco, acompanhados das ter- 

5*^doVla* de titu,os eleitoraes de varias zonas do referido

officios ns- 26* ® 273> d ° Tribunal Regional Elei- 
E^ado de Sergipe, junto as terceiras viaa de titulos 

do Estado acima.

° « ici°  n- 260> do Tribunal Regional do Estado de

Um officio u. 626, do Tribunal Regional Eieiioral dò 
Estado de Sergipe, incluso as sextas vias de titulos eleitoraes 
dos eleitores que solicitaram a 4* via do titulo.

Dois officios ns. 582 e 590, do Tribunal Regional E lei
toral do Estado da Bahia, acompanhado das terceiras vias 
de titulos eleitoraes de diversas zonas do Estado.

Preparadas para serem numeradas

20.000 terceiras vias de titulos eleitoraes.

Numeração de terceiras vias

:0.000 terceiras vias de titulos eleitoraes.

Boletim  Eleitoral

Foi organisado e publicado o n. 115 do “Boletim E lei« 
.oral” .

JURISPRUDÊNCIA

Revisão de provas:

Foram revistas as provas dos accordãos do seguinte*
processos:

Recurso eleitoral n. 361 —  Classe 3‘  —  Estado do Rio 
de Janeiro —  Relator o Sr. Desembargador Collares Moreira. 

Recurso eleitoral n. 373 —  Classe 3* —  Estado do Paraná
—  Relator o Sr. Desembargador Collares Moreira.

Recurso eleitoral ti. 459 —  Classe 3* —  Estado da Bahia
—  Relator o Sr. Professor João Cabral.

Processo n. 1.952 —  Classe 6e —  Estado de Goyaz 
Relator o Sr. Profesçor Cândido de Oliveira Filho.

Consulta n. 1.977 —  Classe 6* —  Estado do Rio lc 
neiro —  Relator o Sr. Desembargador Collares Moreira

Processo n. 1.989 —  Classe 6* —  Territorio do Acre 
Relator o Sr. Desembargador Collares Moreira.

Consuta n. 1.990 —  Classe 6* —  Estado da Bahia 
Relator o Sr. Desembargador Ovidio Romeiro.

ACCORDÃOS PUBLICADOS ,

Foram mandados publicar os aecordlos dos seguinte* 
processos:

Recurso eleitora! n . 361 —  Classe 3* —  Estado do Rio 
de Janeiro —  Relator o Sr. Desembargador Collares Moreira.

Recurso eleitoral n. 373 —  Classe 3* —  Estado do Pa
raná —  Relator o Sr. Desembargador Collares Moreira. 

Recurso eleitoral n. 459 —  Classe 3* —  Estado da Bahia
—  Relator o Sr. Professor João Cabral.

Processo n. 1.952 —  Classe 6* —  Estado de Goyas —  
Relator o Sr. Professor Cândido de Oliveira Filho.

Consulta n. 1.977 —  Classe 6* —  Estado do Rio de Ja
neiro —  Relator o Sr. Desembargador Collares Moreira.

Processo n. 1.989 —  Classe 6* —  Territorio do Acre —- 
Relator o Sr. Desembargador Collares Moreira.

Consulta n. 1.990 —  Classe 6* —  Estado da Bahia ^  
Relator o Sr. Desembargador Ovidio Romeiro.

região.

EDITAL
O bacharel Agripino Veado, director da Secretaria d* 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral:

Faz saber aos que o presente edital virem que, na pri
meira secção desta Secretaria, será, sexta-fiera, 2 de outubro, 
ás 15 horas, aberta vista pelo prazo legal para os interessados 
falarem sobre os seguintes recursos eleitoraes-já com pa
recer da Procuradoria Geral da Justiça E leitoral:

1. Recurso Eleitoral n. 496 —  Classe 3* —  Recorrentes, 
Deocleciano Nunes da Silva e Maria Nunes da Silva; recor
rido, Partido Social Republicano de Goyaz. (Eleições Muni- 
cipaes) —  Goyaz.

2. Recurso Eleitoral n. 497 —  Classe 3* —  RecorrenU, 
Partido Liberal Catharinense. Recorrido, Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catharina. Santa Catharina.

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral.
em 29 de setembrcTde 1936. —  Agripino Veado, Director d*
Secretaria.
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JURISPRUDÊNCIA
Estado do Rio de Janeiro

Recurso eleitoral n .361 —  Classe 3*, do art. 30 do Reg. Int.

Julga-se prejudicado um recurso em que é 
pedida a annutlação de uma eleição já  annullada 
pelo Tribunal ao conhecer de outro recurso refe
rente á mesma eleição.

Vistos, e t c . :
Accorilão

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral em julgar prejudicado o recurso eleitoral n. 361, do Es
tado do Rio de Janeiro, sendo recorrente Claadíno Víctor do 
Espirito Santo Junior e recorridos Helenio.de Miranda Moura 
C Affonso Magalhães, á vista da decisão proferida no recurso 
S, 363, com a qual o presente tinha intima ligação, annullada 
por aquella a eleição por haver votado como eleitor não syn- 
dicalizado, resolvido ficou o presente caso que versa sobre o 
piesmo pleito classista.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1936. —  Uermenegildo de 
Barros, Presidente. —  Collares Moreira, Relator.

Estado do Paranfi

RéCÜrao eleitoral n. 373 —  Ciasse 3’ , do art. 30 do Keg. Int.

Dos despachos do Juiz Eleitoral que concede 
registro de candidatos, cabe recurso para o Tribu
nal Regional e não para a Junta Especial.

AcoordSo

VUtcs, etc. : Do Accordão do Tribunal Regional do Estado 
3o Paraná, que negou provimento ao recurso interposto pelo 
Partido Municipal Independente de Cerro Azul sobre a eleição 
para os cargos de Prefeito e Vereadores, do mesmo Municí
pio, houve recurso para este Tribunal Superior, no qual é 
gseorronte aquelle Partido e recorrido o Partido Social De- 
ínocratico.

E, aitendendo a que são procedentes as razões, em que 
6$ funda o parecer do D r. Procurador Geral, publicado no Bo
letim Eleitora! n. 76, de 30 de junho ultimo, pag. 2.049, ac- 
oordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 
éxn negar provimento para confirmar a decisão recorrida, que, 
por sua vez. confirmará, pela conclusão a da 3* JunJ-t Espe
cial, por escapar a matéria da impugnação a compete..cia das 
Juntas Especiaes, pois do despacho do Juiz Eleitoral que con
cede registro de candidatos, cabe recurso para os Tribunaes 
Regionaes e não para as Juntas Especiaes.

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, êfn 10 de julho 
de 1930. —  Hermenegildo de Barros, Presidente. —  Collares 
Moreira, Relator.

Estado da Bahia

Recurso Eleitoral n. 459 —  Classe 3* do art. 30 do Reg. Int.

que o recurso dessa especie seja interposto por [« t iç ío  
Juiz Presidente ou por termo. Ora, o recorrente o ibterpj  ̂
regularmente, por petição despachada em tempo habil.
desnecessário seria o termo.

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. 2 de 
de 1936. —  Uernnenegildo de Barros, Presidente. - -  ™  
Cabral. Relator. T , f l

Estado de Goyaz

Processo n. 1.952 — Classe 6* do art. 30 do Reg. 'Iu'-’

Accordão

Approva-se a alteração havida no plano 
toral da Região, desde que foram observado* .a 
exigencias Isgaes c nenhum recurso f o i ' intetp°> 
no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos esles autos do processo JW‘ 
mero 1.952, classe 6*. ,;J|H

I. O Presidente dó Tribunal Regional de Justiça ©?!J 
toral de Goyaz. em officio de 22 de maio de 1936, subfflel  
a approvação deste Tribunal Superior o novo plano de 
visão desse Estado em zona- eleitoraes.

1 * Zona
cipios da Capital, Palmeiras, Novo Horizonte, Paraún® ^  
Pilar. Juiz Eleitoral o de Direito da Comarca; E s c r iv ã tv ^ j

. O recursO' contra expedição de diplomas em 
eleições muniòipaes, pôde ser interposto por pe
tição “ ou” por termo, de accordo com o § l s do 
art. 174 do Codigo Eleitoral.

—  Determina-se, assim, que o Tribunal Regional 
se prónuncie sobre o meríto, de um recurso, na- 
quellas condições, e interposto apenas por petição 
ao Presidente da Turma.

1° Officio do termo da Capital; Juizes Preparadores, os ■ ''jj- 
Municipaes dos outros termos da Comarca da Capital 
crivães, os do 1" Officio dos mesmos, termos. . ; ,s

2* Zona —  Comarca do Rio das Pedras. GomPrt-^r yc 
os municípios de Itaberahy e Inhumas. Juiz Eleitora. _ ^  
Direito da Comarca: Escrivão o do 1“ Officio do t,c r ^ 0 
Itaberahy; Juiz Preparador, o Juiz Municipal d o -Ter»» 
Inhumas e Escrivão, o do 1* Officio deste termo.
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II. plano, que foi appryvadu eni tesaãü ordifi*"
do Tribunal Regional, realizada a 15 dé abril ultimo, foi 
borado. em virtude de diversas modificações operadas n*' 
ganização judiciaria do Estado, como sejam a creaífd. , 
mais tres comarcas e \arios termos judiciários. 
publicação de que fala a lei. conforme .os tres nume"^-.^ 
“ Correio O lficia l" juntos, c nenhum recurso fo i' interP01 
uo prazo legal.

I I I. "Para julgar e afprovar o? planos eteboradoAV^ 
Tribunaes Regionaes — observa Gomes de Castro. “ O * . ô 
Codigo Eleitoral”, pag. 42, —  ao Tribunal s u p e r io r  inc®^,, 
descer ao exame do? mesmos, corrigindo-lhes lapsos ou 
perfelções formaes que apresentem “ Boletim Eleitofà* 
mero 31, de 1932’/ .

A matéria interessa, na phrase do Ministro 
eado, proferida neste recinto, á prbpria estruetura do sJ* . 
eleitoral.

IV . Preenchidas, como foram, as prescripções 
(Constituição Federal, art. 83; Codigo Eleitoral, art. ?7t *stituição Federal, art. 83; Codigo Eleitoral, art. 2»; ‘ $e 
g, e art. 391, accordam os Juizes do Tribunal SütWfl0Li s
Justiça Eleitoral approvar o mencionado plano ele.it 
mandar archival-o na Secretaria, para o devido registro*: ^

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1930. —  Hermrnegd^f . 
llarros, Presidente. —  Cândido de Oliveira Filho, Relato»’. '

Actual divisão eleitoral da Região de Goyaz apP 
pelo accordão supra: .

Comarca da Capital. Comprehende. os e

Vistos etc.

Adopiando o parecer de fls. 151, do Sr. Dr. Procurador 
Geral, «obrê o presônte recurso Interposto pOr José Teixeira 
do Amaral, e em que são recorridos Aprigio Duarte Filho e 
outros, tratando-se das primeiras eleições municlpaes de Joa- 
«élro. Estado da Bahia.

Accordam unanimemente os Juizes do Tribunal Superior 
de Justiça Eleitoral em conhecer do recurso contra a decisão 
do Tribunal Regional, que não tomou conhecimento do in
terposto da decisão da Junta. Apuradora, por falta do termo, 
e  mandam que sejam os autos devolvidas para que o Tribu
nal recorrido julgue de m eritis . E assim decidem porque o

f C i  9 4a__________V 1 .í1 a «a I  A  1 1 L .  _____ ____ ____J iil_  .

mas e i^semao. o uo 1 u iucio iic-uc leim o. o*
3* Zona —  Comarca do Rio das Alma». C.omprchcn 

munioipios de Jaraguá é SanfAnna. Juiz Eleitoral, o “  
reito da Comarca; Escrivão. «  ri n fftclo do: terino a..\4to do 2“ Officio do t e r m o ^ ^ â
raguá; Juiz Preparador, o Juiz Municipal do termo de 
Anna e Escrivão, o do i* O fficio destè termo. «o#1**

4* Zona —  Comarca dos Pyrineue. Comprehende d» 
unicipio de Pyrenopolls. Jula Eleitoral, 0 de D lir  .jj>.0 município ae rjrenopons. ju iz ü.ieiiorai, o ce 

Comarca; Escrivão, o dõ 2* O fficio do termo de P?r ,
5* Zona —  Comarca de Corumbá. Comprehende o i u . „ 

cipios de Corumbá e São José do Tocantins. Jui* E>< ô* 
de Direito da Comarca; Escrivão, o do 1° Officio -'d*
Corumbá; Juiz Preparador, 0 Juiz Municipal do jç1? -go* 
São Joíé do Tocantins e Escrivão, 0 do 1* O ffic iodeíte

0 municipio do Annapolis.
6 ‘  Zona —  Comarca de Annapolis. Comprehende aPr 4»

is. Juiz Eleitoral, o de DjJ®
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7* Zona—  Comarca de Bella Vista. Comprehende apenas 
® município de Bella Vista. Juiz Eleitoral, o de Direito da 
Comarca e Escrivão, o do 1° Officio do termo respectivo.

8* Zona —  Comarca de Pouso Alto. Comprehende apenas 
® municipio de Pouso Alto. Juiz Eleitoral, o de Direito da 
Comarca e Escrivão, o do 1* Officio do termo respectivo.
. 9* Zona —  Comarca de Morrinhos. Comprehende os mu- 

aicipios de Morrinhos, Caldas Novas e Santa Rita do Pontal. 
J®iz_E!eitoral. o de Direito da Comarca do mesmo nome; Es- 
CI'ivão, o do 1° Officio do termo de Morrinhos; Juizes Prepa- 
íadores, os Juizes Municipaes dos outros termos da Comarca 
e Escrivães, os do Io Officio destes mesmos termos.

10* Zona —  Comarca de Santa Cruz. Comprehende os 
municípios tio Santa Cruz e Campo Formoso. Juiz Eleitoral, 
® de Direito da Comarca; Escrivão, o do 1' Officio do termo 
?e Santa Cruz; Juiz Preparador, o Juiz Municipal de Campo 
tl°rmoso e Escrivão, o do 1° Officio deste termo.

Ü* Zona —  Comarca de Ipamery. Comprehende apenas 
(1 município de Ipamery. Juiz Eleitoral, o de Direito da 
'moiarca e Escrivão, o do 1° O fficio do termo respectivo.
. .12* Zona —  Comarca de Catalão. Comprehende os rnuni- 

"jpios de Catalão e. Goyandira. Juiz Eleitoral, o de Direito 
^a.Comarca: Escrivão, o do 1° Officio do termo de Catalão; 
l^iz Preparador, o Juiz Municipal do termo de Goyandira e 
Escrivão, o do 1° Officio deste termo.

13* Zona —  Comarca de Santa Rita do Paranahyba. Com- 
•^ehende apenas o município de Santa Rita do Paranahyba. 
Qbz Eleitoral, o de Direito da Comarca e Escrivão, o do 1 * 
u'ficio do termo respectivo.
• 14* Zona —  Comarca de Santa Luzia. Comprehende os
rfhnieipios de Santa Luzia e Crystalina. Juiz Eleitoral, o do 
,7!rrito da Comarca; Escrivão, o do 1* Of ficio do termo dc 
p nla Luzia; Juiz Preparador, o Juiz Municipal do termo de 
^ystalina e Escrivão, o do 1° Officio deste termo.

15* Zona —  Comarca do 'Rio Verde. Comprehende apenas 
,, hiunicipio de Rio Verde. Juiz Eleitoral, o de Direito da 
“Wíiarca e Escrivão, o do 1“ Officio dest*3 termo.

. 16* Zona — Comarca de Jatahy. Comprehende os muni- 
.‘Pios de Jatahy e Mineiros. Juiz Eleitoral, o de. Direito da 
j^riarca, e Escrivão, o do 1“ Officio do termo de Jatahy; Juiz 
» *P&rador, o Juiz Municipal do termo de Mineiros e Es- 

lvão, o do 1* Officio deste mesmo termo.
0 17* Zona — Comarca de Bcmfim. Comprebende apenas 
„  biunieipio de Bomfiui. Juiz. Elcitorai. o dc Direito da
0rr>arca e Escrivão, o do 1* Officio do termo respectivo.

1 18* Zona —  Comarca de Torres do Rio Bonito. Compre- 
,e apenas o município de Rio Bonito. Juiz Eleitoral, o de

r*r®ito da Comai-ca c Escrivão, o do 1° Officio do termo res- 
1’SCtÍvo.

. |9* Zona —  Comarca de Formosa. Comprehende os mu- 
b^pios dc Formosa. S. João dWlliança e Planaltina. Juiz 
da** • 0 Direito da Comarca; Escrivão, o do 1° Officio 
çj° termo de. Formosa; Juizes Preparadores, os Juizes Muni- 
p.riri dos termos de São João d'AUiança e Planaltina e Es- 

Iv’aes, os do 1° Officio dos mesmos termos, 
tj. -0* Zona —  Comarca do Rio Paraná. Comprehende os 
tu^eipios de Arraias. Cavalcante e Santa Maria de Tagua- 
do ? ' Eleitoral, o de Direito da Comarca; Escrivão, o 
j u. Io Officio do termo de Arraias; Juizes Preparadores, os 
dt. .»5 Municipaes dos termos de Cavalcante e Santa Mana 
u„ * aSualinga‘ c Escrivães, os do 1° Officio destes mesmos 
^hios. '

Zona —  Comarca de Natividade. Comprehendo cs 
jv n>cipios de Natividade, Conceição do Norte, São José do 
crivs € Palma. Juiz Eleitoral, o de Direito da Comarca: Es- 
p.j®0* o do 1* Officio do termo de Natividade, e Juizes Pre- 
•Nr>M oreá’ crs Juizes Municipaes dos termos de Conceição do 
cio e Duro e Palma e Escrivães, os do 1° O fíi-

termos.
Zona —  Comarca do Alto Tocantins. Comprehende os 

ÍU-t P i°* d® P°rto Nacional. Pedro Aífonso o Peixe. Juiz 
<j0 “ Oral, o de Direito da Comarca; Escrivão, o do 1° Officio 
n de Porto Nacional; Juizes Preparadores, os Juizes
Cç ‘!lcipaes dos termos de Pedro Affonso e Peixe e Escrivães, 

n 1* O fficio destes mesmos termos.
Zona —  Comarca de Bôa Vista do Tocantins. Com-

03 niunicipios de Bda Vista do Tocantins, Couto
íçiPmães e S. Vicente do Araguaya. Juiz Eleitoral, o de D i-
VjSj ,a Comarca; Escrivão, o do 1* Officio do termo de Bòa
doj. * Tocantins; Juizes Preparadores, os Juizes Municipaes
j. termo8 da Couto Magalhães e São Vicente do Araguaya e

1Va* 8, os do .1* Officio destes mesmos termos.

24* Zona —  Comarca de Corumbahyba. Comprehenda 
apenas o município de Corumbahyba. Juiz Eleitoral, o de 
Direito da Comarca e Escrivão, o do 1° Officio do termo de 
Corumbahyba.

25“ Zona —  Comarca de Riachão. Comprehende os mu
nicípios de Posse, Sitio d’Abbadia e São Domingos. Juiz E lei
toral, o de Direito da Comarca; Escrivão, o do 1° Officio do 
termo de Posse; Juizes Preparadores, os Juizes Municipaes 
dos termos de Sitio D’Abbadia e São Domingos e. Escrivães, 
cs do I o Officio destes mesmos termos.

26* Zona —  Comarca de Goyania. Comprehende os mu
nicípios de Goyania e Trindade. Juiz Eleitoral, o de D ireito 
da Comarca; Escrivão, o do 1° Officio do termo de Goyania; 
Juiz Preparador, o Juiz Municipal do termo de Trindade e 
Escrivão, o do 1° Officio deste termo.

27* Zona —  Comarca de Burity Alegre. Comprehenda 
os municípios de Burity Alegre e Bananeiras. Juiz Eleitoral, 
o de D ireiio da Comarca; Escrivão, o do I o Officio do termo 
de Burity Alegre; Juiz Preparador, o Juiz Municipai do termo 
de Bananeiras e Escrivão, o do 1° Officio deste mesmo termo.

Resumo:
Juizes Eleitoraes .........      27
Juizes Preparadores .................................................  2S
Escrivães ................................  55

Estado do Rio de Janeiro

Consulta n. 1.977 —  Classe 61 do art. 30 do Reg. Int.

Não ê de tomar conhecimento da con
sulta, sobre m.ateria eleitoral, quando é feita por 
quem não é autoridade publica ou partido regis
trado nos termos do art. 13, letra m, do Codigo. 
Eleitoral.

Accordão
Vistos, etc.:
Hermes Matta Barcellos, delegado eleitor da Associação 

dos Funccionarios Estaduaes, de Nictheroy, do Estado do Rio 
de Janeiro, allegando haver este Tribunal Superior reformado 
a decisão do Tribunal Regional respectivo e mandado expe
dir-lhe o titulo de Delegado'eleitor da Associação dos Fun
ccionarios Estaduaes, posteriormente, á realização do pleito 
classista consulta se nessa qualidade poderá comparticipar 
-io novo pleito se occorrer a hypothese de annullação do 
primeiro no qual deixou de tomar parte pelo motivo acima 
enumerado e, portanto, independente de sua vontade. Atten- 
dendo, porém, a que não sendo o consulente autoridade pu
blica ou representante de partido registrado nos tem os 
do art. 13, letra m, do Codigo Eleitoral, accordam os Juizes 
do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, pelo voto de des
empate, em não tomar conhecimento da consulta.

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 13 de julho de 
1936. —  Hermenegildo de Bm~ros. Presidente. —  Collares 
Moreira, Relator.

Territorio do Acre

Processo n. 1.989 —  Classe 6*. do art. 30, do Reg. Int.

Para que o Tribunal Superior possa usar dí 
attribuição que lhe confere o art. 202 do Codigo 
Eleitoral, em se tratando de divisão ou alteraçâc 
de zonas eleitoraes, deve o Presidente do Tribunal 
Regional apresentar um projecto fundamentado 
sobre a modificação necessaria.

Accurdâo
Vistos, etc.:
Gommunica o Presidente do Tribunal Regional do T e r 

ritório do Acre que, apezar dos seis Juizes Municipaes doe 
seis termos do mesmo Territorio terem se tornado Juizes elei
toraes, este ainda continua dividido em cinco zonas eleitoraes 
quando deveria constar de onze zonas, o que é devido ao 
íaeto do Tribunal não ter numero de Juizes para fazer nova 
divisão.

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça E lei
toral em que «e  responda á communicação declarando que 
o Presidonte daquelle Tribunal deve apresentar um projecto 
fundamentado sobre a modificação do plano eleitoral do Ter
ritorio afim de que o Tribunal Superior possa resolver noj 
termos do art. 202 do Codigo Eleitoral.

Rio de JaneiVo, 27 de julho de 1936. —  Hermenegildo 
de Barros, Presidente. —  Collares Moreira, Relator.
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Estado da Bahia 5

Consulta n. 1.990 —  Classe 6% do art. 30, do Reg. Int.

Ãccordão

Vistos e examinados estes autos de consulta sob o çu- 
mero 1.990, do Estado da Bahia, consulente o Seoretario da 
Camara Municipal d6 Mutuipe, accordam os Juizes do Tribu
nal Superior de Justiça Eleitoral, delia não tomar conheci
mento, de vez qne a referida consulta devia ser dirigida ao 
Tribunal Regional com recurso para este Tribunal Superior.

Rio, 37 de julho de 1936. —  HermeneaiMa da karrnt 
Presidente. —  Óvidio Romeiro, Relator.

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 
ELEITORAL

Estado de São Paulo

Recurso eleitorai n. 193 —  Classe 3* —  Recorrente, o Partido 
Republicano Paulista —  Recorrido, o Tribunal Regional 
de Justiça Eleitoral. — Relator, Exmo. Sr. Desembar
gador Collares Moreira.

PARECEU X. 607

•O Partido Republicano Paulista consultou o colendo T r i
bunal Regional de São Paulo sobre o seguinte:

a; Eífectivando-se a renuncia de vereadores elei
tos, em numero tal que não permitta á Camara Muni
cipal installar-se e deliberar validamente, terá 0 Juiz 
designado para presidir a installação competência, tam
bém, para fazer as respeòtivas convocações? Qual o 
modo e o momento opportuno para isso?

b .No t'iiso de renunciarem vereadores eleitos, em 
numero que não impeça af Camara de se installar e de
liberar, não será aconselhável que, lídoe os officios de 
reuuncia c feita a menção disso em acta, sobrestando a 
eleição da Mesa, convoque o Juiz os supplentes do re- 
nunciantes, para, em seguida, proceder áquella eleição 
com o concurso dos supplentes convocados que compa
receram?

c) No caso da fallecimento de vereador eleito, não 
é Certo que se reputa desde logo aberta a vaga, decor
rendo. dahi, o direito ao respectivo supplente de o 
suecedor mimediatamente no mandato? Tem o Juiz 
designado para presidir a installação competência para 
fazer e j-o ff ic io  a convocação do respectivo supplente, 
e deve deferi 1-a. logo que lh’o seja requerido, á vista 
da certidão de obito?

2 — Pelo aocordão de fls. 10 o Tribunal a quo accordou 
“ não tornar conhecimento da mesma por não ser matéria elei
toral a pela consulta versada” .

Dahi o recurso, tempestivamente eífectivado.
3 —  Parece-me não ser elle de conhecer-se não pela pre

liminar adoptada pelo ãccordão recorrido, mas porque dos 
autos não está provada a qualidade de Delegado de Partido que 
que se urroga o consulente (veja-se na própria petição de 
fls. 121 • Não é, pois, de se conhecer da consulta —  e do re
curso —  pelo fundamento do art. 13, letra m, combinado com 
o art. 27. letra k do Codigo Eleitoral de vez que o consulente 
não é autoridade publica nem provou ser representante de 
partido polifico.

4 —  lie  m erilis : A Constituição Federal declara no art. 5*, 
n. XIX, letra f, ser privativo da União legislar sobre matéria 
eleitoral também referente aos municípios, “ inclusive alista
mento, processo das eleições, apuração, recursos, proclamação 
dos eleitos e expedição de diplomas". Mais além, no art. 83, 
ao tratar da Justiça Eleitoral lhe réitera a “ competenoia p ri
vativa para o processo das eleições federaes, estaduae6 e mu-  
nicipaes”, cabendo-lhe:

*g ) proceder á apuração dos suffragios e procla
mar os eleitos."

—  No Codigo Eleitoral vigente, o art. 214 determ ina'.

A rt. 214. A  apuração das eleições munioipaes r®* 
ger-se-á pelas disposições deste Codigo em tudo Qu8 
lhe seja applicavel.

Gomes de Castro a esse respeito escreve:
351. Era perfeitamente dispensável este artigo, e® 

face do que dispõe o art. l ° .  Pelo facto de se confi®r 
a apuração das eleições munioipaes a uma junta esp®' 
ciai, não se seguirá que estas eleições sejam different^ : 
das demais, nem precisem de regras ou disposições d1' i  
Versas das que regem as eleições federaes e estaduae=- 
Havendo o art. 1° dito, que este Codigo regulará as d®!' I
ções federaes, estaduaes e municipaes, era desnecessário (
accresoentar no art. 214 que o mesmo Codigo se apP‘:* 
cava á apuração destas ultimas eleições, porque aPu* 
ração é apenas uma phase do prooesso eleitoral.”

Ainda esse mesmo Codigo ó que preceitúa no n. 4 ^  
art. 7* a constituição das Juntas Especiaes para a apuratf»9 
de eleições municipaes, de suas decisões cabendo recurso Par* 
os Tribunaes Regionaes (art. 174).

Pelo mesmo art. 3°, nas sédes das comarcas, distrietôs 
termos judiciários, haverá Juizes eleitoraes, singulares, o0® \
íuneções contenciosas e administrativas com jurisdicção pl®113 tj
(art. 34 ). O Codigo anterior, de 1932, em periodo pre-con*11'  /
tuoional, determinava que esses Juizes vitalícios deviam se- 
“pertencentes á magistratura” (art. 30 ).

6  —  A  Constituição do Estado de São Paulo estabelece 
seu art, 15: ;f|

Art. 15, Para substituir o Deputado que. 1
renunciar, ou perder o mandato, convocar-se-á o *nP' j
plentc, na íórma da lei eleitoral.

Em suas dispoiições transitórias existe o art. 8a e reiP3" 
ctivo paragrapho unjco, segundo os quaes:

Art. 8 . ’  Transformada a Âesembléa Coustltu^‘ 
em Ordinaria, esta votará logo a Lei Organica dos Mu’ \
nicipioe. , I

Paragrapho uníco. Noventa dias depois de profflu‘” 
gada essa lei, realizar-se-ão as eleições municipaes 
todo o Estado.

7 —  Cumprindo osse imperativo constitucional foi 
tada a Le i Organica do Municípios de Estado de São PaU.;l 
(n . 2.484, de 16 de dezembro de 1935) entre cujos disP06 
tivos deparamos:

A rt. 20. No primeiro 9 de julho do quatri®111̂  
para o qual tenham sido eleitos, reunir-ee-ão os ’  
readores diplomados: . t

a) no municipio que fôr séde do comarca, 60» 
presidência do Juiz de Direito, sendo este o da 1* v  
Cível, onde houver mais de um.

§ 1.* O Juiz, convidando para secretario utn a 
eleitos, receberá os diplomas, tomará compromisso 3 ' 
Vereadores dar-lhes-á posse e declarará installa®3 
Camara, que, em seguida, elegerá sua Mesa. .j. i

A  esta, que se comporá de Presidente, V ice-” * " ! .  I
dente e Secretario, excepto na Capital, em Santos, C® 
pinas e Ribeirão Preto, onde os Secretários serão j 
deferirá o Juiz a posse, e terminará, com esse acto» 
sua intervenção.”

Portanto, a funeção do Juiz é eleitorai e lhe compete:

а) tomar o compromisso aos Vereadores; ,
б ) dar-lhes posse;
c ) installar a Camara;
d ) eleger sua Mesa.

d®
Assim sendo não é puramente automatica ou mecanic*-^ 

méro recebedor de diplomas a funeção do Juiz. Se tem 
posse, evidente é que tem de verificar a validade extri®8 
do titulo apresentado.

E desde que um supplente se apresente com o seu diP* 
e a prova do fallecimento do titular effectivo do cargo ~7.nr3X, 
tivo legal de cancellamento da inscripção (Codigo EleR ‘e„ 
art. 76, n. 4), não ha como deixar de, na qualidade de r  
cidente da sessão, dar posse ao Vereador*
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, 8 —  Se em vez de fallecimento a hypothese fôr de renun- 
q5’ não vejo motivo para variar de nórma, pois a mesma Lei 
urSaaiea dos Municípios assim se expressa:

A rt. 95. A  renunoia de, Vereador ou Prefeito, 
far-se-á por o ffic io  authenticado e dirigido á Camara, 
reputando-se aberta a vaga, independentemente de 
acceitação expressa, desde que seja lido em sessão e 
conste i6so de acta.

< Portanto, se authenticado estiver o o fficio de renuncia 
Nnt ex* com 0 reconhecimento de letra e firma por 
5g l^o^ íu b lico ), em sendo elle apresentado ao Presidente da 
“a h 0 nao P^dc deixar de ser lido e uma vez lido se reputa 
“Oerta a vaga, independentemente de acceitação expressa” . 

je 9 —  Em falta de qualquer dispositivo expresso, temos 
08 valer de outros similares, qual o Regimento da Assem- 

- ^ a c io n a l  Constituinte, cujas sessões preliminares igual- 
eram presididas por Juizes. E ali se encontra um 

>60 —  o i* —  dizendo que:

A rt. 1.” Os candidatos á Assembléa Nacional Con
stituinte devidamente diplomados se reunirão cinco dias* 
antes da data da installação solenne, ás 14 horas, no 
edifício da antiga Camara dos Deputados, destinado á 
séde da Assembléa, afim de, sob a presidência do Pre
sidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral ou 
do Juiz deste Tribunal por elle designado, realizar ses
sões preparatórias.

j}c< 19 —  Portanto, a funcção eleitoral do Juiz Presidente da* 
toda* ^as sessões preparatórias só termina depois de cumprida 
0ll»» essas formalidades legaes. Não é puramente mecanica 
Pode ! oma^ ca: é consciente e controladora. Assim como não" 

^e êr*r compromisso e posse a quem não se apresenta 
fofa-i0 de diploma legal, por igual se me afigura obrigado a 
íor h ’ a duem o tenha de supplencia e apresente prova, 

documento authentico, do fallecimento do effectivo. 
o 0,P°. mesmo modo, uma vez lido nessa sessão preparatória 
®ojnn 0 .ddlhenlico de renuncia, licito lhe não será denegar 

P^omisso e posse ao supplente que, no acto, lh’o requeira.
der d’outro modo seria (parece) attentar contra o 

porei a eleitoral e mui especialmente o de representação prò- 
kitoraf’ regu' ad°s nestes termos pelo artigo 158 do Codigo

Art. 158. As vagas que se derem na representa
ção de cada partido, seja por impedimento resultante de 
acceitação, pelo Deputado, do cargo de Ministro de Es
tado, seja por qualquer outro motivo, inclusive os pre
vistos, para as representações estaduaes. nas Constitu
intes dos Estados, serão preenchidas pelos supplentes 
do mesmo partido.

Paragrapho unico. Se não houver supplentes, pro- 
ceder-se-á, dentro de noventa dias, á eleição para pro- 
vêr a vaga. salvo se faltarem menos de tres mezes para 
encerrar-se a ultima sessão da legislatura.

aliás o que a Constituição Federal dispoz no artigo

Art. 35. Nos casos dos artigos 33, § 2* e 62, e no 
de vaga por perda do mandato, renuncia ou morte do 
Reputado, será convocado o supplente na fórma da lei 
eleitoral. Se o caso fôr de vaga e não houver supplente, 
Proceder-se-á á eleição, salvo «e faltarem menos de tres 
Piezes para encerrar-se a ultima sessão da legislatura.

5hraP® Potar é ainda, que a primeiro supplente —  ou (na 
" exte c.°nstitucional do art. 32) a immunidade de Deputado 
cio. pSlva ao supplente immediato do que estiver em exerci- 
W e “ bardadas as devidas proporções entre os mandatos (os 

08 n^° êem immunidade? nem mesmo os do Districto 
V  a*), vê-se a applicabilidade, generica, desees dispositi- 

os car?°s de vereadores ou prefeitos, isto é. o Poder 
“ ntivo e o Poder Legislativo munícipaes.

Gomes de Castro, commentando o artigo 158 do Co- 
Eleitoral a ffirm a:

. 255. A  redacção dada a este artigo, para ipoluir a
nypothese de vaga occasional resultante do afastamento 

um Deputado nomeado Ministro de Estado, tornou- 
*  menoe precisa do que a do artigo 96 do antigo Codigo

E’ evidente que o Codigo só autoriza a convocação
do respectivo supplente nos seguintes casos: I o —  vaga 
deixada por Deputado eleito por algum partido; 2* —  
impedimento occasionado pela nomeação de um Depu
tado partidario para o cargo de Ministro de Estado; e 
3* —  impedimento semelhante, previsto pelas constitui
ções estaduaes.

Embora salientando o facto do artigo estar redigi
do de forma pouco precisa, não possa ser interpretada 
senão como se referindo ás vagas e não aos impedi
mentos.

12. Eismein citado por Domingos Vellasco á pagina 32 
do seu Direito Eleitoral, doutrina:

“24. A  representação proporcional originou-se do 
direito de representação das minorias. Inicialmente ee 
pretendia apenas que as minorias fossem representadas 
nos parlamentos, sem á isso se ligar qualquer idéa de 
proporcionalidade. Depois é que fo i tomando oorpo a 
regra segundo a qual o numero de representantes con
cedidos á mesma circumscripção eleitoral deveria dis
tribuir-se entre os diversos partidos que concorressem 
ás eleições, proporcionalmente ao numero de eleitores 
que cada qual tivesse levado* ás urnas” .

Accrescenta o mesmo autor logo a seguir:

“Antes de tudo, e não tendo em vista senão o mais 
elementar espirito de justiça, parece claro que a maio
ria dos eleitores deve fazer a maioria dos representan
tes, mas não a unanimidade da representação. Se eeta 
representação é nacional e não de um partido, ella deva 
reflectir, tanto quanto possivel, como habil miniatura, 
a situação geral, a somma das opiniões do povo que 
compõe a nação.

Ora, supponhamos que a vaga por fallecimento ou renun
cia occorra numa assembléa de sete vereadores (mínimo da 
lei paulista) cujas cadeiras estenjam distribuídas entre tres 
partidos —  hypothese commum —  na vigente proporção, 2 —. 
4 —  1; se ella occorrer no partido de um unico representante, 
ficará completamente cancellada sua representação, em actos 
importantes quaes as eleições. Se no que tem quatro —  maio
ria indiscutível sobre os demais; minoria absoluta da assem- 
blêa, bastará a união occasional dos demais para imporem á 
maioria absoluta a sua vontade, dês que em caso de empate 
prevalecerá o critério de idade por exemplo para a eleição 
de Prefeito (Lei Organica, artigo 20 § 2o) .

Dess’arte governará o município pelo longo espaço de 
quatro annos o representante da minoria, em flagrante anta
gonismo com o systema do Codigo Eleitoral.

E se a hypothesè fòr 3 —  3 —  1 ?
13 —  A  illustrada Procuradoria Regional, opinando á fo

lhas 7 fel-o no sentido affirmativo, e é da competência do juiz 
para deliberar sobre as renunscias desde que essas sejam em 
numero que não permitta á Camara installar-se e deliberar 
validamente; e pela negativa nos demais casos da consulta. 
Pareceu-lhe que, ahi, deva, apenas, receber os officios de re- 
nuncia“ para os encaminhar á mesa da Camara Municipal” . 
Mas a mesa, provisoria embora, é, inicialmente presidida por 
elle, juiz, e formada nos moldes previstos no § I o do artigo 
20/da Lei Organica dos municipios paulistas. E a convocação 
de supplentes não é attribuiçâo da Camara Municipal, é do 
plenário, e sim da mesa ou seja a commissão dirigente. Jus
tamente para a hypothese aventada pelo illustre Dr. Procura
dor Regional —  de em virtude das renuncias serem em tal 
numero ou quantidade que impeçam a installação da Camara, 
existe dispositivo que mutatis mutandis se applicará a esse 
impedimento inicial . v

De feito, para essa hypothese eis o que prevê e dispõe 5 
citada Lei Organica:

A rt. 9S. Verificada a renuncia de todos os verea
dores e supplentes, o prefeito levará o facto ao conhe
cimento do Tpibunal Regional Eleitoral, afim  de ser 
designado dia para as hovas eleições.

§ 1°   .......................................................
§ 2o. Si o prefeito renunciaar simultaneamente eoni 

a Camara, o Governador do Estado nomeará prefeito 
interino, fazendo a devida communicação ao Tribunal 
Regional Eleitoral, para que, reconstituída a Camara. 
se proceda á eleição do novo prefeito.
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14. Em vista dessas considerações, sou de parecer que:.

а) se não tome conhecimento do recurso pela pre
liminar de falta dc qualidade do recorrente:

б ) entrando, porém, o egregio Tribuna} no mérito, 
opino se responda afíirmativamente aos tres itens da 
consulta fixando instrucções ou norma geral (Codigo 
Eleitoral, artigo 13 letra n ; Regimento Interno, artigo 
16, n. 2) .

15. Parece-me que o caso sujeito á apreciação deste co- 
lendo Tribunal seja semelhante ao recurso eleitoral n. 475, de 
Formiga, decidido na sessão de 25 d oexpirante mez. Se bem 
apprehendi a longa interessante discussão de que resultou o 
pronunciamento do egregio Tribunal Superior :

a) é da competência da Justiça Eleitoral conhecer 
das leis loeaes (estaduaes ou municipaes) que regulem 
assumpto lecal sobre inelegibilidade e incompatibilida
des e a conseqüente decretação da vaga occorrente;

b) a decisão proferida na consulta deve ser dada 
em fórma geral, como instrucção para o caso occorrente 
e para quaesquer casos futuros.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1936. —  Dr. José Ma
ria Mac Doivell da Costa, procurador geral, interino.

Estado de Santa Catharina

Recurso Eleitoral n. 497 —  Classe 3* —  Recorrente, Par
tido Liberal Catharinense —  Recorrido, Tribunal Regio-*
nal de Justiça Eleitoral —  Relator, Exmo. Sr. Ministro
Plinio Casado.

pa re c er  n . 608

1  O Partido Liberal Catharinense vem a este Egregio
Tribunal Superior pedir reforma da decisão proferida em 19 
de agosto ultimo (fis . 45) pelo Tribunal Regional de Santa 
Catharina, que annullou toda a votação da 14* secção, reno
vada, da 13* zona (Lages ).

2 —  O recurso foi interposto no prazo legal (fls . 62).
Não cita, porém, o seu fundamento, nem jurisprudência

oí fendida.
A  que transcreve a fls. 53 não e deste Venerando T r i

bunal e sim de Tribunaes Regionaes: não é, assim, o caso do 
art. 28, paragrapho unico, letra b, do Codigo Eleitoral.

Também o não é na citação isolada ou unica alludida a 
fls. 53 verso, porquanto a actual jurisprudência deste Tribunal 
é contraria áquella decisão que exigia as duas rbibricas para 
a authenticidade. E ’ verdade que no seu parecer n. 595, nos 
autos do Recurso Eleitoral n. 487, assim se pronuncToõ esta 
Procuradoria Geral:

9 —  Ora, o Codigo Eleitoral tanto no art. 114, 
n. 6. quanto no art. 115, § 3°, letra d, combinados, 
exigem ambos as rubricas. A differenciação ou diver
sidade de rubrica nessas sobrecartas, evidentemente 
viola o sigillo absoluto do voto, marcando-as, distiu— 
guindo-as.

10 —  Accresce que o n. 3 do art. 83, me parece não 
deva ser considerado isoladamente e sim em conjuncto 
com o disposto nos arts. 114, n. 6 , e 115, § 3*, letra d, 
pois, dess'arte é que se completa n verificação da iden
tidade da sobrecarta: numero e rubrica. Ora, já vimos 
ser exigencia do Codigo (cit. art. 115, § 3°, letra d), 
que o secretario deve:

“ authenticar, juntamente com o presidente, as so
brecartas orficiaes.’’

De onde. ao que penso, incorrer nas nullidades do 
art. 160, n. 6 . por não haverem sido integralmente sa
tisfeitas as exigencias do art. 83, qual a do n. 3, refe
rente á identidade de rubrica.

Mas, como ali se salientou:

E’ de notar, comtudo, que nesse particular e?>a 
opinião da actual Procuradoria Geral é vencida: este 
Venerando Tribunal Superior firmou jurisprudência a 
Tespeito da existencia de_ authenticidade desde que a 
sobrecarta contenha a assignatura de um ou de outro.

Acatando,'embora, com o devido respeito essa douta 
opinião, não me convenço, comtudo. de estar em erro 
pugnando pela necessidade, ou melhor imprescindibiü- 
dade de ambas as assignaturas conforme os dispositivos 
citados acima.

5
recurso

3 —  Permittindo o Codigo Eleitoral secções com 50 *]?' 
tores, ou occorrendo —  como já suocedeu no norte —  a 
tencia de secções formadas exclusivamente de funccionan^ 
públicos, é evidente que uma combinação entre presidente0 
mesa e secretario para que as cédulas dos eleitores taes sej»- 
rubricadas só pelo presidente, as dos eleitores quaes, 
pelo secretario desvenda o sigillo absoluto do voto, marc 
as cédulas.

4 —  Em obediencia, porém, á jurisprudência deste á 
gio Tribunal, sou forçado a levantar a preliminar de nãc 
tomar conhecimento por se não citar jurisprudência '  
dida: que a tanto eqüivalem as citações de accordaòs d®., ,] )  
tros Tribunaes e de uma decisão já desprezada pela 86™  Ç 
jurisprudência. j

—  Se, comtudo, q Colendo Tribunal adffllttjfj , 
m -u ,»o : estando provada a incoincideneia de sobr®5*,, 
tas, em maior numero que 0s votantes, a eleição é nB* 
la (art. 148. § 2* e 160 n. 4 d0 Codigo Eleitoral)-

Opino para que se lhe negue provimento, mantida # ie‘ 
cisão recorrida.

Rio de Janeiro. 28 de setembro de 1936. —  Dr. 
ria Mac Douiel da Costa, Procurador Geral, interino.

Estado de Goyaz

Recurso eleitoral u. 496 —  Classe 3* —  Recorrentes,
ciano Nunes ca Silva e Maria Nunes da Silva —  Reco^i.
Partido Social Republicano de Goyaz —  Relator, E*®
Sr, Prqfessor Cândido de Oliveira F ilbo.

PARECER N . 609

1 —  Deocleeiano Nunes da Silva e Maria Nunes da fjPu 
candidatos avulsos nas eleições municipaes de NatBjr^jo 
(Goyaz) não se conformaram com o accordão de fls. 
Tribunal Regional daquelle Estado que lhes annullou ?5 
tos, dados com infracção do art. 85, g 2° do Codigo Eleit01  ̂
candidatos avulsos, que eram, foram no entanto regietra<J°s 
listas nominaes. ~ j/

2 —  O accordão que está a fl« . 25 foi proferido 
meiro de julho de 1936; não foi publicado nem pof ací 
modo intimado aos actuaes recorrentes; foi-o tão sómem® 
então recorridps, victorioso* com o accordão, (fls. 26) .  . cyo

Por esse motivo, embora interposto a 29 de julho, eflt 
que o foi tempestivamente. . fo'

3 —  Tanto na petição de fls. 27 como no termo ro
lhas 30, se silencia completamente sobre o fundam ento 
curso: nem um só artigo de lei, que o permitta, ó cÍLjjgú
Nas allegações de fls. 32 é que se allude ao art. 179 do b
Eleitoral como primeiro do rfecurso õ. em seguida, ao ar1- 
letra b. . ter-

Penso, assim que o recurso não foi regularmente 1 
posto e, pois, não é de ser conhecido. _ ,0ios

4 —  Dc m eritis : na parte referente á nullidade do» jj 
dados aos recorrentes, embora a dubiedade do acoord8 n1o5 
consultas, a fls. 37, esta é do evidencia solar. Os flj. 
recorrentes lisamente a confessam a fls. 33 in  verbis'-

.gfid®
“ Por se haver nas eleições, em verdade, Rr *,).

iisposição expressa de lei (Cod E L , art. 85, § "

5 —  Comtudo, no recurso se pleiteia, tambem, a 
da votação, com fundamentos em que os votos ahn 
foram superiores á metade do total. mH#»

De feito o Codigo Eleitoral no art. 160, § 1* dclerl1' 
taxativamente:

<j0(A rt. 160
§ 1* Se a nullidade attingir mais do n a e t^ ^  » 

votos de uma região eleitoral, nas eleições *ô JLmiG'' 
estaduaes, ou de um munioipio, nas eleiçõo. ^  jnsf” 
paes, julgarão prejudicadas as demais votaçõe*- *. ew  
cará o Tribunal Regional dia para realizar-se n° 
ção, dentro do prazo maximo de quarenta dias

Os autos, porém, não offerecem elementos para ®L.ejit0- 
rificaçâo. Estão desacompanhados de qualquer o°®Hiver8 . 
Pelas certidões de fls. 14 e 14 verso, sc deduz que 
annexados os enveloppes contendo os documentos d88,.^  
e as cédulas. Não se sabe por que, comtudo, foram e*‘ 
annexadas sem qualquer ulterior despacho nem termo
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' 6 —  Pelas allegações das partes, não contestadas. 6 antes 
confirmadas no acoordam recorrido, houve violação do sigillo 
abeojuto do voto, por meio de cédulas “ quasi todas em papel 
não “branco" e “com densas manchas negras” .

7  _  A fim  de se poder verificar a existencia dessas nul- 
lidades, e do preceituado no § 1° do grt. 160 reqeueiro ao 
Tribunal se converta o julgamento em diligencia para que 
t&es documentos referidos nas certidões de annexação, de io - 
Ihas 14 e 14 verso, sejam annexadas.

Sem essas peças não é possivel apurar as allegadas nuu 
lidades. ^  . . .

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1936. —  Dr. José. 
Maria Mac Dowel da Costa, Procurador Geral, interino.

TRIBUNAL REGIONAL ÜE JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL

O .Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitora! 
do Districto Federal faz publico, para ooabeoimento doa in
teressados, que o ãccordão proferido nos autos de 6xclusSo 
n. 266 referentes ao eleitor waldemar Eugênio Menezes, filho 
de Gaspar Innocenoio da Silva Menezes e de D . Palmyra Lou» 
zada Menezes, natural do Districto Federal, ipsoriplo *ex« 
o ffic io”  pela Primeira Zona, São' José, sob o Eu 6.210, titulo 
eleitoral n. 7.990, é do têor seguinte;

Considerando que uma das causas de exclusão è o falle
cimento do eleitor (art. 76, inciso 4* do Codigo E le itora i); 
considerando que a Secretaria, deante da lista enviada pela 
Pretória, informou que o eleitor Waldemar Eugênio Menez - 
é fallecido; accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitora! 
do Districto Federal deoretar a exclusão do mesmo eleitor ria 
lista, communicando-se, por copia deste, ao Tribunal Superi-

Sala das Sessões, ©m 23 de setembro d© 1936. —  Arthv 
Soares, Presidente. —  Castro Nunes, Relator.

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Disti-ic’ > 
Federal, 25 de setembro de 1936., Pelo direotor. —  Modes' 
Donatini Dias da Crus.

REPRESENTAÇÃO N. 225

ÃCCORDÃO

“Ãccordão os Juizes do Tribunal Regional mandar can- 
cellar a inscripção sob n. 12.562, substituindo a de n. 16.375 
sendo, porém, convidado o eleitor a restituir o titulo que fo i 
®xpedido e entregue no processo da inscripção que ora se 
manda cancellar, publicando-se a decisão para conhecimento 
do eleitor. Rio, 15 de agosto de 1936. —  Arthur Soares, Pre
sidente. —  José Duarte, Relator.

■ Secretaria do Tribunal Regional dc Justiça Eleitoral do 
Di?tricto Federal, em 28 de setembro de 1936. Pelo director. 
**“ Modesto Donatini Dias da Crus.

EDITAES E AVISOS
Tr ib u n a l  r e g io n a l  d e  j u s t iç a  e l e it o r a l  do  d is -

TRICTO FEDERAL

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
Districto Federal faz publico, para conhecimento dos in

gressados, que 0 ãccordão proferido nos autos de exclusão 
256 referentes ao eleitor Alvaro Alves de Macedo, filho de 

^ancisco de Macedo e de D. Emerenciana Alves de Macedo, 
W ural do Districto Federãl. inscripto “ ex-officio” pela Sexta 

a, Andarahy, sob o n. ‘J66, titulo eleitoral n. 1.902, é do 
^or seguinte:

“Vistos, etc. : *

Q. Tribunal Regional Eleitoral do Districto Federal, tendo 
m vista a representação da Secretaria, resolve mandar ox- 

fiv, fia l 'sta dos eleitores o cidadão Alvaro Alves de Macedo, 
a‘Iecido em julho de 1933.

* Sala das Sessões, ern 23 de setembro de 1936. —  Arthur 
°ares, Presidente. —  Castro Nunes, Relator.

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
- ederal, 55 dc setembro dc 1936. Pelo director. —  Modesto 
U9natini Dias da Crus. .

do rv ^ jreclor da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
Dielricto Federal faz publico, para conhecimento dos in- 

n gfados, que o ãccordão proferido nos autos de exclusão 
j *  *61 referentes ao eleitor Qsynes dos Reis Soares, filho de 
bar do® iteis Soares c de D. Onesina Pereira dos Reis Soares, 

Uiral do Districto Fe.deral, inscripção requerida pela Pri- 
“ ‘«ira Zona, Candelaria. sob o u. 1.055, titulo eleitoral nume- 

L052, é do téor seguinte: N
Vistos, e tc .:

ítn y  Tribunal Regional Eleitoral do Districto Federal, tendo 
cluf sta a representação da Secretaria, resolve mandar ex- 
'aiu ,da dos eleitores o cidadão Osynes dos Reis Soares,

b ,° em Ju,h0 da 1935 •
So0. í all das Sessões, em 23 de setembro de 1936. —  Arthur 

s> Presidente. —  Castro Nunes, Relator.

E’e r w t ? " f* ria do T r ib»nal Regional Eleitoral do Districto 
Connt- : de setembro de 1936. Pelo director. —  Modesto

f,n* Dias da Crus.

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleito-?! 
io  Districto Federal faz publico, para conhecimento dos ú - 
teressados,i que o ãccordão proferido nos autos de exclus 
n. 269 referentes ao eleitor Julio Narciso Mendes, filho ; 
Delphim da Cunha Mendes e de D. Margarida Narciso Mend> 
natural do Districto Federal, inscripto “ex-offic io” pela P ri
meira Zona, São José, sob o n. 6.863, titulo eleitoral n. 4.549. 
6 do têor seguinte;

“Vistos, etc.f:

Considerando que uma das causas d© exclusão é o falle
cimento do eleitor (art. 76, inciso 4o do Codigo Eleitora!) • 
considerando que a Seoretaria, deante da lista enviada p?U 
Pretória, informou que o eleitor Julio Narciso Mendes é falle
cido; accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral riu 
Districto Federal decretar a exclusão do mesmo eleitor da 
lista, cominunicando-se, por copia deste, ao Tribunal Superior.

Sala das Sessões, em 23 de setembro de 1936.   Artkur
Soares, Presidente. —  José Duarte, Relator” .

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 25 de setembro de 1936. Pelo director. —  Modesto 
Donatini Dias da Cruz,

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitorai 
do Dlstrioto Federal faz publico, para conhecimento dos in
teressados, que o ãccordão proferido nos autos de exclusão 
n. 270 referentes ao eleitor Natal Moreno, filho de Antonio 
Moreno e de D. Maria Grucei, natural do Districto Federal, 
inscripção requerida pela Setima Zona, Sant’Anna. sob o nu
mero 1.803, titulo eleitoral n. 1.635, é do têor seguinte:

“ Vistos, etc.’:

Considerando que uma das causas de exclusão é o falle
cimento do eleitor (art. 76, inciso 4» do Codigo Eleitoral) • 
considerando que a Secretaria, deante da lista enviada peiá 
Pretória, informou que o eleitor Natal Moreno ê fallecido; 
accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Distri
cto Federal decretar a exclusão do mesmo eleitor da lista, 
commumcando-se, por copia deste, ao Tribunal Superior.

Sala das Sessões, em 23 de setembro de 1936. —  Arthur 
Soares, Presidente. —  Armando de Alencar, Relator” .

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 25 de setembro de 1936. Pelo director. —  Modesto 
Donatini Dias da Cruz.

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento doe in
teressados, que o ãccordão proferido nos autos de exolusãa 
n. 271 referentes ao eleitor Trisfão José Ramos, filho de José 
Ramos da Silva Junior e de D. Marianna de C. de N . Ramos, 
natural do Districto Federal, inscripto “ ex-offic io" pela P ri
meira Zona, Ilhas, sob o n. 3.477, titulo eleitoral n. 3.737 
é do têor seguinte :

“Vistos, etc.':

Considerando que uma das causas de exclusão é o fa lle
cimento do eleitor (art. 76, inciso 4* do Codigo E leitoral); 
considerando que a Secretaria, deante da lista enviada pela
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Pretória, informou que o eleitor Tristão José Ramos_ é falle- 
cido.; accordam os juizes, do Tribunal- Regional Eleitoral do 
Districto Federal decretar a exclusão do mesmo eleitor da 
lista, commuaicando-se, por copia deste, ao Tribunal Superior.

Sala das Sessões, em 23 de setembro de 1936. —  Arthur 
Soares, Presidente. ~  Souza Gomes, Relator” .

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 25 de setembro de 1936. Pelo director. —  Modesto 
Donatini Dias da Crus.

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz jmblico, para conhecimento dos in- 
teressados, que o accordao proferido nos autos de exclusão 
n. 272 referentes á eleitora Amelia Ribeiro, filha de Boaven- 
tura Ribeiro e de D . Guilhermina Ribeiro, natural do Dis- 
trioto Federal, inscripta “ ex-officio” pela Primeira Zona, Sa
cramento*, sob o n. 20.770, titulo eleitoral n. 17.618, é do 
têor seguinte:

“Vistos, ete.[f
Considerando que uma das causas de exclusão é o falle

cimento do eleitor (art. 76, inciso 4o do Codigo E leitoral); 
considerando que a Secretaria, deante da lista enviada pela 
Pretória, informou que a eleitora Amelia Ribeiro é fallecida; 
accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Distri- 
eto Federal decretar a exclusão da mesma eleitora da lista, 
communicando-se, por copia deste, ao Tribunal Superior.

Sala das Sessões, em 23 de setembro de 1936. —  Arthur 
Soares, Presidente. —  Castro Nunes, Relator.

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 25 de setembro de 1936. Pelo director. —  Modesto 
Donatini Dias da Cruz.

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos in
teressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão 
n. 274 referentes ao eleitor Alfredo Alves Regadas, filho de 
José Alves Regadas e de-D. Julia de Souza Regadas, natural de 
São Paulo, inscripto “ ex-officio” pela Setima Zona, Sant’Anna, 
sob o n. 2.927, titulo eleitoral n. 2.445, ó do têor seguinte:

“Vistos, 610.?

Considerando que uma das causas de exclusão é o falle
cimento do eleitor (art. 76, inciso 4* do Codigo E leitoral); 
considerando que a Secretaria, deante da lista enviada peta 
Pretória, informou que o eleitor Alfredo Alvbs Regadas • é 
íallecido; accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal decretar a exclusão do mesmo eleitor da 
lista, communicando-se, por copia deste, ao Tribunal Superior.

Sala das Sessões, em 23 de setembro de 1930. — Arthur 
Soares, Presidente. —  José Duarte, Relator” .

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 25 de setembro de 1936. Pelo director. —  Modesto 
Donatini Dias da Cruz.

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos in
teressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão 
a. 275 referentes ao eleitor Mauricio José Martins, filho de 
João José Martins e de D . Erothides Alves Martins, natural do 
Districto Federal, inscripção requerida pela Primeira Zóna, 
São José, sob o n. 5.930, titulo elèitoral n, 4.263, é do têor 
seguinte:

“Vistos, etc.T
Considerando que uma das causas de exclusão é o falle

cimento do eleitor (art. 76, inciso 4* do Codigo E le itora l); 
considerando que a Secretaria, deante da lista enviada pela 
Pretória, informou que o eleitor Mauricio José Martins é fa l- 
lecido; accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Districto Federal decretar a exclusão do mesmo eleitor da 
lista, communicando-se, por copia deste, ao Tribunal Superior.

Sala das Sessões, em 23 de setembro de 1936. —  Arthur 
Soares, Presidente. —  Armando de Alencar, Relator” .

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 25 de setembro de 1936. Pelo director. — , Modesto 
Donatini Dias da Cruz.

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos in
teressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão
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n. 276 referentes ao eleitor Luiz Pinto de Mello, filho dèwot* 
Pinto de Mello e de D. Candida Adelaide Pmto de Mello, na
tural do Districto Federal, inscripto “ex-officio”  pela Oitava 
Zona, Jacarépaguá, sob o n. 379, titulo eleitoral n . 249, é dP 
têor seguintes

“ Vistos, e tó .;

Considerando que uma das causas de exclusão é o falj*” 
cimento do eleitor (art. 76, inciso 4* do Codigo Eleitoral)» 
considerando que a Secretaria, deante da lista enviada PÇ1* 
Pretória, informou que o eleitor Luiz Pinto de Mello é falle-' 
cido; accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
Districto Federal decretar a exclusão do mesmo da lista, coco
municando-se, por copia deste, ao Tribunal Superior.

Sala das Sessões, em 23 de setembro do 1936. —  A rthur  
Soares, Presidente. —  Souza Gomes, Relator” .

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do District® 
Federal, 25 de setembro de 1936. Pelo director. —  Modesl* 
Donatini Dias da Cruz.

O Director da Secretaria do Tribunal Regional de Justi
ça Eleitoral do Districto Federal, faz publico para conheci
mento dos interessados que o accordão proferido nos autos de 
representação n. 268 de Antonio Telles Martins e do Theor 
seguinte: *

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamaçã® 
em que é reclamante —  Antonio Telles Martius —  e recla
mado, o Desembargador Presidente deste Tribunal. . -M

Accordão os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral o° 
Districto Federal conheceh da reclamação, que tem assento 
no art. 178, da lei n. 48 de 4 de maio de 1935 e julgar im
procedente a mesma reclamação, subsistindo a decisão o* 
despacho contra que se reclama e que déra effeito suspensiv® 
ao recurso interposto por Eduardo Ribeiro: e assim:

а) porque é perfeitamente legal a ínterposiçâo do recur
so, com apoio nos arts. 13 letra n. 28 e 179 da lei n. 
supra mencionada, e ao juiz “ad quem”, ao Venerando Tri
bunal Superior é aitribuido o pleno poder de conhecer e d®' 
cidir o merecimento do recurso. O Desembargador Presidente 
procedeu com esclarecido critério emittindo o interposição 
recurso, afim de que a instancia superior aprecie e julgue » 
decisão deste Tribunal e máu presagio dever-se-ia enxerS? 
no acto procedimento que, diversamente, se oppuzésse ao 
reito do interessado de investir o superior legitimo no co
nhecimento da deliberação do Tribunal, com a qual não 6 
conformou.

б ) O recorrente, Eduardo Ribeiro, tinha, e t®m interes-® 
na causa, legitimando-se. assim, a sua qualidade da recorieI'  
te, pois que como vereador precebe subsidio fixo, e a 
cação do supplente lhe acarretaria o prejuizo desse subsioi • 
Eí pois, um interesse patrimonial que não pode ser escurecia 
e que se argue como gravame decorrente da decisão do 
bunal, sendo-lhe licito allegar que a reforma dessa decis1* 
'he evitará esse damno.

c) Quanto ao effeito suspensivo desse recurso, ao invés ^  
nos enganarmos com o argumento a “ contrario sensu," qu® * 
queira deduzir do silencio da lei, devemos preferir a interpf 
tação liberal que busca evitar um mal maior. E ’ assim 
a lei eleitoral não alludo ao effeito suspensivo dos recuris 
na generalidade dos casos, mas no art. 171 o permitte 0i& 
o Tribunal o “ entender conveniente” er por analogia, 
de um caso omisso, preferivel será invocar esse princn’ 
visto como na especie e mexame essa “ conveniência” se , 
taca de maneira insofismável. Este Tribunal reconhecera. a 
accordo com aresto do Tribunal Superior, que era leriM:n, 
a convocação do supplente de vereador, Antonio Telles 
—  o que, portanto, afastára a hypothese do art. 28 ^ ‘ «v i
da lei u. 48 — , mas, depois, e recentemente, o Colendo * 
bunal Superior respondendo a uma Consulta do Dr. P r0<5 Ojo 
dor, do Paraná, resolveu que a convocação do supplente ‘ 
se deverá fazer, quando occorre motivo de prisão do 
tado, visto que. neste caso, não ha vaga, nem á ffa s ta n ^ ., 
voluntário do exercicio do mandato (Accordão de 18 oo # 
tembro —  Jornal do Commercio, de 23 de corrente ef, 
8) .  Ora, esse eó facto aconselharia ao prudente juiz aco1 „
satisfactoriamento, o pedido de effeito suspensivo, pois 
Venerando Tribunal Superior vae examinar uma dcci^au ? 
Tribunal Regional, cujos fundamentos objeciivos e subjec j0
 "cujus anima et quasi nervus sunt — , não encontram
o julgameto, posterior, da superior instancia._ E ’ convem 
poi,e aguardar o pronunciamento, em matéria delicaaa, 
controvertida, do V . Tribunal Superior.
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v d) A  de mais, do effeito suspensivo, para nebum inte- 
S**ado —  recorrente. Eduardo Ribeiro, recorrido —  Antonio 
»elles Martins, consuiente —  a Camara Municipal —-, re*ul- 
‘•rá prejuizo irreparável e immediato, por isso que a decisão 
90 Venerando Tribunal Superior, num recurso de rito simples, 
*ará, definitivamente, a intelligencia da le i. A convocação 
“imediata é que poderia acarretar o inconveniente de fazer 

jjarticipar da vida do legislador munioipal, e perceber subsi- 
o supplente, que o Tribunal Superior poderá enttender 

ter direito a essa convocação. O recurso, pois, com a 
““ssibilidade da reforma da decisão recorrida, deve ter e ffe i-  
1? suspensivo. E ’ a solução “ justa” , posto não pareça ao re- 
“amante a solução legal”, dada a ausência de dispositivo re- 
*mador do assumpto. Mas, o acto do Desembargador Prest- 

não se apoia em motivos extra-judiciaes —  “ sit pro leg© 
'Oiuntas” —  mas se inspira numa razão de Justiça e alta 
Ppdencia. Hodiernamente, não só no campo dos direitos so- 
?la®s, senão ainda no dos direitos políticos —  onde tambem 
na o interesse da ordem, da coerencia, 'da logiea, e da Justiça 
r i as soluções assentam no que Stammeler chama “ direito 
Justo" —  “ richtiges Recht, mais acceilavel que o radicalismo 
S.9 Kantorovitz, na sua “ La lotta per la scienza dei d iritto". 
í}0 caso em apreço, desacerto haveria na precipitação com 
ír? se facilitasse a convocação do supplente, pois que este 
^munal, por mais cioso que seja de suas deliberações, deve 
“oservar a jurisprudência do Tribunal Superior (art. 28 § 
“mco letra b da lei n. 48), e no caso concreto tem conheci- 
, e“ to official, pela publicação, e pela juntada de folhas da 
"isão preferida na Consulta n . 2.020).

Sala das Sessões, em 23 de setembro de 1933. —  Arthur 
“ ri*. Presidente. — José Duarte, Relator.

... Secretaria do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do 
fricto Federal, e ;j 25 de setembro de 1936. —  Pelo Diro- 

°r’ Modesto Donatini Dias da Cru:

EDITAL
Segunda C ircinnscripçao

OITAVA ZONA ELEITORAL

* Pslo presente, laço publico, para conhecimento dos in- 
/ “esssados ou a quem interessar possa que, por ordem da 
“btor escrivão da 2*. zona Eleitoral, são convidados a com- 
“̂fecerem neste cartorio, afim de satisfazerem exigências do* 
Us Pedidos dc quartas vias, os seguintes cidadãos:

Adolpho de Oliveira Quintu.
Clovis Clamiulpho Pison.^
Luciydes Formoso.
Dregorio Martins de Oliveira Filho.
Rdefonso Tbeberges Bizerra.

. ^orgc Eugênio Xavier do Prado.
«osé Leíté Pereira Junior.
Manoel da Cosia Ribeiro.
Oflatndina Baptisla Figueira.
Oswaldo da Costa Portella.
Tislão José Pinto.

Dado passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vin- 
j, 9 cinco de setembro de 1936. —  Pelo escrivão —  Annibal 

es Moreira.

NONA ZONA ELEITORAL

RETIFICAÇIÍO

Em virtude do despacho do Exmo. Snr. Dr. Juiz desta 
CeVZOíla Eleitoral de 25 de setembro de 1936, exarado no pro- 
dri»° inscripção n. 1982 da eleitora Dulce de Queiroz Ro- 
b i i " "  da antiga 5*. zona Eleitoral actual 9*. zona, faço pu- 
d i^ P a ra  conhecimento dos interessados, em cumprimento ao 

resPacho, foram rectificados o nome e o estado civil da 
cas Qda eleitora para Dulce Rodrigues de Queiroz Vieira. © 
t w  a* ein vez de Dulca de Queiroz Rodrigues e solteira, 

I!9 se achavam declarados na respectiva inscripção.
Um Para constar lavrei este e outro de igual théor, sendo 

Publicado n<> Boletim Eleitoral e outro affixado no logar 
c°stume.

Per M'° de Janeiro, 25 de setembro de 1936. Eu Jeffarson 
escra ’ e*creverde no impedimento occasional do escrivão, 0 

9VI e subscrevo. —  (a) assignatura Ulegivel.

QUALIFICAÇÃO REQUERIDA

P r im e ira  C ircu m scripção

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL

í  Districto municipal de Candelaria )

Juiz —  Sr. Decio Cesario Alvim

Escriváo —  Sr. Carlos Waldemar de Figueiredo

QUALIFICADO POR DESPACHO DE * 0  DE AGOSTO 
DE 1936

2.407. Eduardo Tourinüo.
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 16 DE SETEMBRO

DE 1936
2.779. Marina Luochesi Roca.
2.789. João da Co6ta F ilho.
2.790. Milton Tavares.
2.791. Adalberto Jorge Nogueira.
2.792. Agostinho Marquee.
2.793. Alchimedio Cóca dos Santoe.
2.794. Alvarino Oliveira Salazar.
2.795. Antonio da Costa Machado.
2.796. Antonio Crávo.
2.797. Antonio Firmino.
2.798. Antonio Hermes da Silva.
2.799. Carlos de Magalhães.
2.800. Gicero Martins.
2.801. Ignez Rodrigues.
2.802. Iltón Quadros.
2.803. Isaltino de Assis Rodrigues.
2.§04. Jayme Corrêa Barbosa.
2.805. João Baptista Vianna.
2.806. Jorge Ribeiro do Prado,
2.807. José Salvador dos Santoe,
2.808. José Thiago.
2.809. José Vieira dos Santos,
2.810. Lourival Antonio da Silva.
2.811. Manoel Amigo.
2.812. Manoel Martins Branco.
2.813. Manoel Rodrigues Pinto Filhe,
2.814. Mario da Silva Matta.
2.815. Nelson da Cunha Guimarães.
2.816. Nestor Gonçalves Nogueira.
2.817. Nestor Pedro de Alcantara.
2.818. Oswaldo de Assumpção Gomes.
2.819. Paschoal Affonso Antonini.
2.820. Reginaldo Rodrigues da Paixão.
2.821. Roland Leite da Cunha Camargo.
2.822. Roldon Martins.
2.823. Samuel Villas Nunes.
2.824. Jaia Pinto da Cruz.

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 17 DE SETEMBRO 
DE 1936

2 .8£5. Francisco José da Silva.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 19 DE SETEMBRO 
DE 1936

2.826. Antonio Nunes Ramos.
2.827. Antonio Rozetti.
2.828. Antonio Borges Pimentel.
2.829. Antonio Fioriano Ramos Gomes.
2.830. Ary Magalhães Barreto.
2.831. A lipio Christino de Oliveira Sarmento.
2.832. Aristides Machado.
2.833. Armando Cesar Falcão.
2.835. A lkir de Almeida Pitta.
2.836. Armando Barcellos.
2.837. Adilia Sampaio Lobo.
2.838. Alberto Ferreira da Costa.
2.839. Amelia de Souza Andrade.
2.840. Augusto de Mello Carvalho.
2.841. Carlos da Silva Fafiães.
2.842. Carlos Chaves de Oliveira Bronze
2.844. Carmelo Di Panigai.
2.845. Caetano Macuco de Vasconcellos
2.846. Domingos dos Santos Brandão.
2.847. Erioo Coemo Quinau.
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2.848. Emydio de Souza. ,
2.849. Eugênio Demetrio.
2.854. Esmeraldino Gusmão.
2.852. Francisco Torres Pires.
2.853. Francisco 'Vieira Sabinas.
2.854. Francisco Pinheiro de Farias.

855. Generoso Pacheco.
857. Hugo Grottins Carneiro
859. Helia Anna Mary.
860. Innocencio Rodrigues Filho.
861. Jessé de Andrade Costa.
862. Jayme Ramos Pinto.
863. Jorge de Aréa Almeida.
864. José Gomes Machado Filho.
,865. José Manoel Dias Manés.
867. José Peçanha Campos Junior.
,869. José Rangel.
,870. João Cardoso do Nascimento.
,871. João Cláudio Gomes Pereira.
.872. Joaquim das Neves de Oliveira,
,873. Julieta Barbosa Cintra.
.874. Luiz dos Santos.
.875. Maria Nadyr de Moraes Parentet 
.876. Maria Arnaldo Franca.
.877. Maria Dagmar Barros da Cunha Seixas.
.878. Moacyr José da Rocha.
.879. Moacyr da Cruz Cardoso.
.880. Martha de Queiroz Carneiro da Silva.
.881 .v Newton Pequeno Vaz.
.882. Nestor Justino Arnaldo.
.883. Octavio Oscar Cesario Prôa/
.884. Octavio Joffre da Cunha.
.885. Olga Coruja dos Santos.
.886. Pedro Corrêa Pinho Filho.
.887. Pojucan Coelho.
.888. Rubens Pinto de \rruda.
.889. Raphael Orsi Filho.
.890. Rosalvo Regis.
,891. Rugero Janotti. '
.892. Silverio Fontes Sobrinho,
.893. Waldemar Silva Chuva.
.894. Waldemar Gonçalves.
.895. Yolanda Maggessi de Carvalho.
.896. Armando do Nascimento.
.897. Adalberto de Queiroz Carneiro da Silva.
.898. Gilberto Antunes.
.899. Adelio Colombjno de Olheira.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1936

.900. Gustavo Augusto Salcedo Reis.

.901. Isaac Lafer.

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 24 DE SETEMBRO 
DE 1936

2.902. Buelydes José' de Souza.
QUALIFICADO POR DESPACHO DE 22 bE  SETEMBRO 

DE 1936

2.298. Francisco Araújo da Fonseca. .

OUALIFICADO POR DESPACHO DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1936

2.773. José Joaquim dc Barros.
TERCEIRA ZONA ELEITORAL

( Districtos municipaes de Santa Rita. Sacramento a 
São Domingos)

j ni2   Dr. Francisco de Panla Rooha Lagôa Filho

Escrivão —  Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 25 DE SETEMBRO
DE 1936

i
F .481. Oswaldo de Azevedo Gomes.
5.482. José Diniz da Motta.
5.483. Alfredo Rodrigues Pereira.
5.484. Carlos Augusto da Silva Moranda,
5.485. Jo*"

Outubro de 1936

5.486. Vjcente Vanni.
5.487. José Fdmar de Souza Mello.
5.488. Luiz dos Santos.
5.489. Maneei Julião.
5.490. Manoel Conde Sangenis.
5.491. Maria Luiza Montenegro Bruno.
5.492. Raphael da Silva.
5.493. Rubem Dias Leite.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 26 DE SETEMB* 0
DE 1936

5.494. Antonio Ferreira da Silva.
5.495. Ocravio Rodrigues de Carvalho Lima.
5.496. Ruy Ferreira da Silva.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 28 DE SETEMBRO
DE 1935

5.497. Hilda Porto de Castro.
5.498. Léa Soares Réga.
5.499. Alfredo Cardoso de Mello.
5.500. Orlando Soares Sanebes.
5.501. Ercilia Carmela Conceição.
5.502. Hamilton Perez dos Santos.
5.503. José Rodrigues Teixeira.
5.504. Dexio Frederico de Figueiredo.
E.505. Armando Silva.
5.506. Armando Bastos Lopes.
5.507. Antonio Pereira da Silva. ,
5.508. Bernardino Moreira Costa.
5.509. Raphael Lauria.
5.510. Humberto Palma.

Segunda Cireumscripçáo 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Gloria e Santa Thereza) 

Jniz —  Dr. Eduardo de Sousa Santos 

Escrivão —  Dr. Francisco Farias

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 25 DE AGOSTO
DE 1936

5.383. Luiz Octavio Moreira Penna.

NONA ZONA ELEITORAL

1 Districtos municipaes de Tijuca e Engenho Velho)

Jniz —  Dr. Nelson Hungria Hoffbaner

Escrivão —  Dr. Francisco Farias

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 25 DE SETEM BR0 
DE 1936

3.348. Francisco de Aseis Hollanda Loyola.
3.349. Clio Batalha.
3.350. Dulce Guimarães.
3.351. Rilton Pereira da Fonseca.
3.352. Arnaldo dc Vasconcellos.
3.353. Alexandre Augusto Alves..
3.354. Bernardo Augusto da Silva.
3.355. Ottilia Mattos da Silva.
3.357. Alice Bens.
3.358. Anezio Mendes Leão.
3.360. A ry Vaz da Costa.
3.361. Benedicto Estevão.
3.362. Isolina Pereira do Nascimento Lopes.
3.363. José Pereira Braga.
3.364. José de Mendonça Furtado.
3.365. José Gonçalves Machado.
'3.366. Jozias Augustp Soares.

'3 .367 . Luiz de Abreu Moreira.
\3.368. Maria Apparecida Larica de Lemos.
<3.369. Maria Andrade de Mendonça Furtado.
•3.370. Manoel Ribeiro.
•3.371. Maria de Lourdes Valladares. \
3.372. Manoel Martins Pereira da Silva F ilho.
3.374. Marino do Valle.
3.375. Fernando dos Santos. v

BOLETIM ELEITORAL
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“ •376. Carlos Monteiro Teixeira.
“ •377. Giovanni Granolla.
“ •378. Jordelina Alves Nobrega.
,• “79. Adjalma Ferreira Liná.
2‘ 38l. Adelino Ribeiro da Silva.
«•“82. Marinho Gonçalves Vianna, 
í ’-“83. Eduardo Pereira da Costa.
“ •384.' Herolivia Góes Cardoso.
“ •385. Juüa Pereira da Coefa.
“ •386. Milton Bonilha de Figueiredo.
, “87. Rénalo Cortes.
^•“88- Svlvio Moreira da Silva.
,• “89. Wilson Miranda Monteiro de Barros. 
°*390. Chrisliana Romão.

U d e f e r iP o s :

8-Ô56. Ernesto de Oliveira Souza.
” •“09. Afiovaldo Mallet de Azamnuja.

DILIGENCIA :

3 .373 . Sebastião Estevão da Fonseca.
“ •“80. Davi d Tiima ria Silva.David Tigna da Silva.

DECIMA QUARTA ZONA ELEITORAL

( ÍJiati-•itlos municipaes de Realengo, Campo Grande, Guaralihâ 
e Santa Cm z)

Juiz — Dr. Frederico de Barros Barreto 
Escrivão Dr. Plácido Modesto de Mello

‘N u l if ic a d o s  po r  d e s p a c h o  d e  ia d e  s e t e m b r o
DE 1936

«•326.
«■3 2 7 .
£•3 2 8 .
£.329.
£•330.
£•3 3 1 ..
«•3 3 2 .
«•333.
£•8 3 4 .H 35-£.3 3 6 .
« • 3 3 7
£.3 3 8 .
6 -3 3 9 .
£■3 4 0 .

1 :1 11-
s - » « :

pS:
£• 848. 
« • 3 4 9 . 
« • 3 5 6 .

H 52-« • 3 5 3 .
6 -3 5 1 .
£•3 3 5 .
6.357.
£.3 5 8 .
6 -3 5 9 .
6-366.
a ? * 1.
£•3 6 2 .
£-863.
£•3 6 1 .

:S8 :
«•3 «ô:
£•8 7 ° .
2*22i.

£•3 7 3 .
«9 *3 7 4 .

Margarida BeTiaudes dos Anjos:
Maxímiliano Ricardo Boettger.
Miguel"José Faleiro.
Narciso Olympio José Antonio de Oliveira, 
Natalicfo Paes de Lyra.
Nqrival Cardoso'de Carvalho.
'Nicolào Francisco Junior,
Osn-aldo Ferreira da Silva.
Ondina Gomes Ferreira.
Osvraldo Mariano da Rocha. ‘
Ollntho Nicolino .
Octacilio Lima Andrade.

. Ostvaldo de Oliveira Rocha.
Odysgéa Pereira.
Ollnfbp Lopes da Silva.
Odettô Gomes Ferreira.
Oreste. Antonio da Silva,
Paulo dá Cruz Borges.

: Pedr.o .Soares-,
Pedro Faleiro dos Santos.
Rubem CârdOso da Silva.
Rosalvo Pereira da Silva.
Rubem Dias da Costa.
Rodôval da Conceição.
Severino José da Cunha. - 
Sebastião de Medêiros Cymlwon,
Sebftstiana de Souza Menezes.
Sebastião Pereira de Castro 
Sebastião de Lara Rosa 
T ilo  Mascarenbas.
Uhirafan.
Valerio Francisco Pedro Coelho. ' , - 
Xisto Vieira.
«Valdcmar- Garcia-do Amaral.
5\'àldetnar de Castro a Silva.
«Valdemiro Ribeirò.
W alter de Vasconcellos.
Xelina Affonso do Carmo.
Hildebrando Costa.
Joaquim de Moraes.
Manoel Wergne.
Pabastiío de Souza Machado.
Antonio Etirieo.
Alfredo Antonto das Chagas.
Alziro de Mello.
Bernardino Augusto da Cru*.
®dina de Freitas.
Francisco Olegario da Cunha.

6.375. José Caldeira.
6.376. José Felismino da Silva.
6.377. Octacilia de Azevedo Freitas
6.378. Petronilho José Ramos.
6.379. Clementino Marques.
6.380. Eliseu Pinto da Costa.
6.381. Gerson Pinto da Costa.
6.382. João Eugênio da Fonseca.
6.3S3. Manoel de Castro Pinto.
6.384. Nestor Seixas .
6.385. Ogmar Seixas.
6.386. Aleidino Gomes de Freitas.
6.387. Mario Pereira da Rocha.
6.388. Amelia Rosa da Silva.
6.389. Anna Medeiros Maranhão.
6.390. Antouia da Conceição.
6.391. Aprigio Gomes de Mattos.
6.392. Azizo Jorge Moyseis.
6.393. Benedicto Garcia Ferreira.
6.394. Benedicto Gabriel dos Santos.
6.395. Bento Gonçalves Ribeiro.
6.396. Cicero da Rocha Poncioni.
6.397. Casemiro Alves de Jesus.
6.398. Carolina Rodrigues dos Sanloí.
6.399. Dorventina de Alvarenga.
6.400. Deonucia Ferreira Paiva.

EM DtLIdBNÇlA

ó.356.Thôòdolma Lobo Vianna. por nâo- ter profissão, pro
vando-a volte, querendo.

Rio de Janeiro, 28 de setembro ds 1936. Pelo Escrivão 
João Aguiar Junior.

EDITAES DE INSCRIPÇÂO  

Primeira Circumscrípçâo

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL

C Districto municipal de Candeia ria >

Juiz —  Dr. Decio Cssario Alvün

Escrivão —  Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo

Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Codigo «  25 do 
Regimento dos Juizos e Cartorios Eleitoraes, que por este 
Cartorio e Juizo da 1 ‘  Zona Eleitoral, estão sendo processado; 
os pedidos-de inscripção dos seguintes cidadãos:

BENEDICTO FERREIRA LEAL (3.324), filho de Pedro Fer
reira Leal u de Francisca Leal,, nascido a 21 de junho de 
1889, em São Sebastião do Alto. (Estado do R io), coffi- 

■ merciario, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelaria e residência a rua Primeiro de 
Março n. 98. (Transferencia de Estado).

JOSÉ GONÇALVES VIEIRA FILHO (3.235), filho de José Gcn- 
çolves Vieira e de Albertina Bloek Vieira, nascido a 3i de 
agosto de 1913, no Districto Federal, commerclo. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de CandJ- 
laria e residencia á rua Buenos Aires n. 39, sobrado. 
(Qualificação requerida, B. E . i04, n. 2.718).

ERLINDO ALVES BRANCO (3.236), filho de João Alve* 
Branco e de Maria Egenteira Figueiredo, nascido a 8 de 
agosto de Í902, em Miraeema (Estado do Rio de Janeiro' 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
eleitoral de Candelaria e residencia á rua Buenos Mr - 
p. 33. (Transferencia de Estado).

DOMINGOS PACIÊNCIA (3.237). filho de Manoe! Paciência 
de Aupstacia do Nascimento Vianna, nascido a 10 de j :  
néiro dê 1906, ém Campo? (Estado do RiôV, operário, ca
sado. com domicilio eleitoral no districto municipal .. 
Candelaria e residencia á rua da Alfandega n. Í7, sobra:’ 

MANOEL RODRIGUES DA PAIXAO (3.238), filho de J -  
Honorio Rodrigues e de Lina Maria de Jesus, na?chio a 
3 de abril de 1898, em Lamarâo, motorista, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelaria ■ 
residencia a rua Primeiro de Março n. 117. (Qualificara- 
requerida, B. E. 102. n. 2.632).

JOSÉ FÀRÀH (3.239). filho de Alexandre Faráh e de Leon.u- 
da de Oliveíea Farãh, nascido a 27 de julho de 1914, 
Corumbá (Estado de Matto Grosso), estudante, solteiro.
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com domicilio eleitoral no districto municipal de Cande- 
laria e residencia á rua Theophilo Ottoni ü. 68, sobrado. 
(Transferencia de Estado).

JAIR MEDEIROS (3.240), filho de Durval Cabral de Medei
ros e de Maria Mello de Medeiros, nascido a 12 de abril 
de 1912, em Rezende, Estado do Rio de Janeiro, cirurgião- 
dentista, solteiro, com domicilio eleitoral 110 districto 
municipal de Candelaria e residencia á rua Conselheiro 
Saraiva n. 8, 2° andar. (Qualificação requerida, B . E. 
103, n. 2.680.) ( 1* Zona.)

ONDINA PEREIRA DE SOUZA E SILVA (3.241), filha de Er
nesto Pereira de Souza e Silva e de Alice da Rocha, nas
cida a 22 de agosto de 1917» em Juiz de Fora, Estado de 
Minas Geraes, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelaria, e residencia á rua 
Conselheiro Saraiva n. 8, 2° andar. (Qualificação reque
rida n. 1.826.) ( 1* zona.)

RUY DA ROCHA PEREIRA DA SILVA (3.242), filho de Er
nesto Pereira de Souza e Silva e de Alice da Rocha Gomes 
e Silva, nascido a 27 de abril de 1914, em Juiz de- Fóra, 
Estado de Minas Geraes, oommercio, solteiro, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal de Candelaria e i'e- 
sidencia á rua Conselheiro Saraiva n. 25, sobrado. 
(Qualificação requerida, B. E . 18» n . 1.5820 (1* zona.)

JOSE’ CÂNDIDO DE ALMEIDA (3.243), filho de Tancrcdo 
Cândido de AJmeida e de Belmira Paula de Almeida, nas
cido a 13 dé janeiro de 1910, em C. de Itajahy, Estado dc 
Santa Catharina, radio-telegraphista, solteiro, com domi
cilio  elèitoral no districto municipal de Candelaria. e re
sidência á rua da Quitanda n. 178, 1° andar. (Qualifica
ção “es-o fíic io ”, B_. E . 70.)

ALCEBIADÈS FRAGA ELIAS (3 .24 Í), filhó de Evangelista 
Fraga Elias e de José Francisco Elias, nascido a 24 de 
novembro de 1917, no Districto Federal, operário» solteiro. 
cOm domicilio eleitoral no districto municipal de Cande
laria e residencia á rua da Alfandega n. 35. (Qualifica
ção requerida, B. E . 102, n. 2.676.)

WALDÈVINO NUNES DA COSTA (3.245), filho dé Durva- 
lino Nunes da Costa e de Josephina Pereirâ da Silva, nas
cido a 30 de novembro de 1911, nó Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelaria e residencia á. rua Visconde de 
Inhaúma n. 60. (Qualificação requerida, B . E . 110, nu
mero 2.788.)

CARLOS DA SILVA (3.246), filho de Adriano da Silva Cor
rêa e de Mariá da Graça Rio Torto, nascido a 11 de se
tembro de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiró, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Cande
laria e residencia á rua São Pedro n. 23. (Qualificação 
requerida, B . E . 104, n. 2.698.)

ALEXANDRE POPOVITCH (3.247), filho de Kostâ Popo- 
vitch e de Paüla Witakac, nascido a 20 de maio de 1913, 
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dé Candelaria e residente á travessa Tinoco nu
mero 8 sobrado. (Qualificação requerida, B .E . 110, nu
mero 2.758.)

STELLA MARIA R E Y BARBOSA BAPTISTA PEREIRA 
(3.248), filha de Antonio Baptista Pereira e de Maria 
Adelia Ruy B. B. Pereira, nascida a 21 de novembro de 
1911, no Districto Federal, commercio, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal dé Candelaria e 
residente á rua da Quitanda n. 165. (Qualificação re
querida, B .E . 86, n. 2.374.)

HELENA MEDINA G IL (3.249), filhâ de Braulio iMedina d» 
Oliveira e de Adelina Baptista de Oliveira, nascida a 18 
de junho de 1909, ,no Districto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municipál de 
Candelaria e residente á rua da Quitanda n. 159, 2" an
dar. (Qualificação requerida, B .E . 96, n. 2.498.)

ERNESTO DOS SANTOS SILVA (3.250), filho de Antonio 
dos Santos Silva e de Maria Emilia da Penha, nascido a 
8 de nôvembro de 1898, no Districto Federal, commer- 
ciante, casado, com domicilio eleitoral nó districto mu
nicipal de Candelaria e residente á rua do Ouvidor nu
mero 98. (Qualificação requerida, B .E . 104, n. 2.707.)

OSWALDO G IL (3.251), filho de Luiz Antoftio Gil e de 
Adriana Augusta, nascido a 19 da julho de 1910, no Dis- 
tricto Federal, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelaria e residente á 
rua da Quitanda n. 159, 2° andar. (Qualifioaçâo reque
rida, B .E . 100, n. 2.516.)

JACYR FARIA SALGADO (3.252), filho de Alfredo de Faria 
Salgado e de Amalia Procopio Salgado, nascido a 30 da

outubro de 1906, em Miracema, Estado do Rio de Janei?®>
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelaria e residente á rua do São Pedro 
n. 17, sobrado. (Qualificação requerida, B .E . 93, bu“ 
mero 2.413.) '

EMYLCE MARTINS REIS (3.253), filha de Drydeu Alberto 
Reis e de Felizarda Martins Reis, nascida a 27 d e  janeiro 
de.T9-18i-.no Districto Federal, domestica, solteira, c0!11 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candeia1'!*1 
e residente ã rua da Quitanda n. 6 8 . (Qualificação re’  
querida. B .E . 96, n. 2.443.)

ANTONIO TEIXEIRA (3.254), filho .de Antonio L u iz 'T o 1'  
xeira e de Ignacia de Jesus, nascido a 9 de abril de 191?" 
no Districto Federal, "alfaiate, solteiro, com dornicil10 
eleitoral no districto municipal de Candelaria e reside.1»® 
á rua General Camara n. 56. (Qualificação requeria3' 
B .E . 96, n, 2.4G0.)

JOSE’ ALVES PENNA (3.255), filho de Augusto Alves Per-113 
e de Maria Candida Penna, nascido a 31 de agosto ®e 
1909, em Teixeira, Estado de Minas Geraes, commere10, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municiP31 
de Candelaria e residente á rua Buenos Aires n. 38, so
brado. (Qualificação requerida, B .E . 110, n. 2 . 753.)

PECIA LIBERMAN (3.256), filha de Gabriel Ginesin e a® 
Menlia Ginesin, nascida a 18 de abri! de 1915, em P®r'  
nambueo, domestica, casada, com domicilio e le ito ra l n° 
districto municipal de Candelaria e residente á rua ®f 
São Pedro n. 32, 1° andar. (Qualificarão requerida,
E. 100. n. 2.512.)

8 IMPLICIO RUBLW DE PINHO (3.257), filho de Alvaro 
dureira de Pinho e de Mercedes Rezende R. M adurei®3 
de Pinho, nascido a l i  de outubro de 1913, em Maná®*' 
Estado do Amazonas, engenheiro civil, com domi®"! 
eleitoral no districto municipal de Candelaria e reside» ,15 
á rua do Ouvidor n. 60. (Qualificação requerida, B.
104. n. 2.739.)

ARMINDA ARANTE (3.258), filha de João M anoel A rante ® 
de Chrislina Candida de Oliveira, nascida a 6 de matf®. 
de 1894. no Districto Federal, domestica, viuva, com,d®' 
micilio eleitoral no districto municipal de C an delaria  6 
residente á rua de São Pedro n. 62. (Q u a lifica çã o  ®®' 
q u erid a , B. E. 96, n. 2.462.)

ADYR GARCIA DE FREITAS (3.259), filho de Manoel 
cia de Freitas e de Maria Leopoldina, nascido a 1®. , 
janeiro de 1916, em Portella, Estado do Rio de JaB*.ír-, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dia 
cto municipal de Candelaria e residente ã rua Gen®1̂  
Camara n. 72. (Qualificação requerida, B .E . 66, pU' 
mero 2.135.) ,

FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS (3.260), filho de 
Venceslau de Rezende'e de Maria Rosa de Jesus, nas®1® 
a 5 de fevereiro de 1899, em Palma. Estado de Minas y®' 
raes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no ®13 
tricto mupiripal de Candelaria e residente á rua da &  
delaria n. 74. (Transferencia de Estado.)

MARIO PLÁCIDO PIMENTEL (3.261), filho de Jo»«W £ 
Plácido Pimentel. e de Eugenia Alves Pimentel, na.50lje 
a 12 de junho de 1912, cm Cabo Frio, Estado do Ri® n0 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral »  
districto municipal de Candelaria e residente á ru a  ° 
Mercado n. 29. (Qualificação requerida, B .E . 28, nU 
mero 1 .6 6 6 . )

ELZA DE ALMEIDA SOARES ^3.262). filha de E duardo 
Almeida Soares e de Elizabeth de Altroch Soares. 
eida a 24 de janeiro de 1914, no Districto Federal, e‘ l 
dante, solteira, com domicilio eleitoral no districto 111. 
nicipal de Candelaria e residente á rúa da Q u itan d a  ̂
mero 163. (Qualificação requerida, B. E . 65, nunrn 
2.053.)

HERMENGARDA DE ALMEIDA SOARES (3.263), « lh a  ° 
Eduardo de Almeida Soares e. de Eliza de Almeida 
res. nascida a 22 de agosto de 1911, no Districto Fe®®® 
estudante, solteira, com domicilio eleitoral uo. dist®1 
municipal de Candelaria e residente á rua da Quit5*t 
n. 163, sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 80, 11 
mero 2.279.) e

JOSE’ MARTINIANO (3.264), filho de Angelo Martiniano.. 
de Giovanara Romeu Martiniano, nascido a 14 de f®3 v 
de 1894, na Italia. (naturalizado), commercio, s o l t e ,  
com domiciiio eleitoral no districto municipal de y  
delaria e residente á rua São Pedro n. 36. (Quali* 
ção requerida, B. E. 80. n. 2.239.)

OCTAVIO ALVES (3..265), filho de Izidro Alves e de 
nia Rosa, nascido a 8 de dezembro de 1917, no D i» 1
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federal, commercio, solteiro, copa domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candçlaria e residente á rúa da 
Alfandega n. 4 3 . (Qualificação requerida, B . E . 75, nu- 

. mero 9 217 )
J°SE’ CHAGAS DE OLIVEIRA (3.266), filho de Pedro Cha- 

*as de Oliveira e de Maria Angelina de Oliveira, nascido 
*. 18 de novembro de 1904, no Districto Federal, conamer- 
ejo, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelaria e residente á rua do Rosário n. 1 1 0 . 
(Qualificação requerida, B. E . 110 , n. 2.770.) 

jüAQUIM DA CUNHA GOMES (3.267), filho de Miguel An
tônio da Cunha e de Thereza Maria Gomes, nascido a 3 
de março' de 1896, em Portugal (naturalizado), photo- 
Srapho, oasado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelaria e residente á rua Visconde de 
inhaúma n. 50, sobrado. (Qualificação requerida, nu
mero 2.719.)

Pü U ndo DE ANDRADE (3.268), filho de Arnaldo Joaquim 
de Andrade e de Clementina Joaquim de Andrade, nas
cido a 30 de março de 1918, no Districto Federal, oom- 
“ •ereio, solteiro, com domicilio eleitora! no districto mu
nicipal de Candelaria e residente á rua Theophilo Ot- 
tôni n. 46, sobrado. (Qualificação requerida, B. E . 104, 

‘tymSí ~-733.)
fiNC;ESLAU MOREIRA DA S ILVA (3.269), filho de Joa- 

juim Eugênio Moreira da Silva e de Rosalina M. Pinto 
M. da Silva, nasoido a 14 de julho de 1897, no Districto 
Federai, commercio, casado, com domiciloi eleitora! no 

, districto municipal de Candelaria e residente á rua Con
selheiro Saraiva n. 39, sobrado. (Qualificação requerida, 

E- 84, n . ' 2.332.)
B IN G O S  PADULA PRIMO (3.270, , filho de Severo Pa- 

dhla e do Julieta Trece Padula. nascido a 13 de junho 
dc 1916. em Bicas. Estado de Minas Geraes, estudante, 
solteiro, cem domicilio eleitoral no districto municipal, 
«e  Candelária e residente á rua da Candelaria n. 71. 

'i»-Q uaR ficãçSo requerida, n. 1.423.)
..«ANO DOS SANTOS (3.271), filho de Francisco da Costa 

è 3e Mària Fonsecâ. nascido a 26 de setembro de 1891, 
Cm Portugal, (naturalizado), funccionário publicô, ca- 
®ado, com domicilio eleitorai no districto municipal do 
Candelaria. (Qualificação requerida. B. E. 104, nu- 

,,.Wèró 2.687.)

bistricto Federal, aos 24 de setembro de 1936. — Pelo 
'uvenal de Araújo. .

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL

' \ ( Districto municipal da Candelaria )

Jnis —  Dr. Decio Casario Alvim ‘

Escrivão —  Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo

ti0 Q aCO publico, para os fine dos arts. 43 do Codigo e 23 
caM^imento dos Juizos e Cartorios Eleitoraes. que por este 
os e juizo da 1*. zona eleitoral, estão sendo processados 

TOanJog de. inscripção dos.seguintes cidadãos:

FERREIRA BRITTO (3.272), filha de. Luiz da 
^lotta Ferreira e de Maria Franeisca F. Britto, nascida 
~ 6 de fevereiro de 1912, em Aracajú, Estado de Sergipe, 
^hm ercio, solieira. com domicilio no districto municipal 
ví? Cândelaria. residente á travessa do Commercio nume- 

(Qualificação requerida, B. E. 104, n. 2.702).. 
TEON"THOME’ (3.273). filha de Manoel Thomé o de 

jy a,nna Leon Thomé, nascida a 30 de junho de 1910, no 
- '«tr ic to  Federal, commercio, solteira, com domicilio 
, ‘®itoral no districto municipal de Candelaria. residente 

■sJu£- do Mercado n. 44, sobrado. (Qualificação requeri- 
g jJ?a, B. E. 96, n,. 2.506).

h !^ U °  DE OLIVEIRA HERSEN (3.274), filho de Nor- 
*'®?to Jonas Hersen e de Ravmundo de Oliveira Hersen, 
“«toido a 20 de setambro de 1909, em São Luiz, Estado 

* r*i ™ar&nhão, commercio, casado, com domicilio eleito- 
y?.1 no districto municipal de Candelaria, residente á rua 

. . tt*®9nde,de Inhaúma n. 59. (Qualificação requerida, 
8S- n - 2 -320)*^ - D Ê  FREITAS LINDO (3.275), filho de José Joaquim 

Freitas Lindo e de Maria do Carmo,.nascido a 21-de 
s. " ’einbro de 1911, no Districto Federal, commercio, ea- 
c tm  com domicilio eleitoral no districto municipal de 
vQ^elaria, residente á rua General Camara n. 54, .so
ca d o . (Qualificação requerida, B . E. 100, n. 2.553) ..

JOSE’ MARIA (3.276), filho de Joaquim Maria Dias e de 
Maria Pereira, nascido a 25 de maio de 1905, em Porlr. 
gal, nacionalizado, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelaria, residente 
á travessa do Tinoco n. 14, sobrado. Qualificação reque
rida, B. E. 104, n. 2.717).

NIGANOR IGNACIO DA SILVEIRA (3.277), filho de Antonio 
Ignacio da Silveira e de Virginia Licorny, nascido a 7 dc 
agosto de 1906, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelaria, residente á rua da Quitanda nu
mero 159. -.'(Qualificação requerida, B . E . 110, nume
ro 2.781).

FAUSTO DE SOUZA QUEIROZ (3.278), filho de Joaquim dc 
Saldanha de Souza Queiroz e de Julieta Barros de Souza 
Queiroz, nascido a 25 de janeiro de 1897, no Districto Fe
deral, funccionário publico, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Candelaria e residência á 
rua Primeiro de março n. 143, 1° andar. (Qualificação 
requerida, B. E ., 110, n. 2.751.)

JOAO W ALTER MAIA (3.279). filho de Laudelino Felippe 
Maia e de Georgina de Jesus Maia, nascido a 3 de mai<> 
de 1911, no Districto Federal, funcoionario municipal 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Candelaria e residencia á rua Primeiro de Março n. 143. 
sobrado. (Qualificação requerida, B . E ., 110, nume
ro 2.752.)

MARIETTA CLARO (3.280), filha de Eduardo Francisco Pra
ça e de Alexandrina Martins Praça, nascida a 11  de de
zembro de 1909, no Districto Federal, domestica, casada, 
com domioilio eleitoral no districto municipal de Cande
laria e residencia á rua da Quitanda n. 172. (Qualifica
ção rèquerida, B. E ., 58, n. 1.986.)

YARA ESTEVE3 (3.281), filha do Dr. Jerondino Esteves e de 
Maria da Gloria Esteves, nascida a 31 de agosto de 1912, 
no Districto Federal, maestrina, solteira, com domicilio 
elêtioral no districto municipal de Candelaria e residencia 
á rua da Quitanda n. 154. (Qualificação requerida, B. E., 
110, n. 2.748.)

YEDDA ESTEVES (3.282), filha do Dr. Jerondino Esteve* 
e de Maria da Gloria Esteves, nascida a 6 de fevereiro de 
1915, em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, professora 
municipal, com domicilio eleitoral- no districto municipal 
de Candelaria e residencia á rua da Quitanda n. 154. 
(Qualificação requerida. B. E ., 110, n. 2.747.)

NELLY ESTEVES (3.283), filho do Dr. Jerondino Esteves e de 
Maria da Gloria Esteves, nascido a 1 de novembro de 
19j3, no Districto Federal, musicista, solteira, com do
m icílio eleitoral no districto municipal de Candelaria e 
residencia á rua da Quitanda n. 154. (Qualificação re
querida. B. E ., 110, n. 2.749.)

W ALDYR ESTEVES (3.284), filho do D r. Jerondino Esteves 
e d e . Maria da Gloria Esteves, nascido a 7 de junho de
1917, no Districto Federal, acadêmico de medicina, soltei
ro. com domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delaria e residencia á.rua da Quitanda n. 154. (Qualifi
cação requerida. B. E .. 103. n. 2.682.)

MARTINS DOMINGOS (3.285), filho de Anthero Domingos e 
de Josepha Maria da Conceição, nascido a 10 de dezembro 
de 1905, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelaria e residencia á rua Primeiro de Março n. 87. 
(Qualificação requerida. B . E ., 104, n. 2.724.)

JULIETA CAVALCANTE PORTO (3,286), filha de José Ma
ria Cavalcante e de Elvira Cavalcante, nascida a 3 de se
tembro dc 1900, no Districto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Cande
laria e residencia á rua Theophilo Ottoni n. 8, sobrado. 
(Qualificação requerida, B . E ., 104, n. 2.715.)

JOSÉ PICHLER (3.287), filho de Humberto Plchler e de A li
ce de Campos, nasoido a 23 de maio de 1908, no Districto 
Federal, funcoionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelaria e residencia á 
rua Conselheiro Saraiva n. 39, sobrado. (Qualificação re
querida, B. E ., 84, n. 2.312.)

CAFIERO GOAGLIARTNE (3.288), filho de Eugenlo Goa.glia- 
rine e da Ermelinda Barsan, nascido a 18 de maio dc
1918, em Jundiahy, Estado de S. Paulo, operário/solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Cande
laria e residencia á rua da Alfandega n. 32, sobrado. 
(Qualificação requerida, B . E ., 93, n. 2.405.)

'■ÍDSON DE MORAES (3.289), filho de Pedro de Moraes e de 
Maria Barbosa de Moraes, nascido a 11 de março de 1911. 
em Cruzeiro do Valle, municipio de Juruá, Territorio-<L> 
Acre.r cirurgiãivdentista, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrioto municipal de Candelaria e residencia á rua
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Ouvidor n. 89, sobrado. (Qualificação requerida, B . E ., 
93, n. 2.408.)

JORGE MARCELLINO PINTO (3.290), filho de Franoiscs 
Marcellino Pinto e de Jesuina Ramalho Pinto, nascido a 8 
de junho de 1878, no Districto Federal, commerciario, ea- 
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelaria e residencia á rua Ouvidor n. 94. (Qualifica

ção, B. E ., 102, n. 2.586.)
ALBERTO PEDRO VISINTAINER (3.291), filho de Antonio 

Visintainer e de Antonia Loughe Visintainer, nascido a 
4 de janeiro de 1909, em Alegrete, Estado do Rio Grande 
do Sul, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelaria, residente á rua General 
Camara n. 57. (Qualificação requerida, B. E . 102, nu
mero 2.640).

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO BARROS (3.292), filho de 
Francisco Christiano Barros e de Maria Edwiges de 
Barros, nascido a 25 de março de 1913, em V illa de Pom
bos, Estado. de Minas Geraes, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distritíto municipal de Candelaria 
residente á rua S. Pedro n. 22. (Qualificação requerida, 
B. E. n. 2.489).

HENRIQUE PEDRO FELTES (3.294), filho de Mathias Fel- 
tes e de Maria Magdalena Berwanger, nascido a 9 de 
maio de 1883, em Santa Catharina, Estado do Rio Grande 
do Sul, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelaria, residente á rua da 
Alfandega n. 12. (Qualificação requerida, B . E . 102, 
n. 2.652).

AGENOR DA SILVA GUEDES (3.295), filho de Ignacio Gue
des de Mendonça e de Albertina de Souza, nascido a 20 
de abril de 1910, em Itaborahy, Estado do Rio, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelaria, residente á rua S. Bento n. 12. Transfe
rencia de Estado.

MANOEL PIRES (3.296), filho de Antonio Pires e de Marga
rida Thedeza de Suuza, nascida a 15 de junho de 1912, no 
Districto Federal, funccionario publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Candelaria, 
residente á rua S. Pedro n. 30. (Qualificação requerida, 
B . E . 102, n. 2.610).

JOSE’ ANTUNES BARBOSA (3.297) filho de Eurico José 
Antunes e de Alvarina de Souza Barbosa, nascido a 23 
de janeiro de 1908, em Coqueiral, Estado de Minas Ge
raes, funccionario da Caixa Economica, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Candelaria, 
residente á rua Primeiro de Março n. 80. (Transferen
cia de Estado.

LESLIE ALFREDO PERSON (3.297), filho de Carlos Adol- 
pho Person e de Deolinda Ramos Person, nascido a 11 
de novembro de 1910, no Districto Federal, solteiro, com
mercio, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelaria, residente á rua S. Bento n. 14. (Quali
ficação requerida. Processo n. 2.722).

ANTENOR ERNESTO MAGALHÃES (3.298), filho de Ernesto 
Francisco de Magalhães e de Verediana Rosaria' da Con
ceição, nascido a 26 de abril de 1903, em Itaperuna, Es
tado do Rio de Janeiro, casado, operário, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelaria, residente 
á rua do Rosário n. 73. Transferencia de Estado.

RODOLPHO LAZARO DA COSTA (3.299), filho de Euvegüdo 
Lazaro da Costa e de Almerinda Zulmira Reis, nascido a 
2 de novembro de 1912, no Districto Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio leitoral n districto municipal 
de Candelaria, residente á rua da Quitanda n. 84, so
brado. (Qualificação requerida. Processo n. 2.671.

DJANIRA ALVES DOS SANTOS (3.300), filho de Sebastião 
Alves dos Santos e de Rosa Ferreira dos Santos, nascido 
a 3 de jançdro de 1912, no Districto Federal, solteira, do
mestica, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelaria, residente á rua S. Pedro n. 26. (Quali
ficação requerida. Processo n. 2.475).

IRACEMA ALVES DOS SANTOS (3.300), filha de Sebastião 
Alves dos Santos e de Rosa Ferreira dos Santos, nascida 
a 3 de maio de 1916, no Districto Federal, solteira, do
mestica, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelaria, residente á rua Primeiro de Março n. 80. 
(Qaulificação requerida. Processo n. 2.502).

8ETIMO MARTIRE (3.302), filho de Antonio Martire e de 
Joanna Caruso, nascido a 25 de junho de 1913 no Dis- 
tricto Federal, solteiro, operário, com domicilio eleitoral 
tricto Federal, solteiro, operário, com domicilio leitoral 
no districto municipal de Candelaria, residente á rua da 
Alfandega n. 26, sobrado. (Qualificação requerida. 
Processo n. 2 .433).

ARISTÓTELES BITTENCOURT MOSCOSO (3.303), filho d* ' 
Manoel Braz Moscoso e de Lydia Bittencourt Moscoso, u®*' 
cido a 13 de janeiro de 1911, em S. Salvador, Estadoii» 
Bahia, solteiro, medico, com domicilio eleitoral no d>s'  
tricto- municipal de Candelaria, residente- á rua S. P®* 
dro n. 74, sobrado. Transferencia de Estado.

JOSE’ ESTEVÃO DE ARAÚJO (3.304), filho de JoaqUi® 
Estevão de Araújo e de Rosa Vieira de Brito, nascido 3 
3 de dezembro de 1907, em Alagôas, Estado de Alagé3?> 
casado, agricultor, com domicilio eleitoral no districj® 
municipal de Candelaria, residente á rua do Mercado 
n. 32. Transferencia de Estado.

LYSANIAS MARCELLINO DA SILVA (3.305). filho de J°se 
Marcellino da Silva e de Maria José da Silva, nascido 8 
9 de maio de 1913, em Itaborahy, Estado de S. Paul®’ 
solteiro, estudante, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelaria, residente á ru a  da A lfan de?8 
n. 13, sobrado. (Qualificação requerida. Processo bd- 
mero 2 .659). „

ANTONIO VIEIRA JACINTHO (3.306), filho de F ran cis®8 
Vieira Jaeinthc e de Marianna Theodora, nascido a-.8 . :

< yutubro de 1890, em Ilha Terceira, portuguez, brasüeir(?
naturalizado, casado, commercio, com domicilio eleitor*! 
no districto municipal de Candelaria, residente á ru8 
Theopbilo Oitoni n. 35. (Qualificação requerida. Pr°' 
cesso n. 2.443).

EDITH DE ALMEIDA (3.307). filha de Joaquim José de Al
meida e de Antonio Ferreira da Cunha, nascida a 26 0® 
maio de 1918, no Districto Federal, solteira, domestiC*’ 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Ca'1'  
delaria, residente á rua do Rosário n. 93. (QualificaÇ*0 
requerida. Processo n. 2.363). . . .

FRANCISCO SALLES DE MENEZES JUNIOR (3.308), íi® c 
de Francisco Telles de Menezes e de Luiza Menezes, nàc'  
cido a 7 de outubro de 1903, em Penedo, Estado de A-8'  
gòas, casado, commercio. com domicilio eleitoral 0 
districto municipal de Candelaria, residente á rua V'*' 
conde de Inhaúma n. 23. sobrado. (Qaulificação req°e'  
rida. Processo n. 2.649). .
Districto Federal, 28 de setembro de 1936. —  Pelo 

cr;-*o . Juvenal de Araújo. >

SEGUNDA ZONA ELEITORAL
(  Districto municipal da São Josi )

Juiz —  Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto
Escrivão —  Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo

Faço publico, para os fins dos arts 43 do Codigo e 25 1® 
Regimento dos Juízos e Cartorios Eleitoraes, que por este , 
torio e Juizo da 2* Zona Eleitoral, estão sendo processado* 
pedidjs de inscrição dos seguintes cidadãos:
JOSE’ AMÉRICO DIAS BARRETO (2.606), filho de F ran C ^  

emerieo Dias Barreto e de Maria Margarida Dias Barre 
to, nascido a 28 de outubro de 1891, Estado.de Pernju- 
baco, commercio, casado, com domicilio eleitora’, no “ VI 
tricto municipal de S. José. (Qualificação requeri0 ‘
F . E. 35. n. 1.763.) Ae

ALFREDO BAHIA (16.828), filho de Deonizio Bahia. ® %  
Gerogiana Bahia, nascido a 3 de abril de 1896, Estado u 
Rio, funccionario municipal, casado, com domiclip, j L  
to.-al no districto municipal de S. José. (Qualif'caC 
“ ex-officio”, B. E. 57, n. 40.321.) A,

AIFREDO BARCELLOS DE OLIVEIRA (18.976), fübo 
Florencio Alves de Oliveira e>de Antonia BarceliO* r. 
Oliveira, nascido a 1* de setembro de 1909, Estado do (H i 
eleriricista, solteiro, com domicilio eleitoral no distri®, 
municipal de S. José. (Qualificação “ ex-officio” , B.' c'-
4. n. 8 .667.) , ,

CGíRNELIO DE PAULA (1.592), filho de Cornelio de P ^ i , !  
de Brasília de Paula, nascido a 7 de outubro de 1908, lu 
tado de S. Paulo, commercio, solteiro, com d°7-VCica- 
eieiioral no districto municipal de S. José. (Q ual"1® 
ção requerida, n. 432.) • p :nto

OLAVO FERREIRA LIXO (2t.029>, filho de Joaquim
Teixeira Lizo e de Irene Bastos Lixo, nascido a {i-wo, 
abril de 1907 no Districto Federal, commçercio. sou* ^  
com domicilio eleitoral no districto municipal de S . ; 8 
(Qualificação requerida.) .

BEMVINDA FERNANDES DE SA’ (2.284). filho de Aug«» 
Baptista Fernandes e de Anna' Maria Fernandes. OUV'® 
nascida a 2 de agosto do 1912, Districto Federal. for0'. ie . 
sada, com domicilio eleitoral no districto muntciP31 
S. José. (Qualificação requerida, B . E . 48, u. 7 ot>•; p, 
Rio, 25 de setembro de 1936. —  Pelo escrivão, - *  

M oraã_______________ s  :________••
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TERCEIRA ZONA ELEITORAL

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

Juia —  Dr. Francisco de Panla Rocha Lagôa Filho
Escrivão —  Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo

Paçé publico, para os fins dos arts. 43 do Codigo e 25 
Regimento dos Juizos e Cartorios Eleitoraes, que por este 

eaJ c-Juizo da 3* Zona Eleitoral, estão sendo porces-
ados o spedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:

^ A E p a x ga  COELHO DE SONZA (6.425), filha de Cândido 
Pereira da Silva e de Albertina Coelho de Souza nascida 
a U  de. novembro de 1913, no Districto Federal, solteira, 
domestica, com domicilio eleitoral no districto municipal 
da São Domingos. (Qualificação requerida (3* Zona),- 
r , 5 \ ^  ^

CAMlLI.õ BORGES JUNIOR (6.426), filho de Camillo Borges 
de Azevedo e de Delphina Maria de Jesus, nascido a 20 de 
agosto de 1886, em Além Parahvba (Estado de Minas Ge- 
rees). viuvo, commercio, com domicilio eleitoi'3 l no dis
c o t o  municipal de São Domingos. (Qualificação reque- 

W 'id a  ?3* Zonal. n. 5.268.)
.‘ “ MINO DO NASCIMENTO (6.427), filho de José Maria do 
V N.iscubento e de Luiza Saldanha, nascido a 19 de abril de 
r 19.07, r,o Districto Federal., casado, operário, com do- 

•niciíio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
tAoJQualificação requerida (3* Zona., n. 4.675.)

r>E ABREU COUTINHO (6.428). filho de Ganganelli 
de Abreu Coutinho e de Abigail Accioly Coutinho, nascido 
a H  de fevereiro de 1906. no Districto Federal, casado, 
y  saregnto do Exercito, com domicilio eleitoral no dis- 
tricto municipal de S. Domingos. (Qualificação »eque- 

Zona), n. 4.807.)
DOS CANTOS (6.429), filho dç Joanna dos Santos, nas

cido a 20 de agosto de 1913, no Districto Federal sol
teiro. funccionario publico, com domicilio eleitoral no 
d’ stricto municipal de São Domingos. (Qualificação re- 

\v . .Querida (3‘ Zona), n. 2.170.)
vALTER ASSIS RIBEIRO (6.430). filho de Argemiro de As

sis Ribeiro e de Delphina de Souza Ribeiro, nascido a 15 
de maio de 1907, em Miriahé, (Estado de Minas Geraes), 
casado, commercio. com domicilio eleitoral no districto' 
teunicipal de S. Domingos. (Qualificação requerida (3*

AvJJona), n . 5 .2 6 9 .) 
'«N lB A L  EMILIANO ”_________________DE MENDONÇA (6.431), filho de João

Evangelista de Mendonça e de Anna de Freitas Mendonça, 
nascido a 26 de janeiro de 1906, em Santa Leopoldina, 

, no Estado do Espirito Santo, barbeiro, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 

(^..^Qualificação requerida. 3* Zona n. 4.864.)
FRAN'QA VIEIRA (6.432), filho de José da Silva 

Vieira e de Maria França Vieira, nascido a 2 de janeiro 
de 1910. no Districto Federal, funccionario da Companhia 
Telephonica. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
jnunicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3* 

AftuÍ0na n - 3.099.)
^«MENto LUCAS PEREIRA (6.433), filho de Antonio Pe

neira e de Anna Lucas, nascido a 6 de abril de 1913, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Quali- 

cação requerida. 3* Zona n. 2.187.)
‘'«MANDO RAMOS (6.434), filho de Manoel Anacleto Ramos

•"do Maria Luiza, nascido a 24 de janeiro de 1911, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua- 

b*,Jtficaçâo requerida, 3* Zona n. 5.116.)
L°R o  DE a l c a n t a r à  n a b u c o  d e  a b r e u  f il h o

(3.435), filho de Pedro Alcantara Nabuco Abreu e de 
Anna Gouveia Nabuco de Abreu, nascido a 17 de julho 
ne 1894, no Districto Federal, cônsul, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.

u.-jQualificação ex-officio, B. E . 18 n. 1.359.)
FONIO JOSÉ DE PAULA FONSECA FILHO (6.436), filho 
de Antonio José de Paula Fonseca e de Alice Porto de
Raula Fonseca, nascido a 5 de novembro de 1896, no
Districto Federal, cônsul, casado, com domicilio eleitoral 
ho districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex- 

O hvW cto, B. E. 18 n. 1.438.)
^LANDO WASHINGTON DE OLIVEIRA (5.437), filho de 

Mi&uel de Senna de Oliveira e de Flordelina Martins de 
Oliveira, nascido a 4 de dezembro de 1916. no Districto 
Federal, operário graphico, solleiro, com domicilio elei- 
teral no districto municipal de Sacramento. (Qualifica
d o  requerida, 3* Zona n. 5.192.)

AMÉRICO CARNEIRO CABRAL (6.438), filho de Arthur 
Cabral e de Maria Luiza Carneiro Cabral, nascido a 18 
de outubro de 1912, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3* Zona, nu
mero 2.742.)

PAULO DIAS FADIGAS (6.439), filho de Antonio Fadigas 
e de Adelina Amelia Moreira, nascido a 24 de agosto 
de 1906, no Districto Federal, funccionario municipal, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos. (Qualificação requerida, 3* Zona nü- 

’ mero 5.225.)
ANTONIO DA SILVA FILHO (6.440), filho de Antonio da 

Silva e de Maria Jorge da Silva, nascido a 19 de outubro- 
de 1914, 110 Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação requerida, 3* Zona 5.337.)

SALVIA PONTES DA SILVA MAFRA (C .441), filha de João 
Francisco Fontes e de Carmen Franco Pontes, nascida 
a 7 de abril de 1910, professora, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qui- 
lificação requerida, 3* Zona n. 5.267.)

JORGE DA SILVA MAFRA FILHO (6.442), filho de Jorge 
da Silva Mafra e de Olga Ferreira Mafra, nascido a 1 de 
março de 1908, em Nictheroy, no Esfado do Rio de Ja
neiro, bancario, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida 3’  Zona n. 5.265.)

AZIZ NICOLAÜ ANTONIO (6.443), filho de Nicolau Antonio 
de Rosa Elale, nascido a 5 de setembro de 1915, no 
Districto Federal, commerciario, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua
lificação requerida, 3* Zona n. 5.079.)

CARLOS CAVALCANTI DA SILVA (6.444), filho de Cesario 
Soares da Silva e de Maria do Carmo Silva, nascido a 
18 de maio de 1895, em Areia, no Estado da Parahyba 
do Norte, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Domingos. (Transferencia do 
Estado de Pernambuco. Titulo n. 3.422.)

MARTINIANO ALVES DA COSTA (6.445), filho de Gabriel 
da Costa e de Antonia Libania da Costa, nascido a 16 
de outubro de 1901, em São Luiz, no Estado do Mara
nhão, carpinteiro, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Domingos. (Transferencia do 
Estado do Maranhão, titulo n. 5.933.)

ATANAGILDO BUARQUE (6.446), filho de Anizio Buarque 
e de Julieta Buarque, nascido a 10 de agosto de 1914, 
em Jaraguá, no Estado de Alagôas, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacra
mento. (Transferencia do Estado de Alagôas, titulo 
n. 6.757.)

CARLOS PEREIRA BASTOS (6.4474, filho de Bernardino 
Pereira Bastos e de Maria de Freitas Guimarães,' nascido 
a 7 de março de 1911, em Queluz, no Estado de São Paulo, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida. 3r 
Zona n. 2.147.)
Districto Federal, 23 de setembro de 1936.—  Pelo es

crivão, Maurício Teixeira de Mello.

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

( Districto municippl de São José)

Jniz —  Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 

Escrivão —  Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo

Faço publico para os fins dos arts. 43 do Codigo e 25 á o
Regimento doe Juizos e Cartorios Eleitoraes, que por este
Cartorio e Juizo da 2* Zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:

EDUARDO TARQUINIO (4.926), filho de Luiz Tarquimo e de 
Adelaide de Figueiredo Tarquinio, nascido a 17 de ju 
nho de 1889, em' Victoria, Estado da Bahia, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 110 n. 3.678).

OCTAVIO SAMPAIO COELHO (4.927), filho de Ascenso Sam
paio e de Olivia Medrado Sampaio, nascido a 9 de fe 
vereiro de Í913, no Districto Federal, commercio. soltei- \ 
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida. B. E. 110. n. 3.677).
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XARA LACERDA DE ALMEIDA CASTRO (4.928), filha de Á l
varo Magalhães de Alraeida e de Arlinda Lacerda de A l
meida, nascida a 7 de m’aio de 1911, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. José. (Qualificação requerida. B . E. 
89, n. 3.265).

MARIO DE ARAÚJO DOS SANTOS' (4.929), filho de Metchia- 
dee de Araújo Santos e de Rachel Feliolina doe Santos, 
nascido a 26 de rnaio de 1915, no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. José. (Qualificação reque.rida. B . E . 89, 
li 3.257),

NELCÊA GOMES DE MEDONCA ARRAES (4.930), filha de 
Vkstormo de Mendonça Arraes e de Aurora Gomes de 
Mendonça Arraes, nascida a 14 de março de 1915, no Dis
tricto Federal, funccionaria publica, 6olteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Quali
ficação Requerida. B . E . 105, n. 3.637).

QSQRIO DA GLORIA (4.931), filho de Bonorio Manoel da 
Gloria e de Antonia MarTa da Conceição, nascido a 21 de 
outubro de 1910, em Paraeamby, Estado do Rio de Janei
ro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. José. (Qualificação requerida. 
B . E . 110, n. 3.660).

BORGES (4.932), filho de José Borges de Mello e de 
Antonia Caxiense, nascido a 13 de agosto de 1914, em' 
Parnahyba, Estado do Piauhy, bancario, solteiro, com 
domicilio eleitorai no districto municipal de S. José. 
(Qualificação requerida. B . E . 110, n. 3.724). 

i&MTRO CUNHA (4.935), filho de Alexandre Cunha e de Jo- 
tina Nascimento Cunha, nascido a 30 de março de 1904, 
«m  São Gonçalo, Estado do io de Janeiro, commercio, ca
sado* com domioilio eleitoral no districto municipal de 
«fio  José. (Transferencia). 

jSOSh PEREIRA (4.934), filho de Salvador Pereira e de El- 
víra  Pereira, nascido a 20 de maio de 1918, no Districto 
federa l, bancario, solteiro, com- domicilio eleitoral no 
dtcrtrioto municipal de S. José. (Qualificação requerida. 
8 «  E . 110, n . 3.650). 

jSAQDEMlRO AUGUSTO COELHO (4.935), filho de Rcdol- 
pbo Augusto Coelho e de Brigida Coelho, nascido a 10 de 
abril de 1918, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
«om  domicilio eleitoral no districto municipal de S. José. 

(Qualificação requerida. B . E . 110. n. 3.675). 
qftBGOftlO AMORIM (4.936), filho de Ignacio Amorim e ds 

Amélia Candida de Amorim, nascido a 25 de dezembro de 
1867, na Bahia, comtaercio, casado, com domioilio eleito
ral no districto municipal de S. José. (Qualificação re
querida. n. 3.637).

STOGELIO JOSE’ GONÇALVES (4.937), filho de João José 
Gonçalves e de Engracia Rodrigues, nascido a 2 de Junho 
de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de S. José. 
(Qualificação requerida, n. 3.609),

0BJULDO ROMUALDO DA SILVA (4 .938),.filho de Franklin 
Romualdo da Silva e Augusta Vidigal Silva, nascido a 12 
de novembro de 1910, em Piranga, Estado de Minas G5- 
raes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. José. (Qualificação requerida. B. 
E . 105, n .3.638).

ANTONIO MARTINS DE SOUZA (4939), filho dc Gabriel 
Marques dos Santos e dc Idaljna Martins Marques, nas
cido a 4 de fevereiro de‘ 1915, em' Ouro Preto, Estado de 
Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de S. José. (Qualificação re
querida. B. E . 87, q . 3.215).

ANTONIO BAPTTSTA DE LUNA (4.940), filho dc Joaquim 
Baptista de Luna e de Maria Luiza de Luna, nascido a 31 
de julho de 1918, em Aurora, Estado do Ceará, estudante, 
gçlteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. José. (Qualificação requerida, n. 3,654),

G&RLOS ANTÔNIO BOTINELLI DE MEDEIROS (4.941), f i-  
ljjo de José Ignacio de Medeiros e de Dolores Augusta 
BÓUnelli de Medeiros, nascido a 13 de junho de 1915, em 
Belém, Estado do Pará, estudante, solteiro, com' domicilio 
eleitoral no districto municipai de S. José, (Qualificação 
requerida. B . E . 110, n. 3.648).

AJWTO CALDAS DE AZEVEDO (4.947), filho de ÀttiHo Gui
lherme de Azevedo e de Alzira Caldas de Azevedo ( nasci
do a 42 de março de 1914, no Districto Federal, commer- 
Cto, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de S. José. (Qualificação requerida. B . E . 99. nu
mero 3.561).

AR1EL DOS REIS ABREU (4943), filho de Raymundo da Sil
va Abreu e do Maria Ribeiro dos Reis Abreu, nascido 8 
21 de rnaio de 1913, em' São Luiz, Estado do Maranha®, 
militar, eolteiro, com domicilio eleitoral no districto 
nicipal de S. José. (Qualificação requerida. B. E. 11 ’ 
n. 3.682). e;1

RENATO DE OLIVEIRA E SILVA (4.945), filho de Abel ,
va e de Vivana de Oliveira e Silva, nascido a 22 dé 
tembro de 1907, no Districto Federal, solteiro, grapbi0?’ 
com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Tf**-. 
(Qualificação requerida, B. E , 99, n. 3.549). -

SAMUEL PEREIRA DA SILVA (4.946), filho de José Canuto \
Pereira e de Maria Canuto Pereira, nascido a 20 de ago=' *
to de 1905, êm Palmares, Estado de Pernambuco, eoffi' ,
mercio, casado, com domicilio eleitoral no d istricto.* 
nicipal de S. José. (Qualificação requerida. B, E* b ' '
n. 2.958). " ■ Co.

OLGA PICKERSGILL DE MEDEIROS (4.947), filho de 
bastião Pickersgill e de Maria Schmitz Pickersgill,

* cido a 12 de outubro de 1896, em Porto Alegre, Éf"í?. 
do Rio Grande do Sul, domestica, casada, com d o m * * ■ 
eTeitoral no districto municipal de S. José. (Qualifica 
requerida. B . E . 99, n. 3.528). '

LAERTE RODRIGUES DE BRITTO (4.948), filho de Joaq*® 
Saturnino Rodrigues Britto e de Zelia Rodrigues de Brlt:,0’ 
nascido a 27 de março de 1904, em Campos, Estadá' ® 11
Rip de Janeiro, chimico industrial, casado, com do*. /
ciiio eleitoral no districto municipal de S. José. (Qh81 
ficação requerida. B. E.. 94, n. 3.426).

LUIZ GONZAGA MEDEIROS (4.949), filho de Estevão'?0*' 
reira de Medeiros e de Gertrudes Fontenelli de Medeirc»' 
nascido a 21 de junho de 1911, em Amarração, Estado o 
Piauby, machinista, solteiro, com domicilio eleitoral. \
districto municipal de S. José. (Qualificação "ex-off*01 ' I
B. E. 70. n. 28.484). .  . '

OLYMPIA EYER (4.950), ftlha de Semeão Baptist3 '
de Luiza Maria Eyer. nascida a 8 de março de 1885, r
Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeipo, dactylógrap» ’ 
solteira, com domicilio eleitoral no districto municip3*
S. Joeé. (Qualificação requerida) . \

GERMANO FERREIRA RODRIGUES (4.951), filho de Be*" j
vindo Ferreira Rodrigues e Joanna Ferreira Rodríff*/ 
nascido a 5 de janeiro de 1905, em Belém, Estado d0 
cozinheiro, casado, com' domicilio eleitoral no dMW2, 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, B>
105, n. 3.634).

DEDRICH LEIG (4.952), filho de Samue) Le i* e de Lisa w *  
nascido a 4 de jpnbo de 1881, em Windavv, Estado 
Ruesia, commercio, casado, com domioilio eleitoral 
districto municipal de S. José. (Qualificação requer* *
B. E . 110, D . 3.668).

ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA (4.953), filho de 
poel Henrique de. Almeida e de Leonor Barbosa HenGJeL 
de Almeida, nascido a 30 de abril de 1910, no Dietr* 
Federal, aviador, solteiro, com domicilio eleitoral no 0 g, 
triclo municipal de S, José. (Qualificação requerida*
E. 72, n. 3 .012). >

HOMERO DE CARVALHO (4.954), filho de Arnaldo
de Carvalho e de Perpetua Moreira de Carvalho, üájjio- I 
a 27 de abril de 1909, em Porto Alegre, Estado dp.
Grande do SuL guarda-livros, solteiro, com d o »1® ^ ', 
eleitoral no districto municipal de S. José. (TranS*01 ' 
c ia ). -e.

ALFREDO AVELINE (4.955), filho de Benjamin AvdU *■ 
de Adelia Porto Avelinç, nascido a 7 de janeiro.de 
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, fu *^  aj 
nario do LIoyd Brasileiro, casado, com domicilio 
no districto municipal de S. José. (Qualificação “ ** 
ficio” . B. E. 13, n. 16.679).

THIERY DE-SOUZA CABRAL (4.966),* filho de
Souza Cabral e de Olina Maria do Rosário, nascido.8. ^  
de setembro d e-1902, em São Sebastião, Estado do **: p0 
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitor3* , j« ,  
districto municipal de &. José. (Qualificação raque**»” .
B. E. 87, n. 3-195). . . . i i j í

MUMLLO MULLER( 4.957), filho de Alvaro Augusto» . * $ , 7, 
e de lida Frazãó Muller, nascido a 23 de março de *- j. 
em Juiz de.Fôrá, Eetado de Minas Geraes, commercio.
teirò, com clomicillo eleitoral no districto municiP3) - , ,
S. José. (Qualificação requerida. B. E.' 110 n. 3.6* -
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J0AQüim SIQUEIRA NOGUEIRA (4.958), filho de Francisco 
Siqueira e de Maria Affonso Siqueira, nascido a 15 de 
®goslo de 1893, no Districto Federal, operário, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de S. José. 

n (Qualificação requerida. B. E. 57, n. 2.878). 
u lrm eva L  GODINHO DA SILVA (4.959), filho de Osorio 

Eirmmo da Silva e de Elisa Godinho da Silva, nascido a 
H de novembro de 1917, no Districto Federal, militar, 
eolleiro, com domicilio eleitoral no dietricto municipal de 

i f S .  Jo«<5. (Qualificação requerida. B. E. 112, u. 3.748;. 
^»ELJA DE SOUZA ALEXANDRIA (4.960), filho de Manoel 

Amaro de Souza e de Amelia de Souza, nascida a 11 de 
JUnho de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, enfermeira, 
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. José. (Qualificação requerida. B. E. 110, n. 3.656;. 

•'•UAYSE DE .ALMEIDA E SILVA (4.961), filha de Sebastião 
Augusto da Silva e de Thereza de Almeida e Silva, nas
cida a 22 de março de 1918, em Volta Grande, Estado de 
Mmas Geraes, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 

districto municipal de de S. José. (Qualificação re
querida. B. E. 84, n. 1.130).

°ACYr  gONDÍN MARINHO (4.962;, filho d e . Francisco 
Mattoso de Assis Marinho e de Christina Gondin Matto- 
so, nascido a 14 de fevereiro de 1911, no Territorio do 
Acre, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis- 
Wcto municipal de S. José. (Qualificação requerida. B. 

IW ?»- 89- n - 1-130).
B IN G O S  BENICIO DE ARAÚJO (4.963), filho.de Manoel 

Benicio de Araújo e de Vicencia Maria de Araújo, nas- 
®!do a 10 de setembro de 1892, em Therezmha, Estado 
u® do Piauhy, mecamco, casado, com domicilio eleitoral 

ítAniiS districto municipal de S. José. (Transferencia.” 
u BONAPARTE HUGUET (4.964), filho de Emilio 
Buguet e de Maria das Neves, nascido a 3 de janeiro de 
' ” 18, no Districto Federal, commercio, solteiro, cbm' do- 
“ Jcilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Qua- 

yt-, “ t>C3Çã° requerida. B. E. 98 n. 3.507).
FRANCISCO DE OLIVEIRA (4.965), filho de José 

®rancisco de Oliveira e de Francellina Maria de Jesus, 
“ ®scido a 4 de março de 1901. em Nictheroy, Estado do 
“ lo de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral 
“O districto municipal de S. Josê. (Qualificação reque- 
rida. B. E. 119, n. 3.669).

9,^GAL TRIGA (4.966), filho de Domingos Trica e de 
“ nristina Santoro, nascido a 24 de outubro de 1917, no 
districto Federal, photographo, 6olteiro, com domicilio 
“ leitoral no districto municipal de S. José. (Qualificação 
reQuerida. B. .E . 101, n. 3.611).

Crjvs^tricto Federal, 29 de setembro de 1936. —  Pelo es-' 
l' ao, E. Moraes.

TERCEIRA ZONA ELEITORAL

 ̂Districtos municipaes de Santa Riu, Sacramento a 
São Domingos )

—  Dr. Francisco de Panla Rocha Lagôa Filh»*

Escrivão —  Dr. Carlos Waldemar da Figueiredo

4o fpj*?0 Publico, para os fins dos artigos 43 do Codigo e 25 
^ftor 0 d<-'s Juizos e Cartorios Eleitoraes, que por este 
«a<j0s 10 e Juizo da 3* Zona Eleitoral, estão sendo proces-
 ̂ 0s pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:

°^ M O S  AUGUSTO DE SOUZA (6.490), filho de Octa- 
Joaquim de Souza e de Elvira Augusta de Souza, 

p«scido a 3 de agosto de 1893, em Palmares, Estado de 
" rnambuco, funccionario municipal, casado, com do- 

“iicilio eleitoral no districto municipal de São Domin- 
Ojq (Qualificação requerida, 3* zona, n. 5.357.)

ÍJDO COPELLI (6.481), filho de Amilcar Copelli e de
jj.r°lina Copelli, nascido a 12 de setembro de 1913. no
top i ict° Eéder®1. operário, solteiro, com domicilio elei- 

no districto municipal de São Domingos. (Quali- 
retJuer*da’ zona> n- 

& A L L N A  RANGEL FORTES (6.482), filha de João 
de in 0 F ° rtes e d® Maria Rangel, nascida a 3 de março 
dom- * no Districto Federal, domestica, solteira, com 

eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
yuaiificação requerida, 3* zona, n. 5.344.)

JOAO DE ALENCAR (6.483), filho de Gentil de Aleiiear eda 
Marcilia Lopes de Alencar, nascido a 31 de julho de 
1904, noj Districto Federal, funccionario municipal, sol
teiro, coda domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Rita. (Qualificação requerida, 3‘  zona, n. 5.328.),

ADAYL GOMES (6.484), filho de Antonio Joaquim Gomes e 
de Josepha Rita Gomes Monteiro, nascido a 29 de se
tembro de 1903, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita. (Qualificação requerida, 3* zona, n. 5/364.)

AVELINO XAVIER (6.485), filho de José Luiz Xavier e de 
Ilosario Gouveia, nascido a 11 de fevereiro de 1906, no 
Districto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Quali
ficação requerida, 3* zona, n. 5.373.)

FRANCISCO GOMES DE PENEDO (6.486), filho de Fran
cisco Antonio Penedo e de Regina Gomes Penedo, nas
cido a 29 de janeiro de 1904, em Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Ritâ. (Qualificação re
querida, 3* zona, n. 5.335.)

ARMANDO PEREIRA THOME’ (6.487), filho de Nicolau 
Thomé e de Maria Pereira Belém, nascido a 5 de agosto 
de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n. 5.334.)

AUGUSTO DE AZEVEDO (6.488), filho de Carlos A . L . L . 
de Azevedo 6 de Olga Franco Cerqueira de Azevedo, nas
cido a 3 de setembro de 1913, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita. (Transferencia do Estado do 
Rio, titulo n. 362.)

ANTONIO CORRÊA DE PAIVA (6.489), filho de José Corrêa 
de Paiva e de Maria Teixeira de Paiva, nascido a 19 <5« 
abril de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de S&« 
Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, n. 4.171.)]

MARIO ROSA DA SILVA (6.490), filho de Antonio da Silva, 
e de Maria Rosa da Conceição, nascido a 6 de março de 
1900, no Districto Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. 
(QualificaçSo requerida, 3* zona, n. 5.175.)

JUDELY MONTEIRO (6.491), filho de Julio Pereira Mon
teiro e de Adelaide Monteiro, nascido a i  de março d# 
1898, no Districto Federal, commercio, viuvo, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificarão requerida, 3* zona. n. 5.385.)

ADRIANO AUGUSTO P ITTA  FILHO (6.492), filho de 
Adriano Augusto Pitta e de Aurora Quadros Pitta, nas
cido a 2 de setembro de 1918, no Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 
3* zoná, n. 5.387.)

JOAO GAT.DINO DE OLIVEIRA (6.493), filho de Manoel 
Galdino e de Bellarmina Rodrigues, nascido a 5 de maio 
de 1911, em São Miguel de Campos. Estado de Alagôas, 
barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 
3* zona, n. 4.178.)

SEVERINO DE OLIVEIRA LINS (6.494), filho de Virgilio 
de Oliveira Lins e de Maria Ceeilia da Conceição, nas
cido a 8 de agosto de 1913, em Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, commercio, solteiro, cor» domicilio 
eleitoral no districto municipa Ide São Domingos. (Qua
lificação requerida, 3* zona, n. 5.303.)

OLGA FERREIRA MAFRA (6.495), filha de Miguel Matheus 
Ferreira e de Marietta Fritz Ferreira, nascbida a 17 da 
julho de 1887, 110 Districto Federal, domestica, viuva, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, n. 5.384.)

ERNESTO KOPSCHITZ (6.496), filho de Henrique Kopschiíz 
e de Eliza Meyer Kopschitz, nascido a 5 de dezembro da 
1889, em São Paulo, Estado de São Paulo, interpreta 
commereial, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n. 5.429.)

ANTENOR DF. OLIVEIRA NERY (6.497), filho de Theophilo 
da Costa Nery e de Maria de Oliveira Nery, nascido a 16 
de outubi*o de 1901, no Districto Federal, commercio. 
casado, com' domicilio eleitoral no districto municipal de 
Sãlo Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, nu
mero 5.162.)
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JORGE MACHADO GOMES (6.498), filho de Germano Joa
quim Gomes e de Isaura Machado Gomes, nascido a 3 
de setembro de 1914, no Districto Federal, funccionario 
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n. 4.166.)

ADELIA MOREIRA (6.499), filha de Alfredo Costa Maga
lhães Pereira e de Augusta da Silva Dias Pereira, nas
cida a 16 de março de 1888, no Districto Federal, cha
peleira, viuva, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n. 5.293.)

ZOROASTRO CHAVES (6.500), filho de Renato Chaves e de 
Elisa Chaves, nascido a 25 de fevereiro de 1908, em 
Taipü, Estado do Rio Grande do Norte, commercio, sol- 
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos. (Transferencia do Estado do Rio Grande 
do Norte, titulo n. 1.071.)

Districto Federal, aos 26 de setembro de 1636. —  Pelo
escrivão, Maurício Teixeira de M ello.

TERCP.IRA ZONA ELEITORAL 

Juiz —  Dr. Francisco de Paula Rocha Lagôa Filho
V

Escrivão —  Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo

Faço publico, para os íms dos arts. 43 do Codigo e 25 do
Regimento dos Juizos e Cartorios Eleitoraes, que por este
Cartorlo e Juizo da 3® Zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:

FRANCISCO ANTONIO GONÇALVES (6.501). filho de José 
Narcizo Gonçalves e de Maria dos Santos Coutinho. nas
cido a 20 de dezembro de 1907, no Districto Federal, sol
teiro, commercio, com domicilio eleitoral no districto mu- 
moipal de São Domingos. (Qualificação requerida), 3® 
zona, n. 4.355.

DORA AUGUSTA P IT T A  (6.502), filho de Adriano Augus
to Pitta e de Aurora Quadros Pitta, nascido a 30 de ju 
nho de 1916, no Districto Federal, solteira, domestica, 
co.n domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida). 3* zona, n. 5.359.

HELIO MARIO MONTEIRO (6.503), filho de Josó Cerqueira 
Monteiro e de Thereza Antonia Esther Cazzulo Monteiro, 
nascido a 1 de maio de 1918, no Districto Federal, soltei
ro, funccionario publico, oom domicilio eleitoral no dis- 
tricto municipal de Sacramento. (Qualificação requeri
da), 3* zona, n. 5.405.

DOMINGOS DE OLIVEIRA GOMES (6.504), filho de Cassiano 
de Oliveira Gomes e de Isolina da Silva Gomes, nascido a 
23 de agosto de 1909, em Macahé (Estado do Rio de Ja
neiro), solteiro, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de .São Domingos. (Qualificação re
querida), 3* zona, n. 5.356.

HERCILIO DA SILVA .ALVES (6.505), filho de José Antonio 
Alves e de Josephina Fraixiisra Ferreira, nascido a 23 
de setembro de 1914, no Districto Federal, solt-iro. ccm- 
mercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Sacramento. (Qualificação requerida), 3“ zona. n. 5.431.

PEDRO GISMONDI (6.506), filho de Rodolpho Gismondi e 
de Carmello Guerrieri Gismondi. nascido a 30 de janeiro 
d? 1895. em São Paulo (Estado de São Paulo)',Visado, 
engenheiro construotor, com domicilio eleitoral no distri- 
cio municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida). 
3® zona, n. 5.322. '

MANOEL ANTONIO BITTENCOURT (6.507), filho de edro 
Antonio AugusTo Bittencourt e de Maria Rosa de Olivei
ra, nascido a 22 de maio de 1887, no Districto Federal, 
catado, operário, com domicilio eleitoral no dis-rictu mu- 
nw.pi > de Santa Rita. (Qualificação 'requerida), 3* i -na. 
U. 4*055.

MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA (6.508), filho dc* Deo- 
linda Dias de Oliveira, nascido a 20 de maio de 1912, no 
Districto Federal, solteiro, operário, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação 
requerida), 3* zona, n. 4.154.

JOSE* DE ALBUQUERQUE FERREIRA PINTO (6.509), filho 
de Luiz Colombo Ferreira Pinto e de Adelina Albuquer
que Pinto, nascido a 25 de outubro de 1911, em Mossorrt 
(Estado do Rio Grande do Norte), solteiro, desenhista! 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita, (Qualificação requerida), 3* «m a, n. 5.209.

LERlt* GUMES (6.510), filho de Maria Gomes de AuareaS’ 
nascido a 26 de junho de 1910, em S. João da Barra Ur* 
taao do Rio de Janeiro), casado, commercio, com d °rui(j i i . 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualu* 
■ação requerida), 3* zona, n. 1 .€*24.

ANTONIO PADUA DOS SANTOS (6.511), filho de João B®* 
pu-ta dot Santos e ue Uonorata dos Santos, nascido 3 
dc março de 1900, em Estancia (Estado de Sergipe)» c,‘ 
sado, commercio, com domicilio eleitoral no districto 
ni.ipai üe Santa Rua. (QuaniJcaçuo requerida) , 3* iOÜ 
n. 2.932.

MAGNO FERREIRA DE AZEVEDO (6.512), filho de M r,0.ej 
Ferreira de Azeveuo e de Maria da Gloria, ususcido .3 í* 
dc Junho de 1913, no Districto Federal, solteiro, opersr,“  
com domicilio eleitoral uo districto munioipal ie  saU 
Rita. (QuaiUicaçao requerida), 3* zona, n. 4.300., ..

LU IZ ALVEs DA OUsTA (b .õ l3 ), liiho de Joaquim Luiz M 
ves e de Julia Reis Alves, nascido a 1 de abril do. M1.;' 
no Districto Federal, soiteiro, operano, com aóíW?!}. 
eieuorai no districto muuicipal de Santa Rita (Qua;U*' 
cação requerida), 3* zona, n. 5.210. .

ANTONIO DIAS DE CARVALHO (6.514), íilhó de Manoel 
de Carvaiho e de Emiua de Souza França, nascido, a 2 a 
maio de 1012, em oarapenus (Estado ao Rio de J3 ueir°b'
soiteiro, commercio. com domicilio eleitoral no- dUH'1̂  
municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida), 3®z°Bw 
n. 5.362. . . .

OLYMPlO VIEIRA LIM A (6.515), filho de Justino Vieira 
e Luiza Caroljna de Lima, uasouio a 31 de dezembro P, 
1969, em Porto Alegre (Estado do Rio Grande do » u.vj 
casado, commercio, com domicilio eleitoral no çtiU f̂i'» 
municipal de São Domingos. (Qualificação requs»’!flSÍ' 
3* zona, n. 5.355.

JULIO ARANTES SANDERSON DE QUEIROB (6.51Ô), ^  
de Josó Sanderson de Queiroz e de Maria Julia de Qu®i£Á 
nascido a 30 de março de 1914, ém Ayuruoca (Estado “ 
Míhas Geraes), solteiro, estudante,, com domiciliai 
râl no districto municipal de Sacramento. (Qualiíi;S  ̂
ex -o ffic io ), B. E . n. 88, n. 885. ;  rré3

CLARA CORRÉA DA SILVA (Ó.517), filha de Leonel C0f ? a 
da Silva e de Albertina Corréa da Silva, nascida a l*t 3) 
agosto de 1912, no Districto Federal, s o l t e i r a ,  contado
com domicilio èleitorál no districto municipal de São 
mingos. (Qualificação requerida), 3' zona, n. 5.315-

MANOEL NUNES DA SILVA (Ó.518), filho de Manoel >’u°io 
da Silva e de Mathilde da Conceição, nascido a 18 de & $ 
de 1905, no Districto Federal, solteiro, commerciario» ® 
destino eleitoral no districto municipal de São D01̂  
gos. (Qualificação requerida), 3* zona, n. 4.336) . Ai

SEBASXIAü FONSECA (6.519), filho de Julião Antonio 
Fonseca e de Isabel da Conceição, nascido a 19 de-*.), 
neiro de 1911, ém Campos (Estado do Rio de Ja° e po 
casado, funccionario puulico, com domicilio eleif°l;’a 
districto municipal de São Domingos. (Qualiíicãâçab 
querida), 3* zona, n. 5.004. .

IBERÊ BASTOS (6.520), filho de João Fonseca R ibeiro  ^ 3  
tos e ile Maria Jardelina da Silveira Bastos, nascido 
de oulbro de 1902, no Districto Federal, casado, f^ ^ o i-  
nario publico, com domicilio eleitoral na districto ® 0pi, 
cipal de São Domingos. Qualificação requerida), 3.,-r 
n. 5.396, . '

MANOEL FERNANDES DOS REIS (6.521), filho de Le°nfd t
José dos Heis e de Isabel Fernandes Reis. nascido a . 40, 

dezenibro dé 1888, em Portugal (nacionalizado), ££iei0 
engenheiro-cbimicó. com domicilio eleitoral uo d!3, 3’ 
municipal de Santa Rila. (Qualificação requeríu*/* 
zona, n.- 5.157) <•' ■ - • .

MANOEL MONTEIRO (6.522), filho de Valetim Montei V  
de Maria Francisca Martins, nascido a 23 de ja °cl’l d0'  
J915, no Districto Federal, solteiro, commercio, CvJilT;it3• 
milicio eleitoral no districto municipal de Santa 
(Qualificação requerida), 3* zona, n. 5.393. - - de

ORLANDO PÉGURÍER (6.523), filho de Luiz Pãguricr 0u 
Rosalina Pégurier, nascido a 9 de outubro de .{ iiei' 
Distrito Federal, solteiro, operário, com doauoüid.',,jCs' 
toral no districto munievipaí Tje Sacramento (Qu* ‘ 
ção requerida), 3» zona, n. 4.718. v ^ d ' 0

JOAQUIM EGYDIO DA COSTA (6.524), filho de José Vf? d« 
da Còsta e de Maria Thereza da Costa, nascido ‘’.-c\0r 
abril de 1892, no Districto Federal, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distficlc municipal de B 
Rita. (Qualificação requerida), 3, zona, n. 5.343*
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J0SE’ LUCAS ALVES (6.525), filho de José Lueas Alves e de 
Maria Borges, nascido a 22 de maio de 1910, em Portu
gal (anturalizado), solteiro, funccionario publico, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 

„  (Qualificação requerida, 3* zona, n. 5.318).
MANOEL LE ITE  A  SILVA (6.526), filho de Lino Leite da 

Silva e de Augusta Alves Quintanilha, nascido a, 27 de 
julho de 1906, em Vargem Grande (Etsaodo de Minas 
Geraes), solteiro, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação reque- 

■ rida), 3* zona, n. 4.907.
U.BERTINA DA ROCHA (6.527), filho de Antonio da Rocha 

e de Luiba Vieira, nascido a 8 de junho de 1892, em Por
tugal (naturalizado), solteiro, operarkx, com domicilio 
eleitoral no districtoo municipal de Santa Rita. (Quali- 
íicação requerida), 3* zona. n. 5.223.

AKNALADO DA FONSECA ^6.528), filho de Joeé da Fonseca 
e de Mathilde Pereira da Fonseca, nascimo a 8 de agosto 
de 1912, no Districto Federal, solteiro, operário, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida), 3, zona, n. 5.205.

VICENTE PEREIRA PACHECO (6.529), filho de José Fran
cisco dos Santos Pacheco e de Andrelina Felisdorio da 
Gama, nascido a 1 de janeiro de 1905, em Penedo (Estado 
de Alagoas), casado, enfermeiro, com domicilio eleitoral 
no districto muicipal de Sacramento. (Qualificação re
querida), 3* zona, n. 2.533).

• . Districto Federal, 29 de setembro de 1936. —  Pelo escri
t o ,  Mauricio Teixeira de Mello.

Segunda Circuiuscripçõo

OITAVA ZONA ELEITORAL

t Districto* mnnicipaes de Rio Comprido e Andarahy)

Juiz —  Dr. RanI Camargo

Escrivão —  Dr. Francisco Farias

. Faço publico, para os fine dos artigos 43 do Codigo e 25 
5° Regimento dos Juizos e Cartorios Eleitoraes, que por esta 

.^artorio e Juizo da 8* Zona Eleitoral, estão sendo processados 
0s Pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:

J°AO DE ALMEIDA MIGAG (6.273) filho de Eduardo de A l
meida Migão e de Josepha de Oliveira Migão, nascido a 
29 Je setembro de 1907. no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 

rv.,_Bio Comprido e referencia á rua Aristides Lobo n. 180. 
°URVAL JUSTINO PEIXOTO (6.276), filho de Manoel Jus- 

tino Peixoto e de Eleuteria Balbina Peixoto, nascido a 17 
d? julho de 1909, no Districto Federal professor, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 

«..C om p rid o  e residencia á rua Barão de Petropolis n. 56. 
'“Ár ia  LOPES DE CAMPOS (6.277), filha de Pio Fortunato 

de Campos o de Margarida Lopes Vieira, nascido a 15 de 
iunho de 1906, uo Districto Federal, domestica, solteira, 

, com domicilio eleitoral no districto municipal de Auda- 
tl rahy e residencia á rua Theodoro da Silva n. 183. 
"ANDy p a  NAVARRO (6.278), filha de João Baptista Navarro 

n tle Lydia Brigues Navarro, nascido a 2 de março de 
1917, no Districto Federal, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e re- 
aldencia á rua Paula Britto n . 126.

Al®LlN O  LOPES (6.279), filho de Adão Lopes e de Guilher- 
Oíina Ferreira Lopes, nascido a 27 de fevereiro de 1914, 
no Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com do- 
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e re- 

j» .  *idencia á rua Barão de Mesquita n. 975.
■‘"ARIO DA COSTA MARQUES 280), filho de Salvador da 

Gosta Marques e de Francisca de Arruda Marques, nas
cido a 5 de março de 1907, no Estado de Matto Grosso, ad
vogado, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- 
juoipal de Rio Comprido e residencia á rua Cândido de 

ATr,2^Vô:ra n - 17.
^ B E R Y  DE BARROS (6.281), filho de Levy de Barros e de 

Alayde Souza de Barros. nascido a 2 de abril de 1912. no 
Estado de São Paulo, São José do Rio Pardo, medico, sol- 
“ *iro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 

6i,rvPn{iarahv e residencia á avenida 28 de Setembro n. 328. 
B A S T IÃ O  b E  SOUZA LGBO (6.282), filho de Nuno de Souza 

Lobo e de Antonia da Rocha Lobo, nascido a 27 de maio 
de 1 9 1 1 , no Districto Federal, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e re- 
sidencia á rua Visconde de Abaeté n. 92.

OLINDO DA CUNHA JORDÃO (6.2S3), filho rle José de Aze
vedo Jordão e de Leonor dos Santos Jordão, .mscidü a 
»o de maio de 1901. no Estado do Rio de Janeiro, com- 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residencia á rua D. Amelia nu
mero 75.

OSWALDO TIIÜMAZ DE FARIAS (0.2810 filho de Jo?é V i
tal de Fariaá' e de Maria Luiza de Farias, nascido a 29 da 
dezembro de 1900, no Estado de Pernambuco, motorista, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mutrcipal ris 
Andarahy e residencia á rua D. Maria n. 43.

ISAURA DA SILVA BARROSO (0.285). filha de José Bar
roso e de Carolina da Silva Barroso, nascido a 4 de.iulho 
de 1916, no Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteira, 
com domicilio eleitoral^no.districto municipal d e ' ADda- 
rahy e residencia á rua Araújo Lima n. 58.

ADRIANO LOPIES (6.286). filho de Carlos Lopes e J - Clotil- 
tíhs Cancelin, nascido a 2 de abril de 1910, uo Districto 
Federal, operário, solteiro,, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Andarahy e residencia á rua Theo
doro da Silva n. 170.

ALBERTO GONÇALVES MENDES (6.287). filho de Francisco 
Gonçalves Mendes e de Amelia Gonçalves Mendes, nasci
do a 19 de novembro de 1914, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distric o mu
nicipal de Andarahy e residencia á rua Alegre n. 36.

AUGUSTO TROMBINI (6.288), filho de Trombim Mariano e 
de Stella Branim, nascida a 23 de agosto de 1995. no Es
tado de São Paulo, electrieista. solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residencia 
á  rua Ernesto de Souza n. 25.

GLADSTONE RODRIGUES DE MELLO (6.289', filho de José 
Rodrigues de Mello e de Maria Manhães Barreto, nascido 
a 11 de abril de 1914,, no Estado do Rio de Janeiro, com
mercio, solteiro, coin domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residencia á rua Galileu n. 44.

CELSO GODFROY DAS FRINAS (6.290), filho de Laurean.» 
Laurentino das Frinas e de Maria da Conceição Godfr •• 
das Frinas, nascido a 4 de outubro de 1908, no Disti i • 
Federal, marítimo.'solteiro, com domicilio eleitora! - 
districto municipal de Andarahy e residencia á rua r  
rão de Mesquita n. 830.

ANTONIO BRASIL PIETRÜLUONGO (6.291), filho de F 
Pietroluongo e de Ida Bellucci, nascido a 21 de ja: • 
do 1906, no Estado de São Paulo, operário, casado, ■ 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andaraü; 
residencia á rua Souza Franco n. 202.

NOEMIA ARABELLA ESCH (6.292), filha de João Esch e de 
Margarida Henriqueta Esch, nascido a 13 de setembro de 
1903, no Estado do Rio de Janeiro, Petropolis, enfermeiro, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Rio Comprido e residencia á  rua da Estrella n. 36.

LU IZ AGOSTINHO DE SOUZA TAVARES (6.293), filho de 
Agostinho Luiz de Souza Tavares e de x\ntonia Maria do 
Espir to Santo, nascido a 20 de fevereiro de 1911. no Esta
do do Rio de Janeiro, Campos, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
nsidencia á rua Conselheiro Octaviano n. 28.

ANNIBAL MENDES (6.294), filho de Alfredo Mendes e de Ju- 
licta de Siqueira Mendes, nascido a 14 de março de 1913, 
No Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residencia 
á rua Corrêa de Oliveira n. 9.

ALBERTINO ALVES CARDOSO (6.295), filho de Miguel Pe
reira da Costa Cardoso e de Aldemar Alves Pereira, nas
cido a 2 de janeiro de 1910. no Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residencia á rua José Mauricio 
n . 65.

PEDRO JOÃO IGNACIO (6.296). filho de João Henrique dos 
Santos e de Estelita Maria dos Prazeres, nascido a 26 de 
setembro de 1910 no Estado de Minas Geraes, ferroviário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e resideneia á rua Gamara n. 50.

JORGE MEDEIROS DE SOUZA (6.297), filho de Raul Me
deiros de Souza e kde Maria dos Anjos Souza, nascido a 
8 de outubro de_1916 no Districto Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residencia á rua José Vicente n. 16.

JOSE’ GOMES PIMENTEL (6.298), filho de Braz Gomes de 
Carvalho e de Genoveva Fernandes Pimentel, nascido a 
1 de novembro de 1909 no Estado de Alagoas, ferroviário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal dq 
Andarahy e residencia á rua D . Maria n. 16.

NEWTON CALDELLAS FOJARDO (6.299), filho de Emilia- 
no Caldellas Fajardo e de Joventina Mesquita Fajardo, 
nascido a 7 de outubro de 1907 no Districto Federal,
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commerciario, solteiro, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residencia á rua Uberaba
o. 82.

JOSE’ AUGUSTO (6.300), filho de Cassiano Augusto e de V ir
gínia Garção, nascido a 12 de março de 1910 no Distri- 
clo Federal,. ferroviário, casado, com domicilio eleitoral 
do districto municipal de Andarahy e residencia â  rua 
Uberaba n. 40.

WALDEMAR GONÇALVES SOARES (6.301), filho de Manoel 
Gonçalves Soares e de Paula Carolina Soares» nascido a 
26 de outubro de 1902 no Districto Federal, ferroviário, 
casado, eom domicilio eleitora! no districto municipal 
de Andarahy e residencia á rua José Vicente n. 16.

PAULO ALVES DE LEMOS (6.302), filho de Felix Custodio 
de Lemos e de Pelronilia Alves Xavier, nascido a 2 de 
abril de 1918 no Districto Federal, funccionário munici
pal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Andarahy e residencia á rua Souza Franoo n. 107.

ALBERTO RABOEIRA FILHO (6.303), filho de Alberto Ra- 
boeira e de Isaura dos Santos Bahia, nascido a 8 de junho 
de 1912 no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residencia á rua Torres Homem n. 247.

ARMINDA DA CONCEIÇÃO (6.304), filho de José Evaristo e 
de Adczinda do Rosário, nascida a 25 de dezembro de 
1911 no Districto Federal, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarah e resi
dencia á rua Alegre u. 24.

MARTIN RODRIGUES (G.305), filho de Innocenoio Rodrigues 
e de Seraphina Cabral, nascido a 20 de julho de 1901 nc 
Districto Federal, commerciario, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residen- 
« ia  á rua Patrocochino n. 72, casa 7.

fíORADÃO GREGORIO CASADO CONDE (6.306), filho de Àn- 
tonio Francisco Conde Lança e de Maria do Carmo Can
sado, nascido a 12 de março de 1SSS em Portugal, brasi
leiro naturalizado, industrial, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Rio Comprido e residen- 
oia á rua Paulo de Frontin n. 609.

jroSSr CAETANO DA SILVA (6.307), filho de Manoel Caetano 
da Silva e de Olympia Leitão da Silva, nascido a 8 de 
setembro de 1901 no Estado de Goyaz, engenheiro agro- 
nomo, casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Rio Comprido e residencia á rua Barão de Ita- 
pagipe n. 88.

ANTONIO ROMUALDO BAPTISTA (6.308), filho de Romualdo 
Nogueira Baptista e de Carolina Maximiliana Baptista, 
nascido a 16 de julho de 1894 no Estado do Rio de Janeiro, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Rio Comprido e residencia á rua Maia La
cerda n. 20.

BENEVINDO GONÇALVES PEREIRA (6.309), filho de Anto
nio Gonçalves Pereira e Silva e Gabrtela Gonçalves Motta, 
nascido a 23 de janeiro de 1907 no Estado de Minas Ge- 
raes (Conceição do Formoso), commerciario, solteiro, com 
domicilio -eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residencia ã rua Grajaini n. 85.

JOSE' MONTES .6.310), filho de Alberto Montes e de Fer- 
mina Montes, nascido a 10 de maio de 1897 no Estado 
do Rio de Janeiro, commerciario, casado, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Andarahy e residencia 
á rua Alegre n. 15. '

MARIA ISABEL LOURÈNÇO <'6.311), filha de Pedro João e 
de Galdina de S. José, nascida a 4 de junho de 1905 no 
Estado de Mina* Geraes, operaria, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Andarahy e resi
dencia á rua Petrocochino n. 63.

KUCACÍANA LIGIERO LÁZARO (C .312), filha de Nicolau 
Ligiero e de Maria Barbosa'Ligiero, nascida a 29 de ou
tubro de 1909 no Estado do Rio tío Janeiro, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy o residencia á rua Araxa n. 17.

ERSINA MAIA BARCELLOS (6.313), filha de José de Souza 
Maia e de Adelaide da Silveira Maia, nascida a 12 de ju 
nho de 1915 no Districto Federal, dactylograpba, oasada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido e residencia á rua Aristides Lobo n. 22.

.-.RLINDO BARBOSA (6.314), filho do José Pinto Barbosa e 
de Algemira Barbosa, nascido a 12 de junho le 1912 no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no dfstriclo municipal de Andarahy e residencia é 
rua Silva Telles n. 52.

ANTONIO MACHADO DE CASTRO (6.315), filho de José Ma
chado de Castro o de Eugenia Maximo, nascido a 16 <j® 
maio de 1916 no Districto Federal, c o m m e r c i a r i o ,  sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal..1 
Andarahy e residencia á rua Ambrosina u. 21. \ |

GALDLNO ALVES DA CUNHA (6.316), filho de ApolinariO 
Alvee da Cunha e de Paulina Luiza da Conceição, nascM® 
a 28 de março de 1898 no Estado do Rio de Janeiro, com
merciario, casado, com domioilio eleitoral no distriov0. 
municipal de Andarahy e residencia á rua Souza FraD‘ 
co n. 149.

DOMINGOS FERNANDES DE OLIVEIRA (6.317), filho d® 
Francisco Fernandes de Oliveira e de Maria Pires Fer
nandes, nascido no Districto Federal, commerciario, *Pj'. 
teiro, com domicilio eleitoral no districto munioipal d® 
Andarahy e residencia na rua Barão de Mesquita n. * •  

POSSIDONIA BRITO DE OLIVEIRA (6.318). filha de Darci- 
lia Jesuina de Souza, nascida a 17 de maio de 1915, D.° 
Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, com domicí
lio  eleitoral no districto municipal de Andarahy e resi
dencia na rua Conselheiro Autran n. 26.

IVONNE ANTONIA DE PADUA (6.316), filha de Antonio Cor
rêa Bomfim e de Zulmira Cenia, nascida a 14 de dezem
bro de 1916, no Districto Federal, domestica, casada, co* 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.8 
residencia na rua Gallileu n. 51.

LADISLAU SOUTINHO DOS SANTOS (6.320), filho de B®1- 
miro dos Santos e de Maria Luiza dos Santos, nascido 8 
3 de Junho de 1906, no Districto Federal, operário. 
teiro, com domicilio eleitoral no districto m unicipal 08 
Andarahy e residencia na rua Leopoldo u. 28. ,

SANTILHO DE OLIVEIRA (6.321). filho de Galdino de D *  
veira e Silva e de Laurentina Maria da Conceição, nasci
do a 4 de março de 1909. no Estado do Espirito saÇ- 
to, alfaiate, casado, com domicilio eleitoral no distriÇ* 
municipal de Andarahy e residencia na rua Gonselbeu 
Autran n. 26.

JORGE DE CARVALHO MARTINS (6.322), filho de Car*-8 
Nelson Martins e de Maria de Carvalho Martins, nasem 
a 12 de maio de 1910, no Districto Federal, estudam®' 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipa* 0 
Andarahy e residencia na rua Santa Luiza n. 78. ,,

FLORA MONTEIRO DE PAULA BAPTISTA (6.323), filha f  
Francisca Monteiro de Paula, nascida a 27 de março ® 
1910, no Districto Federal, professora, casada, com do* 
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e r 
6idencia na rua Maxwell n. 159.

MARIO DOS SANTOS (6.324), filho de Euclydes dos Santo? 6 
de Angélica de Lima, nascido a 24 de outubro de ’ 
no Estado do Rio de Janeiro, em Barra do-Pirahy, oPê  
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu*® 
pal de Andarahy e residencia na rua Leopoldo n. 2o*. 

CAROLINA DA SILVA BARROSO (6.325), fillia de Aur®11" 
Corrêa da Silva e do Isaura Pereira da Silva, nascio?
28 de fevereiro de 1891, no Estado do Rio de JamwjK 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no distrj® 
municipal de Andarahy e residencia na rua Araújo L *  
n. 59.

JOÃO SPÊDO (6.326), filho de Olindo Spêdo e de Jovita  
relia da Silva, nascido a 11 de novembro de 1907, no Hj0 
tado de Minas Geraes, typographo, casado, com  dona.1® *, 
eleitoral no districto m u n ic ip a l de Andarahy e  resioe 
cia na rua Amaral n. 63.

EU LALIA  FIGUEIREDO'TRAVASSOS DA ROSA (0.327)- *!' 
lha de Francisco da Fonseca Figueiredo e de Eulalia "Ag 
valcante da Fonseca Figueiredo, nascida a d8 de Ju* 
dc 1893, no Estado da Parahyba, funccionaria publica- .g 
sada, com domicilio eleitoral no districto municip* 
Andarahy e residencia na rua Torres Homem n. 12»-.^ 

RAYMUNDO GERALDO DA MOTTA DF. AZEVEDO C O R *^  
SOBRINHO (6.328). filho de José da Motta do A z «^ °a 
Corrêa e de Maria Carolina Fernandes Corrêa, nascia®
13 de agosto de 1913, no Estado dc Minas Geraes. f .g- 
danta, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 1 „ 
nicipal de Andarahy e residencia na rua Babylonia 
mero 15.

BENILDES SILVEIRA FONTES (6.329), filha de- J » ^ !  
Silveira Fontes e  de Maria Francisca da Conceição.-*1
cida a 15 de junho de 1909, no Estado da Bahia, l'c 

í í í?  merciaria, casada, com domicilio eleitoral no tíistrioto»11 
nicipal de Andarahy e residencia na rua Araxá n. 67*
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*Q*0 PEDRO DE ALBUQUERQUE (6.830), filho de João Pe- 
'i<Jro de Albuquerque e de Rosa Amelia de Albuquerque, 

nascido a 15 de outubro de 1902, no Estado de Pernam
buco, commerciario, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andaraby e residencia na rua Tho- 
oiaz Coelho n. 5.

, °SE* MENEZES (6.331), filho de Francisco Tavares Mene
zes e de Lavinia Menezes, nascido a 16 de dezembro de 
1917, no Estado de Sergipe, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Compri- 

íttt, e residencia na rua Felix  da Cunha n. 56.
^UDEMARO DE OLIVEIRA (6.332), filho de Juvencio An

tonio de Oliveira e de Clotildes de Santiago Oliveira, 
nascido a 25 de junho de 1893, no Districto Federal, com
merciario, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residencia na rua Araxá n. 26.

AJíTO>Uo DOS SANTOS (6.333), filho de Antonio Francisco 
dos Santos e de Eliza dos Santos, nascido a 24 de agos- 

• te de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residencia na rua Visconde de S. Vicente n. 32.

ARtHUR MACHADO (6.334), filho de Carlos Ramalho Ma- 
t chado e de Deolinda Silveira Machado, nascido a 4 de fe 

vereiro de 1896. no Districto Federal, commerciario, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarphy e residencia na rua Luiz Barbosa n. 57.

nALDEMAR RAMOS FREITAS (C .335), filho de João de Oli
veira Freitas e de Ernestina Ramos Freitas, nascido a 5 
de setembro dc 1900. no Districto Federal, commerciario, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e rcsidencia na rua Araújo Lima n. 38.

J0Ã0 GOMES DE CAMPOS (6.336 . filho dc Antonio Gomes 
de Campos e de Fortunato Goma de Abreu, nascido a 29 
de janeiro do 1886, no Estado de Minas Geraes. commer
ciario, casado, com domicilio eleitoral no districto mu- 
n'cipal de Andarahy e residencia na rua Torres Homem 

mf, h. 240.
IRMANO DE OLIVEIRA (6.338), filho de João Joaquim de 

Oliveira e de Amelia Moreira de Oliveira, nascido a 21 
de julho de 1890, no Districto Federal, operário, casado, 
c°m domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residencia na rua Theodoro da Silva n. 337.

-NtONIO RIBEIRO DA SILVA insc. 6.339), filho de Joan- 
jja Antonia Carolina de Salíes, nascido a 24 de janeiro 
d» 1900. no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de Anda- 
"ahy <> residencia á rua Barão de São Francisco Filho 

> 333.
«A  RIBEIRO DE OLIVEIRA (insc. 6.340). filha de Edu-
ardo Dumingucs Ribeiro e. de Maria Adelaide de Lima 
Ribeiro, nascida a 6 de abril de 1885, no Districto Fe- 
deral, domestica, casada, com dom icilio eleitoral no dis- 
teicfo municipal de Andarahv e residencia ã rua Barão

j Mesquita n. 931.
' 0L*VAR DE MATTOS TELLiES (insc. 0.341), filho de Hér

n ia  tia Conceição, nascido a 22 de dezembro de 1910, em 
jpvgipe, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
Mstrieto municipal de Andarahy e residencia á rua Ba- 

•STOtÍ.0 de Mesauita n. 69.
°!,ETa LOPES TEIXEIRA (insc. 6.342'. filha de José da 
m lvi Lopes e dc Galdina Quinn Lopes, nacsida a 17 de 
Riaio dc 1899, uo Estado do Maranhão, domestica, casada, 
e° *  domicilio eleitoral no districto municipal de Anda- 

, :'a‘‘y e residencia á rua Uruguay n. 199.

A DOS SANTOS (insc. C.343), filha de Paulina Maria 
aa Conceição, nascida a 23 de maio de 1918, no Distri- 

Federal, domestica, solteira, com domicilio eleiloral 
districto municipal de Andarahy e residencia á rua . 
1telheiro Paranaguá n . -22. 

y  AUGUSTA DE CARVALHO (insc. 6.344). filha de 
"hlia Augusta de Carvalho, nascida a 20 de maio de 1916, 

Districto Federal, commercio, solteira, com domicilio 
peitoral no districto municipal de Andarahy e residen- 
Ia á rua Araújo Lima n. 40.,

^OGENIO ALVES DA SILVA (insc. 6.345), filho de A l- 
7aro Silva e de Olivia da Rocha, nascido a 24 de setem- 

ro de 1904. no Estado do Espirito Santo, operário, ca- 
7a®®» com domieilio eleitoral no districto municipal de 
-mdarahy e residencia á rua Emilia Sampaio n. 40.

ADRIANO CERQUEIRA DOS SANTOS (insc. 6.346), filho de
Victorino Josó dos Santos e de Maria S. Pedro Cerqueira 
dos Santos, nascido a 1 de março de 1905, no Estado da 
Bahia, commercio, solteiro, c\in domicilio eleiloral no 
districto municipal de Andarahy e residencia á rua Pon
tes Corrêa n. 8 i .

SEBASTIÃO RAPOSO DOS SANTOS (insc. 6.347), filho de 
Horacio Raposo e de Ambrozina Raposo, nascido a 23 
de juiho de 1916, no Estado do Rio de Janeiro, çperario, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residencia á rua D . Maria n. 28.

MANOEL CARDOSO (insc. 6.348), filho  de José Cardoso é 
de Maria Joaquina, nascido a 22 de abril de 1892, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residencia ã 
rua Theodoro da Silva n. 898.

MANOEL SIMÕES BASTIÃO (insc. 6.349), filho de José Si
mões Bastião e de Rosa Rodrigues de Mello, nascido a
17 de setembro de 1913, no Estado do Rio Grande do Sul, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido e residencia á rua Campo* 
da Paz n. 89.

WALDEMIRO ROSENDO DA CRUZ (insc. 6.350). filho de
Adão Rosendo da Cruz e de Marcoliua Rosendo da Cruz,
nascido a 7 de agosto de 1915, na Capital Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residencia á rua Barão de São 
Francisco Filho n. 690.

ONOFRE ,DU CARVALHO (insc. 6.351), filho de PantaleSo 
Alves de Carvalho e de Jovelina da Silva Carvalho, nas
cido a 19 de julho de 1917, no Districto Federal, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislrioto muni
cipal de Andarahy e residencia á rua Ribeiro Guimarães
h . 44.

BENJAMIM GUIMARÃES DOS SANTOS (insc. 6.352), filho 
de Benjamim Guimarães dos Santos e de Aiberüna da 
Silva Pedro, nascido a 11 de janeiro de 1916, no Distri
cto Federal, doméstico, solteiro, com domioilío eleitora} 
no districto municipal de Andarahy e residencia á 
Maxwell n. 26.

ANGELO DE CARVALHO SUCENA (insc. 6.353), filho ò« 
João Ferreira Sucena e de Angelina de Carvaiho Sucena, 
nascido a 28 de julho de 1917, no Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu* 
nicipal de Andarahy e residencia á rua Pontes Corrêa 
n. 15.

EMILSSY FERNANDES DE SOUZA (in sc . 6.354), filha d í 
Pedro Tertuliano de Souza e de Leonor Fernandes d? 
Souzíj, nascida a 25 de fe v e re iro  de 1910, no Districto 
Federal, telephonista, solteira, com  d om ic ilio  eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e res idencia  á rua Ba
rão de Mesquita n. 48.

ROSALINA DIAS (MARTINS (insc. 6.355), filha de Símãs 
Dias e de Maria Martins, nascida a 7 de outubro de 
191(5. no Districto Federal, commercio, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 4 
residencia á rua Barão de Mesquita n. 87.

OSCAR RIBEIRO ALVES (insc. 6.356), filho de Oscar Ri
beiro Alves e de Emilia Cardoso Alves, nascido a 7 d< 
julho de 1917, 110 Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal ds Anda< 
rany e residencia á, rua Theodoro da Silva n. 898.

JUVENTIL PINTO DE MIRANDA (insc. 6.357), íüho de Jo- 
v ln i Pinto de Mendonça e de Alcina Maria de Miranda, 
nascido a 29 de agosto de 1911, no Districto Federal, 
marcineiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

municipal de Andarahy e residencia á rua Araxá nu
mero 18.

CARLOS SOUZA LOBO FILHO (insc. 6.358), filho de Carlos 
;Soitza Lobo e de Francisca Loob, nascido a 29 de janeiro 
de 1911, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residencia á rua Leopyldo n. 58.

L1NDOMBERTO ALCANTARA MOREIRA (insc. 6.359), filho 
de Pedro Alcantara Moreira e de Alzira Maria Moreir^ 
nascido a 20 de julho de 1913, no Estado do Rio de Ja
neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residencia a rua Arauio 
Lima n. 193.
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JOÃO DE DEUS (6.360), filho de Thereza da Silva Mello, 
nascido a 21 de julho de 190», no Distrioto Federal, com- 
meroio, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residencia á rua Torres Homem 
numero 340.

MARIO DE ALMEIDA FILHO (6.361), filho de Mario de A l
meida e de Maria Rita de Almeida, nascido a 12 de feve
reiro de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residencia á rua Caçapava n. 67.

ARTHUR LE ITE  SAMPAIO FILHO (6.362), filho de Arthur 
Leite bampaio o de Maria Benedicta da Conceição, nasci
do a 23 de outubro de 1905, no Districto Federal, mecâ
nico, solteiro, com domicilio eleitoral uo districto muni
cipal de Andarahy e residenoia á rua Pereira Mines nu
mero 53.

CARLOS ALEXANDRINO NOGUEIRA (6.363), filho de Pedro 
Alexandrino Nogueira e de Januaria Maria da Conceição, 
nascido a 17 de julho de 1902, no Distrioto Federal, fer
roviário, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua Leopoldo n. 6.

JOAQUIM PEDRO DA MOTTA (6.364), filho de João Pedro 
da Motta e de Durvalina Liberata da Motta, nascido a 31 
de outubro de 1900, no Estado da Bahia, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residencia á rua Souza Franco n. 142.

EDUARDO DUTRA ABRANTES (6.365), filho de José Fran
cisco Abrantes o de Catharina Duarte Abrantes, nascido 
a 12 de.agosto de 1904, no Districto Federal, mecânico, 
casado, com domicilio eleitoral no distrioto municipal de 
Rio Comprido e residencia á rua do Bispo n. 150.

ROBERTO AVIDO DE SOUZA (6.366), filho de Firmino An
tonio de Souza e de Florinda Avila de Souza, nasoido a 
22 de julho de 1917, no Districto Federal, commercio, sol- 3,146. 
teiro, com domicilio eleitoral no distrioto municipal de 
Andarahy e residencia á rua Dr. Mendes Tavares nu
mero 132.

IARMANDO TEIXEIRA RIBEIRO (6.367), filho de Manoel T e i
xeira Ribeiro e de Anna Teixeira Ribeiro, nascido a 16 
de setembro de 1916, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residencia á rua Alegre n. 19.

(SEBASTIÃO SOUZA MOREIRA —  (6.368), filho do Agenor 
Borges Moreira e de Delphina Augusta de Souza, nasoido 
a 13 de maio de 1918, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e rosidencia á rua Santa Luiza n. 85.

DOMINGOS FERREIRA (6.369), filho de José Bahiano e de 
Maria Thcreza, nascido a 12 de maio de 1903, no Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio elei
toral no Districto municipal de Andarahy e residencia á 
rua üaçapava n. 140.

JOSE’ SIMIÃO DA GOSTA (6.370), filho de José Simião da 
Gosta e de Eponina Gonçalves da Silva, nascido a 14 da 
abril de 1909, no Estado da Bahia, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrioto municipal de Andarahy 
e residencia á rua Leopoldo u. 160.

RODOLPHO FREDERICO R1CHTER (6.371), filho de Fre
derico Richter e de Emiiia Itichler, nascido a 18 de se
tembro de 1893, na Allemanha, brasileiro naturalizado, 
íunceionario publico, casado, oom domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residencia á rua Pro
fessor Valladare3 n. 55.

JOÃO BARBOSA DE LIM A (0.372), filho de Victor Barbosa de 
Lima e de Maria Antonia da Conceição, nascido a 16 de 
setembro de 1900, no Estado da Parahyba do Norte, ma
rítimo, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Audarahy e residencia á rua Barão de Mes
quita n. 973.

MANOEL SYRILLO DE ARAÚJO (6.373), filho de Pedro 
Paulo de Araújo e de Lucia Idalina de Araújo, nascido a 
10 de fevereiro de 1900, no Estado da Parahyba do Norte, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residencia á rua Araxá n. 31.

Districto Federal, aos 25 de setembro de 1936. —  Pelo
gtorivão, Annibal Alves Moreira.

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS

Primeira €ircumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 1* Zona da 1* 
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para oonbeei'' 
mento dos interessados, que foram mandados expedir 
meritissimo Juiz os titulos eleitoraes dos seguintes cw** 
dãos.

3.143. José Rodrigues dos Santos (3.157), filho de
Joaquim Rodrigues dos Santos e de Maria J°L 
N. Caldas R. dos Say.os, nascido a 25 de mai° .

1911, em Cataguazes. Estado de Minas G«r8‘;" 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral. 
districto municipal de Candelaria e residencia » 
rua Buenos Aires n. 35, sobrado. (Qualifi°a5 
requerida, n. 1.641).

3.144. Eduardo Mendes Gonçalves (3.158), filho de j
Mendes Gonçalves e de Sylvia Barreiros Go"58 
ves, nascido a 29 de junho de 1912, em S. P8t "' 
Estado de S. Paulo, commercio, casado, com 8 
micilio eleitoral no districto municipal de ^a |„ 
laria e residencia á rua Ouvidor n. 48, sobra"0: 
(Qualificação requerida, B . B ., 102, nu®61
2.585).

£.145, Nieola Nicolino Milone (3.159), filho de Consta"1'0 
Milone e de Francisca Calvullo Milone, nascia,0., 
21 de janeiro de 1907, na Italia, (naturali?80,.  ̂
escrevente, juramentado, casado, com domi.c“  f 
eleitoçal no districto municipal de Candelarl®i;. 
residencia á rua do Rosário numero 83. (Qa 
ficação requerida, numero 911).

Antonio de Oliveira Paredes (3.160), filho da E1'8!  
oisco Cândido Paredes e de Georgina Lim8 ,. 
Oliveira Paredes, nascido a 13 de junho de ‘ “L, 
no Districto Federal, commercio, solteiro. 
domicilio eleitoral no districto municipal da “ 
delaria e residencia á rua da Candelaria " uDV r 
92, 1° andar. (Qaulificação requerida, B . E.» 
numero 2.535).

S .147. Gil Moreira Filho (3.161), filho de Gil Moreir*® je 
Nivia Moreira Rebello, nascido a 19 de r,- 
1913, em Cachoeira de Itapemirim, Eetado "°..jiÍ0 
pirito Santo, estudante, solteiro, com d0.1®';* « 
eleitoral no districto municipal de Candeia01̂ , 
residencia á rua General Qamara n u m e ro ro 
(Qualificação requerida, B. E ., 100, " u
2.551).

3.148. Arlindo da Silva Pereira (3.162), filho de MaP°*L a
Silva Pereira o de Santa Provenzano, nasci 
28 de julho de 1917, no Districto Federal, ^ s, 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral " °  j3 á 
tricto municipal de Candelaria e reside"0 
rua Visconde de Inhaúma numero 89, s0 ,mei'° 
(Qualificação requerida, w w *fí. " u 
2.131).

3.149, Francisco de Oliveira (3.163), filho de Mario p35-
Oliveira e de Herminia Vclloso de O l i v e i r a - ,^  
cido a 18 de abril de 1915, em Iguapc, Esta e\ei' 
S. Paulo, commercio, solteiro, com domion10 eSi-

Iftl n rv y-J /In i ,  rl/.l ̂ T*l Jl 0 .

B. E ., 66,

d»

de

numero 2.569).

3.151.

3 .'60 . Oswaldo de Almeida Saldanha (3.164), filho d5 jjar 
melindo de Almeida Saldanha e de Lueil'8.^ jiO 
tins Saldanha, nasoido a 16 de julho de .prni- 
Districto Federal, commercio, solteiro, c0í?,nde!a' 
cilio eleitoral no districto municipal de.La^gfO 
ria 
65,

jilio eleitoral no districto municipal d0 .
ria e residencia á rua Theophilo Ottoni "  íOl-
55, sobrado. (Qualificação requerida, B.

Elvira Ferreira da Silva (3.165), filha d0..'c d° 
Ferreira da Silva e de Miguelina Marti" p0 
Silva, nascida a 31 de dezembro de '■* (joifl1' 
Districto Federal, commercio, solteira, oornr8iid0' 
oilio eleitoral no districto municipal r0 Se
laria «e r^idencia á rua Buenos Aires num ^^ef* 
(Qualificação requerida,
2.546).

B . E. 10 0,
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5*152* Noemia Ferreira da Silva (3.166), filha de Manoel 
Ferreira da Silva e de Miguelina Martins dos 
Santos, nascida a 12 de janeiro de 1913, no Dis
tricto Federal, commercio, solteira, com domici
lio  eleitoral no districto municipal de Candelaria 
e residencia á rua Buenos Aires numero 36, so
brado. (Qualificação requerida, B. E. 100, nu- 

,  , mero 2.566). . . . .
8.153. Herondipo Nicolau Teixeira (3.167), filho de Isabel 

Maria do Nascimento, nascido a 31 de maio de 
1908, em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelaria e residencia á rua 
S. Pedro numero 18. (Transferencia de Es- 

{  tado).
8*151, Chrisliano Deslandes Siqueira (3.168), filho de Carlos 

Antunes Siqueira e de Consuelo Deslandes Si
queira. nascido a 27 de janeiro de 1918, em Ci
dade de Calçado, Estado do Espirito Santo, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelaria e residencia á rua 
da Candelaria numero 86, 2° andar. (Qualificação 

h requerida, numero 1.714).
®-i55. Fritz Bernbard Marx (3.169). filho de Emmanuel 

Marx e de Ida Marx. nascido a 25 de maio de 1900, 
na Allemanha. (naturalizado brasileiro), commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelaria e residencia á rua Io de 
Março numero 96. sobrado. (Qualificação reque
rida, B. E. 100, numero 2.579).

5*156. Augusto Menua Barreto de Freitas (3.170), filho de 
José Jeronymo de Freitas e de Elvira Menna Bar
reto, nascido a 9 de fevereiro de 1906, em Fortaleza, 
Estado do Ceará, funccionário municipal, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cande
laria e residencia u rua Buenos Aires n. 60, so
brado, (Qualificação rcqui-rida, B. F . 104, nu- 

,  mero 2.685.)
°.tS7. Arydalton Xavier de Barroo vo. 171 . filho de Joaquim 

Xavier de Barros de Adalgisa Xavier de Barros, 
nascido a 18 dc maio de 1910. no Districto Federal, 
estudante, solteiro, oora domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelaria c residençia á rua 
da Alfandega n. 59, sobrado. (Qualificação reque
rida, B. E. n. 2.684.)

3-1ô8. João Silvino Pereira (3.172), filho de Manoel Silvino 
da Silva e de Minerviua Pereira da Silva, nascido 
a 9 de junho de 1911, em Taguareutinga, Estado d6 
Pernambuco, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelaria e re
sidencia á rua Theophilo Ottoni n. 21. (Qualifica
ção requerida, B. E. 104, n. 2.711.)

Dalton Garcia de Freitas (3.173), filho de Marcelino 
Garcia de Freitas e de Etelvina Gomes dos Reis, 
nascido a 28 de novembro de 1916, em Portella, Es
tado do Ilio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delaria e residencia á rua General Camara n. 72. 
(Qualificação requerida, B. E. 66, u. 2.146.)

M ãO . Autenor Alves (3.174), filho de Maximino Alves Lar- 
ramb e de Catliariua Pupim, nascido a 17 de agosto 
de 1911, em Santo Antonio do Montè, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelaria e residencia á rua S. Pedro nu
mero 32, sobrado. (Qualificação requerida, nu- 

.. , mero 1.457.)
° ’ *6 i. Nisia Amelia Marinho de Oliveira (3.175), filha de 

Eufrasio Mario dc Oliveira e de Isaura Marinha de 
Oliveira, nascida a 4 de julho üe 4918, no Districto 
Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelaria e residencia ;’i 
rua S. Pedro n. 23. (Qualificação requerida, B. E. 
104, n. 2.731.)

*>162, Amaro Silvino Pereira (3.177), filho de Manoel SÜ- 
vino da Silva e de Minervina Pereira de Carvalho, 
nascido a 11 de dezembro de 1904, em Taquaretinga, 
Estado de Pernambuco, commercio, solteiro, com 
domiciliç eleitoral no districto municipal de Cande
laria e residencia á rua Theophilo Ottoni n. 21.
(Qualificação requerida, B. E . 104, n. 2.686, 1* 
Zona.)

3-159,

3.163. Oswaldo Rezende Machado (3.178), filho de Juvencio
de Oliveira Machado e de Castorina Rezende Ma
chado, nascido a 21 de fevereiro de 1911, no Dis
tricto Federal, funccionário publico, solteiro, co:n 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delaria e residencia á rua Theophilo Ottoni n. 43. 
(Transferencia de Estado.)

3.164. Walter Avellar Costa (3.179), filho de E6meraldo
Cyrillo Costa e de Altamira Avellar Coeta, nascido 
a 21 de junho de 1913, em Santo Antonio de Jesus 
Estado da Bahia, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Candelaria <. 
residencia á rua do Mercado n. 37. (Qualificação 
requerida, B. E. 86, n. 2.372, 1* Zona.)

3.165. Alfredo Motta da Silva (3.180), filho de Jeronymo
Motta da Silva e de Olympia Motta da Silva, nescido 
a 3 de maio de 1916, em Itacoatiara, Estado do 
Amazonas, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelaria e resi
dencia â rua São Pedro n. 53, sobrado. (Qualifi
cação reque rida, B. E . 100, n. 2.340, 1* Zona.)

3.166. Max de Menezes Gil (3.181), filho de Luiz de Mene
zes e de Maria Pontes de Menezes Gil, nascido a 18 

de julho de 1917, em Jaraguá, Estado de Alagôas. 
musico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Candelaria e residencia á rua São 
Pedro n. 65. (Qualificação requerida, B. E. 102. 
li. 2.619, 1* Zona.)

3.167. Gilda Brando Barbosa (3.182), filha de Joaquim
Duarte Barbosa e de FeÜcia Brando Barbosa, 
nascida a 1 de março de 1911, no Districto Federa., 
funccionaria publica, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelaria o residencia á rua 
do Ouvidor n. 27, sobrado. (Qualificação reque
rida, B. E. 96, n. 2.493, 1* Zona.)

5 .168. Dalmo Ramos de Azevedo Abreu (3.183)', filho de
de Faria Abreu e de Avelina Ramos e de A . Abreu, 
nascido a 27 de outubro de 1914, no Districto Fe
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelaria e residencia 
á rua General Camara n. 73, sobrado. (Qualifica
ção requerida, B. E. 96, n. 2.480.)

3.169. Aida Moreira (3.184), filha de Alexandre Moreira e de
Albertiua Moreira, nascida a 27 de julho de 1919. 
no Districto Federal, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cande
laria e residencia á rua da Candelaria n. 87, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 96, numero 
2.465.)

3.170. Roched Abib Sela (3.185), filho de Abilio Miguel da
Silva e de Maria Attic, nascido a 19 de abril de 
1917, em São Sebastião do Paraizo, Estado de Mi
nas Geraes. estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelaria e resi
dente á rua da Alfandega n. 56. (Qualificação 
requerida B . J3. 102, n. 2.679.)

3.171. Oswaldo de Arruda Moraes Mello (3.186), filho de
Eulalio de Arruda Mello e de Aurea Rodrigues de
Mello, nascido a 28 de fevereiro de 1911, em São 
Roque, Estado de São Paulo, estudante, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelaria e residente á rua 1* de Março n. 99, 
sobrado. (Transferencia de Estado.)

3.172. Antoniu Saneliez (3.187), filho de José Sanchez e de
Joanna Perez, nascido a 22 de abril de 1878, na
Hespanha, naturalizado, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal dc Can
delaria e residencia ã rua da Alfandega n. 44, so
brado. (Tlansferencia de Estado.)

3.173. Edgar James Mc Laren (3.188), filho de Frederico
Mc Laren e de Ada Maria Mc Laren, nascido a 15 
de novembro de 1913. no Districto Federal, aero- 
viario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelaria e residencia á rua do 
Ouvidor it. 38. (Qualificação requerida B. E. 19? 
n. 2.677.)

3.174. Regina Rachel Terrembaum (3.182), filha de Arik
Terrembaum e de Sarah Fradia Terrembaum. 
nascida a 27 de fevereiro dc 1913, no Districto 
Federal, funccionaria puhlica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Cande- 

, lar ia e residencia á rua do Ouvidor n. 39. (Qua- 
_ lifica/ção requerida B. E . 100 n. 2.526.)
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3.175. Salvador de Figueiredo,® Faro (3.190), filho de Sal- S .185. 
vador Duarte de Figueiredo e de Farothenes The- 
reza Josephina, Soares de Albergarin, nascido a 8 
de julho de 1901, em Portugal, brasileiro natura
lizado, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelaria e residencia 
á rua Conselheiro Saraiva n . 12. (Qualificação 
requerida B . E . 102 n. 2.590.) 3.186.

3.176. Ruda Brandão Azambuja (3.191), filho de Julio
Azambuja e de Ottilia Brandão Azambuja, nascido 
a 2 d® março de 1906, em Taguará, Estado do Rio 
Grande do Sul, medico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelaria e re
sidencia á avenida Rio Branco n. 97, sobrado. 
(Qualificação requerida B . E . 100 n. 2.572.)

3.177. José Tenorio de Albuquerque (3.192). filho de Ma
noel Tenorio da Silva e de Josepha Tenorio de 
Albuquerque, nascido a 25 de setembro de 1895, 
em Triumpho, Estado de Alagoas, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelaria e residencia á rua da Cande
laria n, 61. (Qualificação requerida B. E . 75 nu
mero 2.246.)

3.178. Paulo Frasão Muller (3.193), filho de Alvaro Au
gusto Muller e de Hilda Frasão Muller, nascido a 
2 de novembro de 1912, em Juiz de Fóra, Estado 
de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal die Cande
laria e residencia á rua da Alfandega n. 59 (Qua
lificação requerida n. 1.490.)

3.179. Waldemar Aliberti (3.194), filho do Miguel Aliberti 
°  „ e de Avelina Teixeira, nascido a 27 de outubro de

1913, em Bebedouro, Estado de São Paulo, mecâ
nico, solteiro com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelaria e residencia á rua da Qui
tanda n. 139. (Qualificação requerida B . E. 75 
n. 2.925.)

3.180. José Cardassi (3.195), filho de Nicola Cardassi e de
Paschoa Carbotti, nascido a 5 de março de 1913, 
em Bebedouro, Éstado de São Paulo, ferroviário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelaria. (Transferencia de Estado.)

Dktricto Federal, 25 de setembro de 1936. —  Pelo es
crivão, Juvenal de Araújo.

3 . 1 8 7 .

3.188

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL

De ordem do Dr. juiz eleitoral da 1* Zona da 1* Cir- 
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram mandados expedir pelo 
nferitissimo juiz, os titulos eleitoraes dos seguintes cida
dãos: /

3.181. Newton Estevão de Amorim (3.196), filho de Bra- 
— “v ': siliano Estevão de Amorim e Ernestina Souza de 

Amorim, nascido a 8 de julho de 1910, no Districto 
Federal, commercio, casado, com domicilio, eleito
ral no districto municipal de Candelaria e residen
cia á rua General Camaih. n. 21, sobrado. (Quali
ficação requerida, B . E . 100, n. 2.567.)

3.181*: Jofio Simões dos Reis (3.197), filho de Eunapio Si
mões dos Reis e de Benvinda - Lima Simões dos 
Reis, nascido a 4 de novembro de 1916, em Abadia 
i(Estado da Bahia), estudante, solteiro, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Cande
laria e residencia á rua da Candelaria n. 26, 1° an
dar. (Qualificação requerida, B. E . 100, nu
mero 2.567.) v

3 .Í83. Jair Dias dos Santos (3.198), filho de Antonio Dias 
dos Santos e de Gabrilla Mqnteiro dos Santos, nas
cido a 8 de outubro de 1916, em Campo Limpo ■ 
(Estado de Minas Geraes), commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Cancelaria e residencia á rua São Bento n. 17, 
(Qualificação requerida, B . E . 102, n . 2.598.)

3.184. Estellita Fernandes Fiança (3.199?, filha de José: 
F«rnandas Azevedo e de Hormésida Figueiredo •, 
Azevedo, nascida a 17 de abril do 1902, no D is-’'  
tridto Federai, domestica* ifhrv<a, com domicilio* 
eleitoral no districto municipal de Candelaria e 
residencia á rua da Quitanda n. 163. (Qualifica
ção requerida B . E . 102, n. 2 .675.) '

IflUoa d aSÜTa Rosada (3.200), filh o  ât> JoSto JÜs*í* 
Fernandes e de Maria Rosada da Silva, nascido a 
3 de junho de 1913, no Districto Federal, eonunep' 
ciario, solteido, com domioilio eleitoral no districto 
municipal de Candelaria e residencia á rqa 1* 
Março n. 80. (Qualificação requerida, B . E . 
n. 2.622.)

Benedicto Lamenha Lins (3.201), filho de Candidh 
Lamenha Lins e de Paymyra Augusta de Mel*0
Lins, nascido a 3 de janeiro de 1916, em São LuiZ 
de Quitunde (Estado de Alagoas), commerciario* 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelaria e residencia á rua do RosariO 
n. 34. (Qualificação requerida, B . E . 102, nn* 
mero 2.627.) JH

Nestor Ferreira (3.202), filho de Manoel F erre ira  5 
de Ignez Chagas Ferreira, nascido a 26 de fevereiro 
de 1890, em Alcantara (Estado do Maranhão), coni- 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelaria e residencia á rua 
Bento n. 42. (Qualificação requerida, B . E. 192* 
n. 2.593.)

Antonio Bousan Parreira (3.203), filho de Aquilio® 
Bousan Vidale e de Elzira Parreira do Carroo* 
nascido a 22 de novembro de 1915, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
tora! no districto municipal de Candelaria e resi
dencia á rua da Quitanda n. 159, 2° andar. (Qua“ 
lificação requerida, B. E. 96, n. 2.456.)

José Quintiliano (3 .204), filho de Manoel Q u in tili^  
e de Graciana Quintiliano, nascido a 8 de dezej*- 
bro de 1908. em São Fidelis (Estado do Rio de J3!  
neiro), operário, casado, com domicilio eleitor31 
no districto municipal de Candelaria e residenc*3 
á rua de S. Pedro n. 30. (Transferencia). , 

Antonio Aurélio Soares (3 .205), ‘filho de Manoel d3® 
Virgens Soares e de Maria Luiza Bòa Ventura* 
nascido a 12 de novembro de 1911, em Barra Lou- 
ga (Estado de Minas Geraes), commercio, solteirj* 
com domicilio eleitoral no districto municipal “  
Candelaria e residencia á rua São Pedro n. “ ** 
/Qualificação requerida, B. E. 96, n. 2.446).

José Adalfran de Sá Souto (3.206). filho de Francis
co Souto e de Adalgisa Corrêa de Sá Souto, nasci®3 
a 8 de abril de 1915. em Fortaleza (E stad o 3 
Ceará), estudante, solteiro, com domicilio el®1ito 
ral no districto municipal de Candelaria e residên
cia á rua Theophilo Ottoni n. 4 1 .' (QualificaC8 
requerida. B. E. 100, nJ 2.554). .

Walter de Lima Vieira ; 3.207,. filho de Virgílio. 
eira de Carvalho e dc Francisca do Lima Vieu*» 
nascido a 8 de setembro de 1910. em Canta?31 
(Estado do Rio dê Janeiro), commercio, solt®ir,8 
com domicilio eleitoral no districto muniçiP31. 1 
Candelaria e residencia á rua Visconde de F.a®‘ 
rahv n. 61. (Qualificação requerida, B. E. 11 
mero 2.535). ^

3.193. Antonio Galdino (3.208), filho de José Isidro Ferna 
de* e de Luiza .Fiímça da Trindade, nascido a - 
julho de 1906, em Natal (Estado do Rio G rande H

3 . 1 8 9 .

3 . 1 9 0 .

3 . 1 9 1

3.19-J

3.194.

Sul', sargento da Armada, casado, com donuçd 
eleitoral no districto municipal de Candelaria 
residencia á rua do Mercado n) 55. (T ra n s fcren "1 
de Estado).

Manoel Bento Cavalcante (3.209). filho de João B® 
to Cavalcante e de Francisca d’Almeida C ava le », 
te, nascido a 13 de )*vereiro de 1904, em Ou3ra5g 
ra (Estado da Parahyba do Norte'1, c o m m e r d 31■ ’ 
casado, com domicilio eleitoral no districto n:a- 
nicipal de, Candelaria e residencia á rua do 
rio n. 68. (Qualificação recVierida. B. E. nU® 
ro 2.631).

,rd®3.195. Eduardo W alter Roberto ( 3  fm ,* o- tmh*
W alter Erich Roberto-ede f c g S a  Lopfs* n ^  
cido a - 2  de agosto de 1916, no D i s t r i c t o  Feder?.1» 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto mumcipal de Candelaria e residencia á ru*

-  l s:  | ? K ° * (0ualificacâo rsal,e' J

cido a o de dezembro de 1913 ro  Districto Fa
n or d i s W r f r a r Í0 ’ *.o I .t e i r o * c ° m  d o m jc i l i o  e Ic ito r * f 1’ 

de Cand0,ap' s * residenr ?

u s »  b . t . .  s z r s & a - « - « « - » “  *

3 * 1 9 6 .
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8.197. Eugenia Cardoso dos Santos (3.212), íilba de Maria 
Joaquina dos Santos, nascida a 26 de julho de 
1803, no Districto Federal, domestica, casada, oom 
domicilio eleitoral no districto municipal de Çan- 
delaria e residencia á rua 1° de Março n . 54. 
(Qualificação requerida, B . E . 86, n. 2.348).

3*198. Maria Muller Macedo (3.313), filha de João Adolpho 
Muller e de Maria Bemba Muller, nascida a .6 do 
junho de 1893, em Joinville (Estado de Santa Ca
tharina), domestica, casada, com domioilio eleito
ral no districto municipal de Candelaria e residen
cia á rua Buenos Aires n. 57, sobrado. (Qualifi
cação requerida, B . E . 102, n . 2.584).

3,tô&. Celso Pereira de Maoedo (3.214), filho de Eugênio 
Pereira de Macedo e de Maria Muller Macedo, nas
cido a 29 de maio de 1913, em Joinville (Estado de 
Santa Catharina), commercio, solteiro, com donu- 

. cilio eleitoral no districto municipal de_Candelaria 
e residencia á rua Buenos Aires n. 57, sobrado. 
(Qualificação requerida, B . E . 102, n. 2.585).

... Districto Federal, 29 de setembro de 1936.»— Pelo escri- 
Juvenal Mayer.

QUARTA ZONA ELEITORAL

. De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 4* Zona, d3 1* Circum- 
(®f ipção do Districto Federal, faço publico, para conhecimeu- 
í, dos interessados, que foram expedidos os titulos eleito- 
“88 dos seguintes cidadãos:

Jorge Francisco do Carmo Filho, filho de Jorge ̂ Fran
cisco do Carmo e de Leonor Martins do Carmo, 
nascido a 4 de dezembro de 1892, na Capn-al Fe
deral. operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda, e residente á rua 
Carioca n. 38, sobrado.

Anna da Silva Fonseca, filha de João da Silva üosta e 
de Maria Eliza da Silva Costa, nascida a 29 de
julho de 1881. no Estado da Parahyba d<"- Norte,
Campina Grande, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antonio e 

3 residente á travessa da Chiquita n. 5.
*‘ 8' .  Luzia Pazo, filha de Francisco Paso Campos e de Elisa 

Vallejo Valverde. nascida a 11 de fevereiro de 1914, 
no Districto Federal, dactylographa, solteira, com 
domicilio eleitoral do districto municipal de Santo 
Antonio e residente á Avenida Gomes Freire nu- 

3 mero 41, sobrado. „  .
•‘ ®8. Joâo Luiz Sá Freire de Faria, filho de Raul de Faria 

e de Diva Sá Freire de Faria, nascido a í  de agosto 
'd e  1917, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

3 hb„ Santo Antonio e residente á rua do Rezends n. 19.
89. Lucio Mendes Frota, filho de João Horacio Carneiro e 

de Maria Geni Mendes Frota, nascido a 24 de no
vembro de 1916, no Estado de Alagôás, Sobral, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio e residente á 

3 rua Paulo de Frontin n. 20.
Siella Fernandes da Silva, filha de Dyonisiq Fernan

des da Silva e de Maria Antonia Triboa*’ let Fer
nandes da Silva, nascida a 29 de setembro de 1916, 
Estado de Minas Geraes, Passa Quatro, conunereio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda e residencia á rua Senador Dantaá 

3 - n. 51.
Norma de Souza Pereira Britto, filha de Eduardo de 

Souza Pereira e de Maria da Gloria de Sauza Pe
reira, nascida a 21 de junho de 1907. Portugal. 
Porto, domestica, viuva, com domicilia eleitoral no 
districto municipal de Santo Antonio e residencia 

, á rua Riachuelo n. 124.
'•  Anisio de Andrade Souza, filho de João de Andrado 

Souza e de Noemia Rocha de Souza, nascido a 6 
de setembro de 1910, no Districto Federa'., advo
gado. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Aluda e residencia á rua Senador 

» „ Dantas n. 36, sobrado.
dofctrto Rodrigues, filho de .Agostinho Ferrmra Sea- 

bra e Gabriela Rodrigues Seabra. nascido a 27 de 
março de 1914, na Capital Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici

ai de Ajuda e residencia á rua Carioca n. 34, so- 
rado.

3.794. José Crespo Amoedo, filho de José Crespo Amoedo e
e de Margarida Soares Amoedo, nascido a 20 de ou
tubro de 1910, na Capital Federal, commeicio, sol- 

i teiro, oom domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ajuda e residencia á rua Republica do Peru’ 
n . 115.

8.795. Lygia V ieira Martins, filha de Josó Vieira Martins o
de Anna Florencia Vieira Martins, nascida a 13 
de junho de 1914, no Districto Federal, domestica,r 
solteira, com domioilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio o residencia á travessa do 
Torres n. 7.

3.796. Abelardo Manhães Barreto, filho de Julieta de Souza
Tavares, nascido á 4 de abril de 1912, Estado do" 
Riô, alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral ao 
districto munioipal de Santo Antonio e residencia 
á rua do Senado o . 200.

3.797. Manoel Ribeiro, filho de Joaquim José Ribeiro e de
Alzira Lima Ribeiro, nascido a 29 de abril de 1914, 
no Districto Federal, typographo, solteiro, com do
mioilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio e residencia á rua do Lavradio n. 70. 

3 .79». Maria Elisa Pinto de Souza, filha de José Ferreira da 
Silva Pinto e de Elisa Bandeira de Gouvêà. nascida. 
a 8 de fevereiro de 1878, no Districto Federal.' do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antonio e residenoi3 á rua 
Carlos de Sampaio n. 41.

3.799. Altamiro Rodrigues de Miranda, filho de Pedro Rodri
gues de Miranda e de Hercilio de Castro Miranda, 
nascido a 3 de abril de 1913, no Districto Fedéral. 
eleotricista, solteiro, com domicilio eleitoral • no-* 
districto municipal de Santo Antonio e residencia 
d Avenida Mem ac Sá n. 98, 1“ and3r.

S.SOO. Manoel Marques de Gouvèa. filho de José Marques de 
Gouvéa e de Thereza Maria de Castro Gouvêa, nas
cido a 29 de janeiro de 1873, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda e residencia ã rua Pe
dro 1“ n. 7.

3.801. Jí-ronymo Saot'Anna, filho de Thomas SanfAnna e
de Julia SanCAnna, nascido a 20 de julho de 1905, 
Estado da Bahia, Passé, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda, 
e residencia á rua Silva Jardim n. 12.

3.802. Inahirme Moraes Sales, filha de Luiz Carlos de Sales
e de Herminia Moraes Sales, nascida a 25 da abril 
de 1917, Estado do Rio, São Gonçalo, commercio. 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda e residencia á rüa Uruguavana nu
mero 24, 2° andar.

3.803. Aleino Logo Frazão, filho de Elias Lobo Frazão e de
Maria Leonidia Alves, nascido a 25 de setembro df> 
1917, no Districto Federal, operário, solteiro, com ' 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio e residencia á rua do Rezende n. 48.

3.804. Míehel Bachur, filho de Nicolau Coly Bachur e de Ma-
ny Emci, nascido a 12 de abril de 1903. no Distri
cto Federal, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antonio e 
resjdencia á rua do Senado n. 156,

3.805. José Lago Motta, filho de Anysio Oscar da Motta e ie
Ursulina Lago Motta, nascido a 20 de setembro de" 

1917, no Districto Federal, funccionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ajuda e residencia á rua da Carioca n. 35. 
sobrado.

3.806. Ito Gonçalves Castello Branco, filho de Estevão Gon
çalves Castello Branco e de Luiza Gonçalves Cas
tello Branco, nasoido a 12 de setembro de 1914, no 
Districto Federal, estudante, solteiro, com cbmi-- 
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda e re
sidencia á rua Evaristo da Veiga n, 102, sobrado.

3.807. Moaoyr Brando Barbosa, filho de Joaquim Duarte Bar
bosa e de Felicia Brando Barbosa, nascido a 4 dc 
janeiro de 1913, no Districto Federal, commercio. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio e residencia á rua do La
vradio n. 77.

8.808. João Rufino de Oliveira, filho de José Rufino de Oli
veira e de Maria Libania de Oliveira, nascido á 23 
de outubro de 1901 no Territorio do Acre— Nova 
Floresta, contadbr, casado, com domicilie eleitora 
no districto municipal de Santo Antonio e residencia 
á rua ^Jisconde do Rio Branco n. 105, I o andar.
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3.809. José Gonçalves de Araújo, filho de João Gonçalves de
Araújo e de Maria Militana de Araújo, nascido a 19 
de março de 1901, no Estado do Rio Grande do 
Norte, Santo Antonio, commercio, casado, com do- 
mioilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio e residencia á rua do Lavradio n. 131.

3.810. Clementino Gonçaves da Silva, filho de Antonio Fran
cisco de Oliveira e de Francisca de Oliveira, nasci
do a 19 de novembro de 1904, no Estado de Pernam
buco, funccionario municipal, casado, com domi
cilio eleitoral np districto municipal de Santo An

tonio e residencia á rua do Lavradio n. 116.
S .S ii.A lcelina  Sabina da Silva, filha de João Sabino de Oli

veira e de Theodora Maria de Oliveira, nascido a 23 
de outubro de 1914, no Estado do Rio de Janeiro, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal ae Santo Antonio e residencia á 
rua do Senado n. 116.

3.812. Belarmino Ferreira, filho de Joaguim Ferreira e de
Thereza Cardoso Ferreira, nascido a 22 de agosto 
de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distric*» municipal de 
Santo Antonio e residencia á rua Paulo de Frontin 
n. 90, sobrado.

3.813. Augusto de Faro Carvalho, filho de Lindolpho de Car
valho e de Marianna Faro de Carvalho, nascido a 
30 de março de 1880, no Districto Federal, com- 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
munioipal de Santo Antonio e residencia á travessa 
do Torre» n. 7.

3.814. Álvaro José Ja  Fonseca, filho de Elysio José da Fon
seca e de Alice Barbosa da Fonseca, nascido a 5 de 
fevereiro de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, 
Petropolis, commerciario, viuvo, com domicilio 3.829. 
eleitoral no districto municipal de Santo Antonio e 
residencia á rua da Relação n. 2.

3.815. Hygino de Souza Mattos, filho de João de Souza Mattos
e de Maria Lopes de Mattos^ nascido a 3 de janeiro 
de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, Nitheroy, 3 .8 39  
commerciario, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antonio e residencia á 
travessa do Torres n. 7 .

3.816. Pedro Athayde da Silva, filho de Manoel Athayde da
Silva e de Herminia Conrado da Silva, nascido a 23 
de janeiro de 1910, no Estado da Bahia, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio e residencia á rua dos 
Arcos n. 76.

3.817. Oscar Manoel da Silva, filho de Luiz Manoel da Silva e
de Francisca Maria de Lima, nascido a 19 de outu
bro de 1912, no Estado de Pernambuco, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio e residencia á rua dos Invá
lidos n. 66.

3.818. Carmen Mendes Xavier, filha de José Xavier Leite e de
Anna Mendes Xavier, nascida a 30 de janeiro de 
1916 no Estado do Espirito Santo, Pão Gigante, es
tudante, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda e residencia á rua Eva- 
risto da Veiga n. 22, 2° andar.

3.819. Aron José Mine, filho de Lajbuse Mine e de Ester
Malka Mine, nascido a 17 de abril de 1894, na Po- 
lonia (brasileiro naturalizado), commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda e residencia á rua Álvaro Alvim  n. 27 52. 

n 820 Waldemar Ferreira Dias, filho de José Ferreira Dias e 
de Maria Pacheco Dias, nascido a 29 de agosto de
1916, no Districto Federal, commercio, .solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antonio e residencia á rua do Senado n. 46.

3.821. Isaias Corrêa dos Santos, filho de Horacio Corrêa dos
Santos e de Belmontina Pereira dos Santos, nasiido 
a 26 de fevereiro de 1913, no Estado do Rio de Ja
neiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antonio e residen
cia á Avenida Gomes Freire n. 119.

3.822. Amado de Almeida, filho de Raul de Almeida e de Leo
nina Bueno de Almeida, nascido a 13 de outubro de
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antonio e residencia á rua Carlos de Car
valho n. 59, 2o andar,

3.823. Zilah Pinto de Oliveira, filha de Eugênio Pinto de
Oliveira e de Zilah da Costa Pinto de Oliveira, 
nascida a 15 de dezembro de 19i5 no Districto Fe
deral, costureira, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antonio e residen
cia á rua dos Inválidos n. 114.

3.S24. Oswaldo Vieira de Moraes Machado, filho de r̂ a 
V ieira do Nascimento Machado e de Elvira de 
raes Vieira, nascido a 31 de março de 1893, no «T  
tqdo do Rio de Janeiro, despachante aduanei* j 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto inU, já 
pal de Santo Antonio e residencia á rua Paulo 0 
Frontin n. 45.

3.825. Julio Borges da Silva, filho de Antonio Borges da Sü^
e de Francisca Corrêa da Silveira, nascido a »  H 
julho de 1904 no Estado de Alagoas. funccioQ*! 
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no 
tricto municipal de Santo Antonio e residencia 
rua dos Inválidos n. 134.

3.826. Rosa Paiva Nunes, filha de Manoel de Paiva Azeve°
e de Francisca Nunes de Paiva, nascida a 
março de 1891, no Districto Federal, dom°stI“£ 
viuva, com domicilio eleitoral no districto ®uJr, 
cipal de Santo Antonio e residencia á  rua dos * 
validos n. 128.

3.827. Manoel Joaquim da Fonseca, filho de Albino José d*
Fonseca e de Maria Ignacia de Jesus, nascido * 
de outubro. de 1895, no Districto Federal, o<J"L 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrl,.s 
municipal de Santo Antonio e residencia á rua 0 
Inválidos n. 186. .. . ..j.j

3.828. Ziul da Silva Nogueira, filha de Patrocínio Auloçb®^
Nogueira e de Alzira da Silva Nogueira, nascia®
7 dp fevereiro de 1916, no Districto Federal, 
fessora, solteira, com domicilio eleitoral no V $ 
tricto municipal de Santo Antonio e resideoO1* 
avenida Gomes Freire u. 98, terreo.

Aldo Cardilli, filho de Heracio Cardilli e de Inna
nascido a 20 de dezembro de 1914, no Esta0®,*. 
São Paulo, estudante, solteiro, com domicilio 
íoral no districto municipal de Ajuda e resid®®’ ( 
á rua Senador Dantas n. 90, sob.

Affonso Lobo Zimmerman, filho de Henrique Jo*® * r. 
derico Zimmernian e de Ermelinda Lobo 
man, nascido a 28 de março de 1892, no DisR 'ral 
Federal, commercio, casado, com domicilio 
no districto municipal de Santo Antonio «  * 
dencia á rua do Lavradio n. 77.

3.831. Roberto da Silva Maia, filho de Alfredo da S i lv a d o
e de Alice da Silva Maia, nascido a 7 de í®v0*«J0, 
de 1903, no Districto Federal, electricista, ,°3 ,“ 0 
com domicilio eleitoral no districto municiP3* gj 
Santo Antonio e residencia á avenida Mem o0

161* '  rarl®*5 .832. Lourival Bouças Farrestes, filho  de Anttaymio
da Silva Farrestes e de Irene Bouças F®r , p r 
nascido a 14 de outubro de 1903, na Capit®* rJ! 
deral, commercio, casado, com domicilio .®‘e! ru® 
no districlo municipal de Ajuda e residencia 3 
da Carioca n. 70, sob. (ji

3.833. Felinto Ribeiro da Silva, filho de Alexandre Rio®10:  j7
Silva e de Anna Christina da Silva, nascia® jjj,
de maio de 1917, no Estado da Bahia —  
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral o® í  
tricto municipal de Santo Antonio e reside»0 ( 
rua Rezende n. 192.

3.834. Pedro José de Sant’Anna, filho de José Pedro d« $3 t
Anna e de Liolina Maria de Sant’Ann&, ns!CL #  
29 de junho de 1898, no Estado da Bahia "T j; de* 
Antonio de Jesus, commerciario, casado, 00 
micilio eleitoral no no districto municipal de •: 
Antonio e residencia á rua Paulo Frontin n.

3.835. Francisco Tripano, filho de Nicolau Tripano e a tgOí<
gdalena Donadio,' nascido a 14 de outubro d® c0i9 
no Districto Federal, commerciario, soltei^gjjjt® 
domicilio eleitoral no districto municipal d® 
Antonio e residencia á rua do Lavradio n. 64'

3.836. Saverio Maraleo, filho de Leão Marateo e de R®. 4 «a 
Paladino, nascido a 14 de novembro de 
Districto Federal, commercio, solteiro, com “  
cilo eleitoral no districto municipal de 
tonio e residencia á avenida Henrique Va<18 
n . 16, sob.

3.837. Mario Marateu, filho de Leão Marateu e de l® p jí' 
Paladino, nascido a 3 de fevereiro de 199?^ fUcíl.1® 
tricto Federal, commercio, solteiro, com 
eleitoral no districto municipal de Santo ai 
e residencia á avenida Henrique Valladares 
sobrado.
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8:8oS. Edison Caruso, filho de Francisco Caruzo e de Gilberta 
; - de Abreu Caruso, nascido a 26 Je janeiro de 1918,

no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 

í- : . Antonio e residencia á avenida Gomes Freire n. 50.
Antonio Joaquim Villela filho de Jacintro Gonçalves 

' Villela e de Orminda Pereira da Silva, nascido a 16
• 0 ' dejm lubro de 1909, no Districto Federal, operário, 

'  1 casado, com domicilio eleitoral n districto muni
cipal de Santo Antonio e residencia á avenida 

r Gomes Freire n. 36.
.®*84Ó. Clodoaldo Augusto Leféver, filho de Maurilio Augusto 

Leféver e de Arminda Gomes Leféver, nascido a 
... 20 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, ope

rador cinematographioo, solteiro, com domicilio 
r eleitora! no districto municipal de Santo Antonio

e residencia á rua Visconde de Maranguape n. 9.

• ' QUARTA ZONA ELEITORAL

.D e  ordem do D r. juiz eleitoral da 4* zona, da 1* Circum- 
.... do Districto Federal, faço publico, para conhecimento
. 5®* interessados, que foram expedidos os titulos eleitoraes 
v  í3®* seguintes ^cidadãos:

"5.841,

842.

'',5,-843.

•• 8.844.

1 v, ■

8.845.

1 '■ .
• t i  •

tj,;v

'8*8.47.

Danitlo Nunes Lisboa, fiino de José da Silva Lisbéa
' e dé Adelaide de Almeida Nunee, nascido a 10 de 

maio de 1915, no Districto Federal, commerciario, 
.solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antonio, residencia á rua Rezen
de n. 51.

Eugenia Pereira Teixeira, filha de Accacio Pereira 
Teixeira e de Amalia Purificação, nascida a íO 

. d e . novembro de *1916, no Districto Federal, com-, 
merciaia, solteira, com domioilio eleitoral no dis
tricto de Santo Antonio, residencia á rua Riachu- 

- elo n. 136.
Pedro Alfredo dos Santos, filho de Alfredo do3 San

tos e de Izaltma de Almeida, nascido a 7 de fe
vereiro de 1911, no Estado d o it io  de Janeiro, Var- 

. gem Alegre, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor, residencia á rua Guanabara n. 331.

Pedro Lima Davino, filho de Carlos Alberto Davino e 
. de Thereza Lima Davino, nascido a 15 de agosto 

de 19Ò2, no Rio Grande do Norte, florista, casado,, 
com domicilio eleitoral no districto de Santo 
Antonio, residencia á rua do Senado n. 116.

Antonio Bernardes dos Santo?, filho de Antonio. Ci-
. . .  cilio dos Santos e de Luiza Maria Bernarde3, na

scido a 15 de julho de 1910, no Estado do Rio de
.. Janeiro, Tiradentes, commerciario, solteiro, com do

micilio. eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio, residencia á rua do? Invahdos n. 160.

Adelia de Azevedo Gama, filha cie Trajano Pacheco 
de Azevedo e de Odette Barbosa de Azevedo, nasci
da a 23 de junho de 1902, na Capital Federal, do- 

. mestiça, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador .residen
cia á rua Pereira Alves n. 47.

Emmanuél ■ Adriano Silva, filho de Manoel Adriano 
Siíya e de Brigida de Mello da Silva, nascido a 7 

. de abrii de 1905, no Districto Federal, commercio,
; Solteiro, com domicilio eleitora! no districto mu

nicipal de Santo Antonio, residencia á rua Lavra- 
dio n. 157: ■'

Ary Ramiréz Portella, filho de Ricardo Ramirez e 
diç Eufrosina Ramirez, nascido a 8 de junho de 
,1910, no. Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro. com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antonio, residencia à rua dos Ar
cos n. 46.

Eduardo Arthur de Guaraná Guia, filho de Arthur 
de Guaraná Guia e de Isabel da Guaraná Guia, 
nascido a 3 de âgoeto de 1907, no Districto Federal, 
engenheiro architecto, solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Ajuda, residcn- 
cia 4 rua da Carioca n. 6, sobrado.

3.850. Arthur Gonçalves Lins, filho de Arnaldo do Valle 
Lins e  de Maria Julia Greenhalgh, nascido a 31 
de maio de 1915, no Districto Federal, ■ estudante, 

> solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antonio, residencia á rua Paulo 
Frontin n. 125.

3.851., Eurydice Silva, filha de José Silva e de Porcina Soa
res da Costa, nascido a 16 de junho de 1906, Es
tado do Rio de Janeiro, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antonio, residencia á rua dos Inválidos n. 146.

S.S52. Bernavdo de Paula, filho do Vicente de Paula o de.
Elize de Paula, nascido a 19 de agosto de 1911, 
Estado de Minas Geraes, Juiz de.Fora, trçiogra- 
pho, casado, com domioilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antonio, residencia á avenida 
Paulo Frontin n. 63.

3.853.. José Aguiar Corrêa, filho de Augusto Aguiar Corrêa
e de Alice de Mattos Aguiar Corrêa, nascido.a 13 
de fevereiro de 1916, no Districto Federal, cirur
gião dentista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de. Ajuda, residencia à rua 
Senador Dantas n. 34, sobrado.

3.854. Amilcar Barros dos Santos Mello, filho de Henri
que Marvello dos Santos Mello e de Julieta -.Bar
ros dos Santos Mello, nascido a 14 de fevereiro de 
1898, no Districto Federal, commerciario, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda, residencia á rua Senador Dantas n . 124. 
sobrado.

3.8p---Jprornwell Camargo, filho de Vinato de Camargo e de 
Maria Deolinda Lago de Camargo, nascido a 16 
de setembro de 1889, stado de São Paulo, capitai, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antonio, residencia 
á  rua Carlos Carvalho n. 78.

3.856. Armando Rodrigues dos Santos, filho de Manoel Ro
drigues dos SanUs e Antonia Martha da Silva , na
scido a 12 de março de 1909, Estado de Pernam
buco, Afogados; commercio, casado, oom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda, residên
cia á rua Evaristo da Veiga n. 388, sobrado.

3.857. Sylvio Barradas, filho de João Carlos da Costa Barra
das e de Anna Vieira Barradas, nascido a 2 de 
agosto de 1903, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, ocm domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antonio, residencia á rua dos A r
cos n. 59.

3.858. Yara Monteiro, filho de Carlos Frederico Monteiro e
de Alice da Rocha Monteiro, nasoida a 5 de junho 
de 1908, no Districto Federal, commercio, solte ra, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antonio, residencia á rua Visconde do Rio 
Branco n. 65.

3.859. Annihal Amim, filho de Francisco Amim e de Succena
Amim, nascido a 23 de dezembro de 1915, stado 
do Rio de Janeiro, Míracema; estudantè, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antonio, residencia á rua dos Inválidos nu
mero 114,

3.860. Leonidas Freire de Andrade, filho de Cvriaco Freire
dWndrado e de Lina Caminha de Freire, nascido 
a 6 de dezembro de 1904, Estado do Ceará. Ipiranga; 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no -Ts- 
tricto municipal de Santo Antonio, residencia á rua 
do Rezende n. 37.

3.861. Pedro Quintella do Nascimento, filho de Antonio Eu-
zebio do Naecimento e de Prata Maria Quintella do 
Nascimento, nascido a 26 de dezembro de 1915, no 
Estado da Bahia —  Villa do Conde, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio e residente á rua dos in
válidos 114.

3.862. Antonio de Simas Franco, filho de Mariano Simas
Franco e. de Justina Simas Franco, nascido a 13 de 
maio de 1895, no Estado do Rio de Janeiro, eom- 
rnercio, casado, com domicilio eleitoral no distrr-, 
cto mjjnicipal de Santo Antonio e residente á rui 
do Senado. 145..
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.863.

3 .864.

d «S6o.

3.866.

3.867.

.868  =

3.869.

S.870.

3.871.

3.872.

3.873.

3.874.

3.875.

3.876.

Oswaldo Barros Costa, filho de Deodato Pedro da 
Costa e de Margarida Barros Costá, nascido a 29 
de junho de 1912, no Districto Federal,, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antonio e residente á rua dos 
Arcos 64.

Jorge de Souza, filho de Juvenal Antonio de Souza e 
de Joanna Evangelista, nascido a 23 de abril de 

1908, no Districto Federal,, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 
. Antonio e residente á rüa do Senado, 130.

Luiz Laurentino dos Santos, filho de Lomelino Gomes 
dos Santos e de Felisberta Maria da Conceição, nas
cido a 5 de julho de 1895, no Estado da Parahyba 
do Norte, cachoeiro de Barra de S. José, funcoio
nario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo ! Antonio e resi
dente á rua dos Inválidos, 145.

Rubem Teixeira da Silva, filho de Joaquim Teixeira 
da Silva e de Constancia Vaz da Silva, nascido a 28 
de abril de 1907, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitorai no districto 
municipal de Santo Antonio e residente á rua do 
Rezende n. 128.

Anthero Moreira Magalhães, filho de Antonio Moreira 
Magalhães» e de-Ánna Martins dè Magalhães, nas
cido a 6' de abril de 1917, no Districto Federal, ele.- 

ctricista, casado, com domicilio eleitoral rio d is-' 
tricto municipal de Santo Antonio e. residente á 
avénidâ Mem de Sá 161.

João Rufino do Amaral, filho de Joêé Manoel ios San
tos e de Maria Rufina do Amaral, hascido a 9 de 
noverribro de 1889, no Estado de Pernambuco —  
Ingazeiro, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda e residente 
á rua das Marrecas 33.

Esther Schwathberg, filho dê Banneth Schwathbèrg 
e de Rosa Schwathberg, nascido a 25 de dpzembro 
de 1903, no Districto Federal, artista Mieatral, sol
teiro, com domicilio eleitoral no district/ muni
cipal de Santo Antonio e residente á rua Rezende 
n. 52.

Antonio Santos Rocha Filho, felho de Antonio Santos 
Rocha e de Raphaela da Cunha Rocha, nascido a 
1 de dezembro de 1895, nO Estado tio Rio Grande 
do Sul —  Porto Alegre, medico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio e residente á rua Evaristo da Veiga 135, 

6obrado.
Carlos Eugênio Balthazar da Silveira, filho de Car

los Balthazar da Silveira e de Hilarina da Graça 
Balthazar da Silveira, nascido a 7 de abri! de 1916, 
na Capita Federal, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal d? Ajuda e 

residente á rua da Carioca, 28, sobrado.
Armando Ribeiro Machado, filho de Antonio Ribeiro 

Machado e de Silvina Rosá Machado, nascido a 2 
de julho de 1880, em Portugal, comrrer.-iante, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici

pal de Ajuda e residente á rua Senador Dantas 
n. 36.

A ltair Elias Appolinario, filho de Modesto Appolina- 
rio e de Felicidade de Souza, nascido a 4 de maio 

de 1918, no Districto Federal ( corhm'ercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ajuda e residente á rua Evaristo da Veiga 
n. 105.

Mario Cardoso, filho de Mathias Cardoso e de Anná 
Cardoso, nascido a 25 de outubro de 1916 na Ca
pital Feperal, motoristas, Solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda e resi
dente á rua da Carioca, 36, sobrado.

Antonio Almeida, filho de Francisco AugustC de Al
meida e de Maria Antonia Borgés de Almeida, 

nascido a 26 de agosto de 1911, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domiêilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda e residente á rua 
São José 118, 6obrado.

José de Carvalho, filho de Antonio de Carvalho e de 
Deolinda da Conceição, nascido a 13 de abril de 

1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

Santo Antonio e residente á rua dos Arcos n. 30.

3.877. Jorge dos Santos, filho de Elias Abdala e de Rajunun-
da dos Santos Abdala, nascido a 22 de fevereiro w* 
1914, no Estado do Piauhy, estudante, 6olteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antonio e residente á rua Riachuelo, 111, c.

3.878. Olga Cunha, filha de Luiz Gelphe e de Th ereza  GraiB-
matica, nasseido a 1 de abril de 1909. no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleito®?1 

no districto municipal de de Santo Antonio e res.i- 
dente á rua Riachuel, 36. ^

3.879. Ariindo Nunes Monteiro, filho de Arnaloo dos Santo®
Monteiro e de Azabel Nunes Monteiro, nascido a 
de setembro de 1917, no Districto Jjfoderal, cotn- 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- 
tricto municipal de Santo Antonio e residente 
rua do Lavradio. 29. ..

3.880. Manoel da Silva, filho de Luiz Caetano da Silva í  “
Maria Francisca da Costa . Silva, nascido a 15 
junho de 1913, no Estado do Rio de Janeiro. P.e^ í  
polis, commercio, solteiro, com domicilio eleito®? 
uo districto municipal de Santo Antonio e resi
dente á rua Carlos Carvalho, 26. • J

3.881. Mario Arensi. filho de Carlos Miguel Arensi, e d A R ^
Eleodora Veiga, nascido, a 29 de novembro de 191 o.
, no Estado do Amazonas, commercio, casado, o0*” 

domicilio eleitoral no districto municipal de SaD 
Antonio e residente á rua dos Inválidos, 50.

3.882. Oswaldo Marcellino Pinto, filho de José Mareei’ 11̂
Pinto e de Guiomar Vianna de Lima Pinto, 
cido a 2 de março de 1907, no Districto Federa j  
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no d1 
tricto municipal de Ajuda e residencia á rua r  
dro I n. 13.

3.883. Maria José Araújo dos Santos, filha de Constant1*1
Pereira Araújo e Maria de Jesus Rezende de -̂ ra)j0 
jo, nascida a 29 de junho de 1898, no Estado 
Ceará. Fortaleza, modista, casada, com dómjOi’ 
eleitoral no districto municipal de Santo Antou 
e residencia á. rua Lavradio n. 131. j.

3.884. Odilon Farias de Mello, filho de Franco Faria^
Mello e de Joanna Farias , da Soledade, nascido 
13 de setembro de 1911, no Estado de Pernamhu^j 
Limoeiro, padeiro, solteiro, com domicilio e êJ."Ln- 
no districto municipal de Santo Antonio e resid®- 
cia à rua Lavradio ri. 137.

3.885. José Bilháo. filho de Paulo Bilbáo e de Emilia Er:Ia 
te, nascido a 2 de setembro de 1900, no Estado

3.886
co n. 65, 1” andar. m

Rosa D’Angelo Dias. filha de Giacomo D’Angelo e .j 
Maria Domenilla Francolin. nascida a 21 de aD.-

3.887,

de 1909, no Districto Federal, domestica, casa ^  
com domicilio eleitoral no districto municip3! 9 
Santo Antonio e residencia á avenida Henrw 
Valladares n. 42.

Jorge Vieira Agarez, filho de João Vieira Agarez * ^

S. Paulo, Guaratinguctá, operário, casado, oon j^g
micilio eleitoral no districto municipal de _  
Antonio e residencia á rua Visconde do Rio B * .

ad?«

ízo linda  Agarez. nascido a 18 de janeiro de 1 ,
110 Districto Federal, commercio, solteiro, ,colganto

3.888.

micilio eleitoral no districto municipal de" 
Antonio e residencia á travessa Tôrres n. 7. 3

Geminiano Pastor, filho de Emilia Pastor, nascia 
31 de março de 1910, no Districto Federal. „c_,^
mercio. solteiro, com domicilio eleitoral no dis ^  
cto municipal de Ajuda e residencia á rua Evar 

da Veiga n. 105. -Mie*
Sebastião Azevedo Dantas, filho de Eugenia Ans61.^  

Mendes Dantas e de João Azevedo Dantas, t}3®®.,*- 
á 15 de junho de 1912, no Districto Federal, « V ,

3.889,

3.890.

3.891,

á 15 de junno oe 1912, no uísiricto jreaera*. ~ u 0 
rario. solteiro, com domicilio eleitoral no dist® 
municipal de Santo Antonio e residencia á rua 
Senado n. 208.

Djalma da Silva Gomes, filho de Jacozio da
Gomes e de Margarida Rita da Conceição, a3* : - -  
a 14 de abril de 1913, no Districto Federaj. 
rario, solteiro, com domicilio eleitoral no disi® ^  
municipal de Santo Antonio e residencia á rua 
Senado n. 207. , Tor.n0r

Manoel Esteves, filho dc Antonio Esteves e de w 
Esteves, nascido a 21 de abril de 1918, no D|sH.rSl 
Federal, operário, solteiro, com domicilio e 
no d^l^icto municipal de Santo Antonio e resi 
cia á rua do Sanado n. 209.
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''-892, W alter Gomes Machado, filho do João Gomes Novaes 
e de Maria Gonçalves Machado, nascido a 8 de abril 
de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, Araruama, 
motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajqda e residenoia á rua Silva 
Jardim n. 15, sobrado.

.. Rio de Janeiro, setembro .de 1936. —  Pelo escrivão, 
utósignatura illeg ive l), \

QUARTA ZONA ELEITORAL

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da Q uarta-Zona, da P n - 
■heira Cireumscripção do Districto Federal, faço publico, para 
r°Jihecimento dos interessados, que foram expedidos os ti- 
nos eleitoraes dos seguintes cidadãos:

•̂893 _  Raul Augusto dos Santos, filho de Qlivia de Jesus, 
nascido a 15 de novembro de 1915, em Belém, Es
tado do Pará, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrioto municipal de Santo Antonio 
a residente á rua do Senado n. 142.

^‘894. Mauricio Luciano Jorge de Azevedo Cruz, filho de 
Luciano Aleixo Cruz e de Izolina de Azevédo Cruz, 
nascido a 21 de novembro de 1915, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei- 

• • . toral no districto municipal de Santo Antonio e
3 s residente á rua dos Inválidos n. 128.
•89o. Laercio de Albuquerque Maranhão, filho de Armando 

Barreto de Albuquerque Maranhão e de Adelína 
Lima; Barreto de Albuquerque Maranhão, nascido 
a 5 de junho de 1911. no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri- 

' cio municipal dé Santo Antonio e residente á rua
‘ do Riachuelo n. 57.

■Í96. Gabrielia de Mendonça Taylor, fjlho de Oséas da 
Mendonça Taylor e do Argentina Roquette da 
Mendonça, nascida em 17 da julho de 1907, no Dis
tricto Federal, domesVica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antonio 

j  j>Q, e residente á rua do Riachuelo n. 313.
Irene Angelina Saboya de Albuquerque, filha d« Do

mingos Sabova de Albuquerque e de Irene Taylor 
Sahoya de Albuquerque, nascida a 23 de novem
bro de 1916, em Recife, Estado de Pernambuco, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis 
tricto municipal de Santo Antonio «  residente á

i  Soe rua Riachuelo n. 313."
Moyeés de Jesus, filho de Francisco Leal e de Maria 

Guilhermina, nascido a 18 de fevereiro de 1900, 
em Portugal, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda e resi- 

l' dente á rua Riachuelo n. 42, sobrado.
Manoel Gomes Filho, filho de Manoel Antonio Gomes 

e de Maria Gomes Ferraz, nascido a 18 de setem
bro de 1911, no Estado do Rio de Janeiro, bar
beiro, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
oto municipal de Ajuda e residente á rua Silva

fc.ôfto Jardim n. 18,
Pereiliana de Oliveira, filha de Belmiro Alves de Oli

veira e de Maria Leonidia Alves, nascida a 11 dé 
julho do 1908, no Estado do Rio de Janeiro, do
mestica. solteira, com domicilio eleitoral no dis- 

•' tricto municipal de Santo Antonio e residente á
S.9oi rua do Senado n. 135.

: •*'' Onofre Caetano da Fonte, filho de José Caetano da 
Fonte e de Antonia Maria de Oliveira, nascido a 
16 de junho de 1910, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antonio e reaidente â rua do 

s.g0.  Senado n. 246.
■ Albino Gonçalves de Andrade, filho de Jorge Gonçal

ves de Andrade e de Maria Angélica, da Conceição, 
nascido a 14 de janeiro de 1909, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de. Santo Antonio e resj- 

j  dente á rua do Rezende n. 29.
-  * 'Valdemar ele Almeida, filho de Alfredo de Almeida e 

de Helena de Almeida, naaoido a 7 de junho de 
1917, no Distrioto Federal, ooramerclo, solteiro, 
eom domicilio eleitoral uo districto municipal de 
Santo Antonio e residente á avenida Henrique 
Valladares n. 17. •

2.904. Luiz Soares dos Santos, filho de Joaquim Soares dos
Santos e de Venancia Gomes dos Santos, nascido 
»  30 de novembro de 1892, no Districto Federai, 
empregado municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda e resi
dente á rua Uruguayana n. 9.

3.905. Mario Clarindo Rangel, filho de Arthur Alves Ran
gel e de Clarinda Gomes Rangel, nascido a 15 dr 
março de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, mo
torista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio e residente n 
rua dos Inválidos n. 128.

3.906. José Casemiro Ribeiro, filho de Casimiro Ribeiro e
de Maria Nunes de Vasconcellos, nascido a 5 de 
junho de 1916, no Districto Federal, contador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio e residente á rua dos In
válidos n. 114,

3.907. Maria Duarte de Oliveira, filha de João Duarte de
Oliveira e de Maria dos Santos, nascida a l l  de 
maio de 1905, no Districto Federal domestica, ca
sada, com domioilio eleitoral no districto muni- 
cipa! de Santo Antonio e residente á rua dos In
válidos n. 147.

3.908. Gualberto Evangelista Nogueira, filho de NapoleS**
Evangelista Nogueira e de Clementina Ferrei;-■ 
Nogueira, nasoido a 29 de junho de 1914, em Va- 
lença, Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio e residente á rua dos-Ir-: 
vajidos n. 128.

3.909. Vjnicius Gomes Velloso, filho de Carlos Calvet Yel-
loso e de Durvaüna Gomes Velloso, nascido a 2'< 
de novembro de 1909, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio e residente, 
á rua Carlos Sampaio n. 28.

3.910. Gerty Dithiclf, filha de Ricardo Dithiok e de Vero-
nia Dithick, nascida a 2? de julho de 1901, no Es
tado da Bahia (São Salvador), domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda e residente á rua .Senador Dantas n, 52,.2’ . 
andar.

3.911. Maria Salles França, filha de Luiz Antonio de França
e de Anizia dé Salles França, nascida a 22 de ou
tubro de 1917, em Lençées^ Estado da Bahia, con
tadora, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda e residente á rua Á l
varo Alvim  n. 8.

3.912. Emygdio Francisco Simfles, filho de Manoel Francisco
SimOçs e de FolisU.ina dos Santos, nascido a 30 
do agosto de 1910, em Bebedouro, Estado de São 
Puylo, padeiro, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antonio e resi
dente á rua do Riachuelo n. 390.

3.913. Aristides Marins Carvalho, filho de Francisco Ma
rins Carvalho e de Judith Maria Prevot, nascido 
a 14 de maio de 1911, em São Gonçalo, Estado do 
Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antonio 
e residente á rua do Senado n. 159.

3.914. Aítalo Marques de Amorim Carrão, filho de Arthur
Mariano de Amorim Carrão e de Amanda Marques 
de AlT.orim Carrlo, nasoido a 19 de janeiro de 
1897, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda e residente á rua Alvaro Alvim n. 15 , c, 6. .

3.915. Angélica Engracia Pereira de Sá, filha de Julio Pe
reira de Sá e de Zulmira Ribeiro Gusmio, nascida 
a 22 de novembro de 1893, no Districto Federal, 
domestica, casada, com doroieilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antonio e residente á 
rua rios Inválidos n. 116.

3.910. Jorge Geraldo do Espirito Santo, filho de Matbiae do 
Espirito Santo e de Lourenca Catarina dí> Espirito 
Santo, nascido a 27 de janeiro de 1914, no Distri
cto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antonio e 
residente i  rua dos Arcos n. ô.

3.917. Manoel Motta, filho de Domingos Motta e de Fran
cisca Motta, nascido a 20 de junho de 1918, no 
Districto Federal, coromeírcio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antonio p residente á rua dos Arqos n«. 72.
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8.918. Wilson Coelho Bastos, filho de Antonio Coelho 
Bastos e de Izabel Lopes Coelho, nascido a 10 de 
setembro de 1913, no Districto Federal, typogra- 
pho, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo. Antonio e residente á rua do 
Rezende n. 192.

3.9191 Sylvia Rodrigues, filha de Antonio José Rodrigues e 
de Christina' Rodrigues, nascida a 21 de setembro 
de 1910, no Districto Fedéral, operaria, sôlteira, 
com dom icilio. eleitoral no districto municipal de 
Santo Antonio e residente á rua dos Inválidos nu
mero 137.

3.920. Celso Lima, filho.de Altino Lima e de Januaria Jar
dim Lima, nascido a, 28 de julho de 1910, no Es
tado de Minas Geraes, funccionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral - no districto muni
cipal de Santo Antonio e residente á rua dos In
válidos n.' 114.

3.921. Carlison Deslandes Siqueira, filho de Carlos Antunes
Siqueira e de Consuela Deslandes Siqueira, nas
cido a 3 de abril de 1911, eni Calçado, Estado do 
Espirito Santo, guarda-livros, ’ solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda 
e residente á rua Senador Dantas n. 18, sobrado.

3.922-. José Gonçalves Lemos, filho de Antonio Gonçalves 
Lemos e de Maria Ribeiro Lemos, nascido a 13 de 
março de 1898, no Estado de Minas Geraes, (Maria 
da Fé ), commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda e residente á rua 
da Carioca n. 72.

3.923. Francisco Jugurtha Rocha, filho de Bernardino Sma-
ragdo Rocha e de Maria Amelia da Rocha, nas
cido a 15 de fevereiro de 1902, em Tranguá, Es
tado do Ceará, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antonio 
e residente á rua do Senado n. 39.

3.924. Adahyl Vianna Ramos, filho de Assibio Ramos ê de
Ilercilia Vianna Ramos, nascido a 29 de setembro 
de 1912, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SantQ Antonio, residente á rua Carlos 
Sampaio n. 63.

3.925. Manoel de Oliveira e Silva, filho de Domingos de Oli
veira e Silva e de Deolinda Vieira e Silva, nascido 
a 30 de maio de 1904, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- 

: • tricto municipal de Ajuda e residente á rua do 
Senado n. 12.

3. 926. Antonio Hermenegildo da Silva, filho de. Hermeae- 
gildo da Silva e de Anna Vieira da Silva, nascido 
a 29 de maio de 1905, no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda e residente á rua das Mar
recas n. 42.

3.927» Rosa Lourenço Perroni, filha de Luiz Perroni e de 
1 Florinda Lourenço Perroni, nascido a 25 de agosto 

de 1918, no Districto Federal,' enfermeira, sol
teira, com domioilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antonio e residente á rua dos In
válidos n. 114.

Segunda Circumscripçfio
F

QUINTA ZONA ELEITORAL

De ordem do Dr. juiz eleitoral da 5* Zona, da 2* Cir-
ínimscripçSo do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento'dos interessados, que foram expedidos os titulos
eleitoraes dos seguintes cidadãos:

4.407. Manoel Francisco (4.287), filho de Ignacio Francisco 
dos Santos e de Veneranda Herminia dos Santos, 
nascido a 1 de novembro de 1905, em Brejo de Madre 
Deus, Pernambuco, toilitar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza 
e residencia, á rua Bento Lisbôa n. 40. (Transfe
rencia) .

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1936.—  Pelo escrivão, 
Botelho F ilho .

QUINTA ZONA ELEITORAL
Ge ordem do Dr. juiz eleitoral da 5* Zona, da 2*.Gir- 

cumscripçã.o do Districto Federal, faço p u b l i c o ,  p a r a  conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulo5 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: , v 1
4.510: Luiz Machado ‘da Cruz (4.481), filho de FraneU®® 

Domingos da Cruz e de Jardíljna Maria da Con
ceição, nascido a 4 de março de 1904, em So.bfíg 
Estado do Céará, operário, solteiro, com domio1!*® 
eleitoral no districto municipal de Santa Therel» 
e residencia á rua Ladeira do Senadó n. 35. •

4.511. Renato Caetano da Silva e Souga (4.482), filho »
Armindo Caetano da Silva e Souza e de Man» 4
Rego e Souza, nascido a 28 de junho de I ‘J*“j /

no Districto Federal, èlectricista, s o l t e i r o ,  co» 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Thereza e residencia á Ladeira do Ascurra n. 7°’ \

4.512.. João Carlos Britto (4.483), filho de Pedro Pe!’;
de Britto e. de Adelaide Alves de Britto, na£f.1L  
a 10 de maio de 1904, em Livramento, no 
do Rio Grande do Sul, commerciario, solteiro, 
dopiicilip. ejeitoral .no districto municipal de Sani 
Thereza c residencia á rua Aurea u. 198.

4.513. Maria Rodrigues Pessôa (4.484), filho d e  Antom 
Machado Rodrigues e de Maria Rosa RodriS1*",' 
nascido a 3 de maio de 1902, no Districto Federaj 
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no .“ *** • , 
tricto municipal de Santa Thereza e residenci3 
rua Petropolis n. 81. , ..á

4,5 (4. .Floriva! Ribeiro Viveiros (4.485), filho de Eredef* 
Antonio Viveiros e de Maria Annuciada Viveir < 
nascido a 16 de outubro de 1916, em Jaboai ’ 
no Estado de Pernambuco, commercio, soltei - 
com domicilio eleitoral no districto municipa*
Santa Thereza e residencia á rua Mauá n . 8- _ aS

4 .afã. Gildasio Palhano de Jesus (4.486), filho de L!J? ■ i 
de Jesus e de Clelia Palhano de Jesus, nasejao J 
16 de novembro de 1906, em Lodó, no EstajW,^ (
Maranhão, funccionario publico federal, solte* ̂  
co mdomicilio eleitoral no districto municipal 
Santa Thereza e residencia á rua Bento " '" v  
n. 437, ,

4.516. Ernesto Kaiser Saliba (4.487), f i lh o  de K h o tta r  ^
liba e de Maria Kaizer Saliba, nascido a §S<J 
janeiro de 1915, em Capital, no Estado. ,i po 
Paulo, estudante, solteiro, com domicilio eleitOT/Wjj. 
districto municipal de Santa Thereza e resid® re- 
á rua Francisco de Castro n. 5. (Quálificaçao *
querida.). --nafiif

4.517. Marcellino Gonzaga Ferreira (4.488), filho de _jrJt 
Gonzaga Ferreira e de Anna Flannigan Fe*A -t\, 
nascido a 8 de junho de 1911, no Districtoi *  na 
commercio, solteiro, com domicilio eleitor»* 
districto municipal de Santa Thereza e resm . « j  
á rua Almirante Alexandrino n. 40. (Quali*10 y  
requerida.) * . . <J«

4.518. Mario Corrêa (4.489), filho de Joaquim Corre»:’’ 
Palmvra Moraes Corrêa, nascido a 25 de

. de 1912, no Districto Federal, commercio, s°** L  
com domicilio eleitoral no districo mun*?lE.antPí 
Gloria é residencia á rua Marquez de AJ»*i* 
n. 212. (Qualificação requerida.) ,  p#- I

4.519. Januario da Silva Buenos (4.490), filho de J°a piUl» 
ptista da Silva Buenos e de Francisco 
Jarcem. nascido a 6 de agostò de 1913, em 
no Estado de Matto Grosso, estudante, _ so ^  
com domicilio eleitoral no districto m unidPt gp 
Santa Thereza e residencia á rua Petropolis  **• 
(Qualificação requerida.) ,,ha <}«

4.520. Alfredo Monteiro de Figueiredo (4.491), Ji‘ “  cr» 
Antonio Paschoal de Figueiredo e de ^  
Monteiro de Figueiredo,- nascido a 26 de 
1889, no Estado do Rio de Janeiro, 
casado, com domicilio eleitora! no districto yLtfS 
cipal de Gloria e residencia á rua C orrêa 
n. 135. (Qualificação requerido.) .» uo*

4.521. Diva Guimarães Rego (4.492), filho de dDaVJQ 
reira Rego Jünior e de Eugênio Riegel GU*jy^fctí 
Rego, nascido a 15 de janeiro de Í915, no 
Federal, domestica, solteira, com domicilto J l  
il no districto municipal de Gloria e 
rua Marquez de Abrantes n. 110. (Qual1*1 
requerida.' , 1
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*•527.

•522. Marietta Lima da Fonseca (4.493), filho de Joaquim 
Hilário da Fonseca e de Francelina Lima da Fon
seca, nascido a 25 de julho de 1908, no Districto 
Federal, commercio, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de .Gloria e residenci^ 
á rua Corrêa Dutra n. 34. (Qualificação reque
rida.)

Lò23. Pedro Gomes da Silva (4.495), filho de Reynaldo 
Virgolino Gomes da Silva e de Appolinaria Maria 
da Conceição, nascido a 29 de junho de 1898 em 
S. Maria Magdalena. no Estado do Rio de Janeiro, 
funccionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gloria e residencia 
á Ladeira dos Guararapes n. 178. (Qualificação 
requerida.)

*•^24. Aurora Guedes (4.496), filho de Gustavo Guedes de 
Miranda e de Elvira de Souza Guedes, nascida a 
19 de setembro de 1998. no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria e residencia á rua do

• _ ;; r Cattete n. *339. (Qualificação requerida.) '
*•525. Adaucto Cezar Fróes (4.497), filho de Adaucto Fróés 

e de Aida Cezar Fróes, nascido a 11 de abri! de 
1914, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio. casado, com domicio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria e residencia no Largo 
do Machado n. 43. (Qualificação requerida.)

*•526. Francisco Salles Arruda *(4-498), filho de Antonio 
Arruda e de Julia Coelho Arruda, nascido a 29 de 
janeiro de, 1914, em Baturité, no Estado do Ceará, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Thereza e residencia 
á rua Silveira Martins n. Í16. (Qualificação re
querida.)

Alfredo Soveral Pedra (4.499), filho de Herculano 
Sancho da Silva Pedra e Armanda Soveral Pedra, 
nascido a 17 de março de 1912, no Districto Fe
deral, estudante, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipsl de Gloria e residencia á 
rua das Laranjeiras n, -3. (Qualificação reque
rida.)

Oewaldo dos Santos (4.500), filho de José dos Santos
e de Carlinda Moreira dos Sanlos, nascido a 19 
de junho de 1912, no Districto Federal, commer
cio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria e residencia á rua das Laran
jeiras n. 59. (Qualificação requerida.)

Bernardo Ciambelli (4.501), filho de Luiz Ciambelli 
e de Immaculada de Sangermano Ciambelli, nas
cido a 11 de dezembro de 1915, em Bragança, no 
Estado de São Paulo, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza e residencia á rua Tbeotonio Regadas 
R. 34.' (Qualificação requerida.)

Paulo Pereira de Souza (4.502). filho de Antonio 
Leopoldino de Souza e de Luiza Djas Pereira,

. nascido a 22 de março de 1918, no Districto Fe
deral, estudante, 6olteiro, com domicilio eleitoral 

, no districto mnicipa! de Santa Thereza e residen
cia á rua das Neves n. 10. (Qualificação reque
rida .)

Aluizio Gonçalves da Silva (4.503),. filho de Luiz 
Caetano da Silva e de Julieta Gonçalves da Silva, 
nascido a 24 de abril de 1915, no Districto F e
deral, commercio, solteiro,'com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Thereza e resi
dencia á rua Dias de Barros n. 7. (Qualificação 
requerida.)

Maria José Soares ( 4 .504V. filho de José Teixeira 
Soares Junior e de Maria Candida Soares, nascida 
a 12 de Julho de 1918. no Districto Federal, estu
dante, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria e residencia á rua Marques de 
Abrantes n. 88. (Qualificação requerida.)

4*e>;Pistr!cto Federal, aos 11 de setembro de 1936.—  Polo 
rivSo, A . Botelho F ilho.

* 528.

*•529.

*•«36.

•531,

*•532.

QUIRTA ZONA ELEITORAL

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 5* Zona, da 2* Cir-
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foi mandada expedir pelo MM. 
Juiz a 4* Via dô titulo dos seguintes eleitores :

r.iovjg Cruz Mascarenhas (3.295), filho de Cecilio 
Mascarenhas e de Benedicta da Silveira e Cruz 

Mascarenhas, nascido a 18 de julho de 1912, no 
Estado de Matto Grosso, Bella Vista, medico, sol
teiro, com doniicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gloria.

5 .704.Nelson de Almeida Prado (6.022). filho de Fernando 
de Almeida Prado e de Antonia de Almeida Pa
checo, nascido a 31 de maio de 1911, no Estado 
de São Paulo —  Bicea da Pedra, estudante, sol

teiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gloria.

9.469. Iracema Ribeiro Horta (8.727), filho de Fernan
do de Miranda Ribeiro e de Amelia Corrêa Ribei
ro, nascido a 9 de junho de 1885, em Juiz dc 
Fóra, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gloria.

1.508. Marino Rangel Brigido (10.089), filho de Luiz V o í í . i 
Brigido e de Lavinia Rangel Brigido, nascido a 
7 de abril de 1902, no Estado do 'Rio Grande 
Sul —  Porto Alegre, engenheiro civil, casado. e< 
domicilio eleitoral no districto municipal 
Gloria.

Rio de Janeiro, em 23 de setembro da [1936, —  Pelo - 
crivão A . Botelho F ilh o .

SEXTA ZONA ELEITORAL

EXPEDIÇÃO DE QUARTAS' MAS DH TITtíbÕS

Faço publico para conhecimento dos interessados, que o 
Dr. Saul de Gusmão, Juiz da 6* Zona Eleitoral, mandou ex
pedir, as 4“  vias de titulos aos seguintes cidadãoaj.

1.433. Isaias Llno da Silva (930), filho de Lind BelUario 
da Silva e dé Francisca Maria da Silva, naaelrfn 
a 23 de setembro de 106. no Estado ds Alagóas, 
funocionario publico, casado, com domicilio « le i
toral no districto municipal de Copacabana, resi
dente á rua Junqueira, 289.

3.122. José Gomes (3.467), filho de Luiz Gomes e de Ma
ria da Conceição, nascido a. 14 de - setembro de 
1900, no Districto Federal, empregado munici
pal, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Copacabana, residente á rua Álvaro 
Ramos, n. 231.

5.951. Edgard Paulo Leuzinger (6.922), filho de Paulo A f-  
fonso Leuzinger e de Julia Muller Leuzinger, 
nascido a 29 de maio de 1896, no Districto Federal, 
comnierciante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto Wuniòipal de (Copacabana, resicfente á 
rua Visconde de Pirajá n. 407.

SEXTA ZONA ELEITORAL

Faço publico,para conhecimento dos interessados, que d 
Dr. Saul de Gusmão, Juiz da 6* Zona Eleitoral mandou ex
pedir os titulos elejtoraes dos seguintes cidadãos:

5.070. W ilson Bezerra (4.758), filho de Luiz Alexandre Be
zerra e de Clotilde Bezerra, nascido a 24 de maio 
de 1917, no Estado de Pernambuco —  São Cae
tano, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Copacabana, residente à  
rua Visconde Pirajá n. 309.

5.071. Dallino W erner (5.065), filho de Luiz Frederico
Werner e de Silvina Margarida Heiniger, nascido 
a 26 de novembro de 1910, no Estado de Minas 
Geraes, estudante, solteiro, jcom domicilio selei- 

toral no districto municipal de Copacabana, resi
dente á rua Copacabana n. 20.

5.072. Francisco Ormonde (5.069), filho de Antonio de Cou
to Ormonde e de Genoveva Ferreira Ormonde, 
nascido a 2 de dezembro de 1916, no Districto Fe
deral. empregado no commercio. solteiro, com 
dom icilio eleitoral no districto municipal de La- 
gôa, residente á ruq São Clemente n. 168.
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5.085. David Priculsky (5.085), filho de Gregorio PrivulsW 
e de Helena Privulsky, nascido a 20 de agosto o® 
1895, na Russia, naturalizado, commeroiante, 
sado, cojn domicilio eleitoral no districto mun»*' 
pat de Copacabana e residencia á rua Annita 
rihaldi n. 16. (Qualificação requerida n. 5.5”ü,{

5.080. Mauricio.Hildebrando Peixoto Fortuna (5.085),
de João Evangelista Peixoto Fortuna e dc W ,UV xj vaiigciieui 1'ClA.ütU £ Ui LUUEI "'ÂIO
José Redon Fortuna, nascido a 13 de jull.io de i Jl ’ 
ao Districto Federal, estudante, solteiro, coin o°*

5.073. Laura Pinto de Albuquerque (5.073), filha de Ma
noel Teixeira da Rocha e de Maria Luiza Teixei
ra da Rocha, nascida a 2 de julho de 1695, no Dis
tricto Federal, professora municipal, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Co
pacabana, residente á rua Barata Ribeiro n. 822.
(Qualificação requerida n. 5.392).

>.074. Adolpho Adamo (5.074), filho de Pedro Adam o e de 
Anna Rispoli, nascido a 29 de julho de 1892, em 
Italia, naturalizado, avaliador de joias da Caixa 
Economica, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Copacabana, residente i  
rua Xavier da Silveira, 57. (Qualificarão reque
rida n. 3.246).

5.075. Homero Mesquita dos Santos (5.075), filho de Adol
pho Ferreira dos. Santòs e de Maria Mesquita dos 
Santos, nascido a 8 de janeiro de 1916, no Distri
cto Federal, estudante, solteiro, com domcíilio 
eleitoral no distrieto eleitoral municipal de La- 
gòa. residente á rua Paulino Fernandes n. 29. 

i . (Qualificação requerida n. 5.336). _ - , Mn,
5.076. José Dias Baptista (5.076), filho de Francisco Diaa 5.088. Mario Moraes Menezes (5.088), filho de Augusto

aptista e da Francelina Mari aBaptista, nascido raes Manezes e de Olivis da T.m t o m * ,  nas®*,

micilio eleitoral no districto municipal de 
e residencia á rua Elvira Machado n'. 10. (Qual*1 . 
ficação requerida a. 5.573;) *

5.087. Marina de Araújo Lima (5.087), filha de Pedro R®* 
berto de Azevedo Lima e de Amelia de Ar»ri 
Lima, nascida a 19 de maio de 1918, no Dislr®! 
Federal, domestica, solteira, com domicilio cie 
toral no districto municipal do Copacabana o J * 
sidencia á rua Barão da Torre n. 178. (QualiiV'1 ' 
çâo requerida n. 4.983.)

9 2 2de março de 1893, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com ctomieili oeleitoral no distri
cto municipal de Gavea, residente á nua Jardim 
Botânico a . 553 c-7, ( Qualificação requerida 
n. 4.653).

5a077« Benjamin Dias Baptista (5,077), filho de Francisco 
D4as Baptista e de Francelina Dias Baptista, nas
cido a 17 de maio de 1915, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gavea, residente á rua 
Jardim Botânico n. 553 c-7. (Qualificação reque
rida n. 4.645).

S.Ô7$ . A ry Bomfizn de Lima (5.078), filho de José Eomfim 
de lim a  e de Zulmira Ramos d eLima, nascido a 
i4  de fevereiro de 1911 no Districto Federal» 
onerarão, solteiro, com domicilio eleitora! no dls- 

.. .. tricto municipal de Copacabana, residente á rua 
Epitacio Pessôa, n . 890. (Qualificação requeri
da n. 5.563),

B .ôTf, Bento Ferreira (5.079). filho de Bento Ferreira de 
Paula e de Lucinda Candida de Oliveira, nascido 
a 24 de dezembro de 1910, era Entre Rios, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Lagôa, 
residente á rua Vílla Rica n. 8, (Qualificação re
querida n. 5.361).

8.680. Mano Cesar de Araújo (5.080), filho de Manoel Vieira 
de Arakjo e de Maria Cesar de Araújo, nascido a 
22 de novembro de 1915, em Sacramento, Estado 
de Minas Geraes, funccionário publico, solteiro. 

f com domioilio eleitoral no districto municipal de 
Lagôa e residencia á rua Menna Barreto n. 184. 
(Qualificação requerida, n. 5.065.)

8.881. Cypriano de Carvalho (5081), filho de Alberto dos 
Santos Ribeiro de Carvalho e de Rita de Cassia 
Carvalho, nascido a 1 de outubro de 1891, em Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Lagôa a -esi- 
dencia á avenida Carlos Peixoto n 6. (Qualifica
ção n. 4.599.)

5.082. Luciola de Carvalho (5.082), filha de Alberto dos San
tos Ribeiro de Carvalho e de Rita Cassia de Carva- 
valho, nascida a 6 de maio de 1910, üo Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Lagôa e residencia á 
avenida Carlos Peixoto n. 6. (Qualificação reque
rida n. 4.604.)

laue iusuezeo e ue vuvia aa íaiz menezes* 
a 19 de novembro de 1915, no Districto Fede® ’ 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral ao 
tricto municipal de Gavea e residencia á rua . 
dim Botânico .n. 209. (Qualificação requer* 
n. 5.415.)

5.989. Paulino Ferreira Pinto (3.089;, filho dè Jovença MsJ'  ̂
tha da Conceição, nascido a 23 de setemb®0. 1 
1916, no Districto Federal, commércio, £0‘ , 
com domicilio eleitoral no districto m u n icipa^

5.090.

Gavea e residencia á rua Pacheco Leão n. 
'Qualificação requerida n. 4.792.)

Vicente Bezerra (5.090), filho de Manoel J03^11̂  
Bezerra e de Maria da Purificação Bezerra, 
a 2 de março de 1902, em Natal, Estado u° $ 0
Grande do Norte, operário, solteiro,, com doi®110' e

5.091,

eleitoral no districto municipal de Copacabaaa.j, 
residencia á rua Gustavo Sampaio n. 68. (Qu? 
ficação requerida n. 5.483.)- • ;

Antonio Loureiro Bastos (5.091), filho de
José Bastos e de Maria Augusta.de Bastos, D,3 ,nDi 

3, no Districto Fed eral, ®a 28 de junho de 1913, uü uiainoio rcuw »-' r j .  
domicilio eleitoral no districto municipal d e a,. 
gôa 9 residencia á rua Assis Bueno n. 19.. t "  • 
lificáção requerida n. 3.703.)

5.092. Isaac Weinscheuker (5.092), filho de Salomão
nascido 3

de setembro de 1863, rva Rumania, natur*1!Ií7i-
cheuker e de Freida Weinscheuker,

brasileiro, commercio, casado, com d o m i c i l '0  

toral no districto municipal de Copacabana ®
sidencia á rua Copacabana nr. 642. (Qualif’-085 
requerida n. 5.394.)

Gatti *5.093. Ary Vicente G atti. (3.093), filho de Nicolau ^  
Carmelia Gatti, nascido a 20 de julho de 19 
SoCcorro, Estado de São Paulo, commercio, 
ro, com domicilio eleitoral no districto mun,ou3'  
de Lagôa e residencia á rua Sorocaba n. 20. v * . . 1 
lificáção requerida n. 5.330.)

8.083. X>aloenéa de Carvalho (5.083), filha de Alberto dos
Santos Ribeiro de Carvalho e de Rita Cassia de Car
valho, naspida a 5 de dezembro de 1911, no Distri
cto Federal, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Lagôa e residencia 
á avenida Carlos Peixoto n. 6. (Qualificação re
querida n. 4.896.)

8.084. Olga Pinto de Lima (5.084), filha de Henrique Pinto
de Lima e de Olga Marrot Pinto de Lima, nascida 
a 3 de março de 1916, no Districto Federal, estu
dante* solteira, com domicilio eleitoral no districto 
munioipal de Lagôa e residencia á rua Assis Bueno 
n. 33. (Qualificação requerida n. 1.448.)

3.094. Maria Luiza Gcurege Lage (5.094), filha de ’
Lage F ilho e de Maria Lufza do Faro p ° „0iiê, 
Lage. nascida a 23 de março de 1913, em 
Estado do Rio de Janeiro, funccionário P ^ n i '  
solteira, com domicilio eleitoral no districto ^pgj- 
cipal de Lagôa e residencia á aven;dá Carlos„.,g.)- 
xoto n., 52. (Qualificação requerida n.

5.095. Armando Pinto de Lima (5.095), filho de
Pinto de Lima Junior e de Maria Aro«lia 6®."jer&l,
nascido a 31 de maio de 1889, no Districto
offic.ial de Marinha, casado, com domicilio 
ral no districto municipal de Gavea e reS„(ia.), 
á rua Macedo Sobrinho n. 48. (Transfe®®0 : V j

5.096. Severino Vieira Gomes (5.096), filho de
Vieira Gomes e de Florencia Maria de A », ] 
nascido a 4 de fevereiro de 1907,
idòral, motorista, casado, com. domicilio élei,0j ; : a á 
districto^ municipal de Copacabana e .rf eÍj®fj<53C*0
ládeirà dos'Tabajáras n. 62, casa 2» (Qua
requerida n. 5.408. -
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098.

•100.

5.113.

Francisco Fernandes de Oliveira (5.097), filho da 5.109. 
Manoel Alves Leite e de Jesuina Fernandes de Oli
veira, nascido a 23 de agosto de 1906, no Districto 
Federal, pedreiro, solteiro, com domicilio e’ eitoral 
no districto municipal de Gavea e residencia á rua 
Pacheco Leão n. 58, casa 10. (Qualificação reque- 

„  rida n. 2.972.) W  5.110.
Carlos de Barros Jorge (5.098), filho de Eloy Josó 

Jorge e de Raulina de Barros Jorge, nascido a 22 
de novembro de 1909, em o Districto Federal, me
dico, solteiro, oom domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gavea e residencia á rua 12 de Maio 
n. 99. (Qualificação requerida n. 5.609.)

Maria Santos de Carvalho (5.099), filha de João Da- 5 . m .  
masceno de Cai-valho e Celuta Santa de Carvalho, 
nascida a 29 de janeiro de 1912, no Districto Fe
deral, bancaria, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Copacabana e residencia á 
avenida Atlantica n 444, 6“ andar, ap. 63. (Qua
lificação requerida n. 5.334.)

Anna dos Santos (5.100), filha de Manoel dos Santos 5 ^ 1 2  
e de Alzira Coelho dos Santas, nasçida a 17 de maio 
do 1918, em Valença, Estado do Rio de Janeiru, 
domestica,, solteira, com domicilio elejtoral no 
districto municipal de Gavea e residencia á rua 
Fonte da Saudade sém numero. (Qualificação re- 
rida n. 5.449.)

Oldemar Martins Corrêa (5.101), filho de Arthur Mar
tins Corrêa e de Maria do Rosário Martins Corrêa, 
nascido a 19 de abril de 1913, no Districto Federal, 
empregado no commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gavea (qualifi
cação requerida n. 5.137) e residencia á rua Bar- 
tholomeu Mitre n. 62.

Maria Celeste Lynch (5.102) filha de Edgar Antonio 5.114. 
Lynch e de Alexandrina Borges Lynch, nascida a 
23 de agosto de 1904, em Fortaleza, Estado do Cea
rá, domestica, solteira, com domioilio eleitoral uo 
districto municipal de Copacabana (qualificação 
requerida n. 1.011), e residencia á rua Visconde 
de Irajá n. 294, casa I .

Djanira Martins de Vasconcellos (5.103), filha de 5.115.
Adelia Martins, nascida a 25 de outubro de 1911, 
no Districto Federal, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Copacaba
na (qualificação requerida n. 5.586) e residencia 
á avenida Epitacio Pessôa n. 890.

Emilia Leopoldina Pereira (5.104), filha de Boaven-
tura José Pereira e de Leopoldina Maria de Oli— 5.116.
veira, nascida a 1 de agosto de 1906, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Copacapana (quali
ficação requerida n. 5.584) e residencia á avenida 
Epitacio Pessoa n. 890.

Rupprecht Cicero Morris (5.105), filho de Roberto 
Norris e de Adelaide Norris. nascido a 14 de junho .
de 1914, no Districto Federal, empregado no com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Copacabana (qualificação reque
rida n. 5.561) e residencia á rua Dias da Rocha 

'iêft » 28. .  . . .
• Mario Lauria (5.106), filho de Francisco Paulo Lau- 

ria e de Anna Maria Laura, nascido a 5 de abril de 
1908, no Districto Federal, empregado no commer- 
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Copacabana (qualificação requerida 
n. 461) e residencia á rua Domingos Ferreira nu
mero 16.

•J 0 2 .

5-l04.

•105 5.117.

•107

•108,

Affonso Fonseca (5.107), filho de Antonio Seraphim 
da Fonseca Junior e de Umbelina Augusta da Fon
seca, nascido a 1 de outubro de 1915. no Districto 
Federal, empregado no commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Copa
cabana (qualificação requerida n. 5.618) e resi- 
dencia á rua Siqueira Campos n. 77.

Domingos Occhionis (5.108), filho de Pedro Occhioni 
e de Josepha Capiton, nascido a 28 de outubro de 
1917, no Districto Federal, empregado no commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gavea (qualificação requerida nu
mero 5.455) e residencia á rua Pacheco Leão nu
mero 381.

Rubens de Moraes (5.109), filho de José de Moraes e 
de Albertina Cesar, nascido a 19 de novembro de 
1913, no Districto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ga
vea (qualificação requerida n. 5.598) e residen
cia á rua Ponte da Saudade n. 207.

Bluethe de Carvalho (5.110), filho de Alberto dos 
Santos Ribeiro de Carvalho e de Rita Cassia de 
Carvalho, nascido a 3 de setembro de 1908, no Dis
tricto Federal, empregado no commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Lagòa (qualificação requerida n. 4.432) e resi
dencia á avenida Carlos Peixoto n. 6 .

João Pedro Cunha (5.111), filho de João Alfredo da 
Cunha e de Delfina de Souza Salles, nascido a 26 
de abril de 1904, em Santa Quiteria, Estado do 
Ceará, empregado no commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Copaca
bana (qualificação requerida n. 5.421) e residen
cia á rua Figueiredo Magalhães n. 98.

Antonio da Costa Fonseca (5.112), filho de Alencar 
da Costa e de Isabel Maria de Freitas, nascido a 
26 de setembro de 1911, no Districto Federal, em
pregado no commercio, solteiro, oom domicilio elei
toral no districto municipal de Gavea (qualifica
ção requerida n. 5.612) e residencia á rua Duque 
Estrada n. 33.

Sabino José Ramos (5.113), filho de Amaro José La- 
mos e de Joaquina Maria da Conceição, nascido a 
25 de junho de 1906, em Macahé, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com dofnicilio eleito
ral no districto municipal de Lagôa (qualificação 
requerida n. 5.599) e residencia á rua General Se- 
veriano n. 74.

Joaquim Rodrigues de Menezes Netto (5.114), filho de 
Adolpho Vieira de Menezes e de Ànagilda Rodri
gues Vieira de Menezes, nascido a 11 de setembro 
de 1912, em Itaocara, Estado do Rio de Janeiro, 
pharmaceutioo, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gavea (qualificação transfe
rida) e residencia á rua Jardim Botânico n. 594.

Benjamim Souza (5.115), filho de José Antonio Te i
xeira e de Emereciana Alves de Souza, nascido a 31 
de março de 1910, em Santa Anna da Japuhiala, 
Estado do Rio de Janeiro, empregado no commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Lagôa (qualificação requerida nu
mero 5.410) e residencia á avenida Pasteur n. 250.

Eias Guedes (5.116), filho de Paulo Rodrigues e de 
Maria Luiza Guedes, nascido a 1 de maio de 1916,

: no Districto Federal, empregado no commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Lagôa (qualificação requerida n. 4.617) e 
rseidencia á rua Assumpção n. 31. .

Joaquim Gonçalves (5.117), filho de Josó Gonçalves e 
de Ernesta Barbosa, nascido a 2 de março de 1916, 
no Districto Federal, emprtgado no commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Copacabana (qualificação requerida nume
ro 5.637) e residencia á rua Figueiredo Magalhães 
n. 96.

Vicente Gonçalves do Nascimento (5.118), filho de 
Raymundo Gonçalves do Nascimento e de Franois- 
ca Gonçalves do Nascimento, nascido a 18 de agosto 
de 1905, no Crato, Estado do Ceará, militar, 1* sar
gento da Armada, casado, com domioilio eleitoral 
no districto municipal de Copacabana (qualifica
ção transfreida) e residencia á rua Bulhões de Car
valho n. 16.

5.119. Maria Laudelina Motta Menghini (5.119), filha de
Francisco Motta e de Olivia Pacheco Motta, nasci
da a 27 de setembro de 1904, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Lagôa (qualificação requerida 
n. 5.489) e residencia á rua Álvaro Ramos nume
ro 209, casa 2.

5.120. Francisco da Silva (5.120), filho de Maria Augusta de
Assis, nascido a 6 de junho de 1908, em Ayuruoca, 
Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no disericto municipal de Ga- 

'vea  (qualificação transferida) e residencia á rua 
Faro n. 56.

I
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Moacyr Ignacio Mendonça (5.121), filho de Antonio 
Ignacio Mendonça e de Margarida Ignacio Mendon
ça, nascido a 16 de agosto de 1913, no Districto Fe
deral, empregado no commercio, solteiro, com do- 
mioilio eleitoral no districto municipal de Lagòa 
(qualificação requerida n. 5.591) o residencia á 
rua São Clemente n. 147, casa 35.

g.,122. Carlos Tavares de Lyra (5.122), filho do Dr. Au
gusto Tavares de Lyra e de D . Sophia Tavares de 
Lyra, nascido a 3 de junho de 1916, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gavea (qualifica
ção requerida n. 5.646) e residente á rua Vo
luntários da Pgtria n. 435.

5.123. Oswaldo de Álencastro Guimarães (5,123), filho de
Ignacio de Álencastro Guimarães Junior e de Ge- 
lina de Álencastro Guimarães, nascido a 2 de ja
neiro de 1915, em Piquete, Lorena (Estado de São 
Paulo), estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gavea (qualificação re
querida n. 5.594) e residente á rua Pacheco Leão 
sem numero.

5.124. Jorge Geraldo do Espirito Santo (5.124), filho de
Mathias do Espirito Santo e de Lourença Catharina 
do Espirito Santo, nascido a 27 de janeiro de 1914, 
no Districto Rederal, operário, soleiro, com do
micilio eleitoral no distrioto municipal de Gavea 
(qualificáção requerida n. 5.267) e residente á 
rua Faro n. 35.

5-125. Gertrudes de Araújo Xavier (5.125), filha de Leandro 
José de Araújo Silva e de Lucinda Euzebio de 
Araújo Silva, nascida em 5 de agosto de 1887, no 
Districto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gavea (quali
ficação requerida n. 5.458) e residente a rua Faro 
n. 35,

5.126. Edison da Silva Menezes (5.126), filho de Leopoldino
da Silva Menezes e de Adolphina da Silva Mene
zes, nascido a 22 de março de 1904, em São Gonçalo 
dos Campos (Estado da Bahia), commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gavea (qualificação requerida n. 4.724) 
e residente á rua Pacheco Leão n. 73.

5 . 1 2 7 . José de Castro Neves Filho (5.127), filho de José de
Castro Neves e de Adelina Leite de Castro Neves, 
nascido a 27 de agosto de 1883, em Itaparica (Es
tado da Bahia), commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Lagoa (qualifi
cação requerida n. 4.231) e residente á rua Mar
tins Ferreira n. 38.

5-128. Luiza de Freitas Sayão (5.128), filho de João Julião 
Manso Sayão e de Archangela Maria Rosa da Con
ceição, nascida a 3 de setembro de 1008, em Vas
souras (Estado do Rio de Janeiro), empregada 
no commercio, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Copacabana (qualificação re
querida n. 5.496) e residente á rua Copacabana 
n. 754.

5.129. Francisco Soalheiro Peres (5.129), filho de Manoel
Soalheiro Peres e de Esparança Garcia Alves, nas
cido a 12 de setembro de 1916, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no djs- 
tricto municipal de Gavea (qualificação requerida 
n. 4.997) e residente á rua Faro n. 56, casa 10.

5.130. Hugo Siqueira de Sá (5.130), fillio de Tertuüaao Pro-
copidio de Sá e de Arminda Siqueira de Sá, nascido 
a 29 de abril de 1906. em Itainby (Estado do llio de 
Janeiro), operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Copacabana (transferen
cia) o residente á rua Nascimento Silva n. 8.

5.131. Amalia Cuntim Nunes (5.131), filha de Cândido Cuntim
Lourenço e de Carmen Nunes Rodrigues, nascida a 
8 de junho de 1918, no Districto Fe leral, mo
dista, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
município de Copacabana (qualificação requerida 
n. 5.628) e residente á rua Siqueira Campos n. 61.

5.*32. Arthur da Silva Pimentel (5.132), filha de Joaquim 
da Silva Pimentel e de Perciliana Maria.de Jesus, 
nascido a 8 de junho do 1897, em Santa Thercsa de 
Yalénío (Estado do ltio de Janeiro), commercio, ca
sado), com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Copaeabana (qualificação requerida nu- 

giero 5.516) e residente á rua Copacabana n. 926.

5.133. José Alves 5.133), filho de José Maria Alves e de An*
tonia de Jesus Alves, nascido a 13 de janeiro de 18»  ̂
em Villa Real, Portugal (nacionalizado), propri®1®' 
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
nicipal de Copacabana (qualificação requerida n*j* 
mero 2.379) e residente á rua Copacabana

5.134. Edmundo Souza Alves (5.134), filho de Antonio
i. de Souza e de Rosa Maria Alves, nascido a * J* 

junho de 1902. no Districto Federal, empregado< J1 
commercio, solteiro, com domilicio eleitoral a0' az. 
tricto municipal de Copacanaba (qualificação reau 

. rida n. 5.418) e residente á rua Barcellos n. -*•
5.135. AriÊteu de Andrade (5.135), filho de Manoel

e de Maria Andrade, nascido a 2 de setembro u 
1911, em Araripe (Estado do Ceará), lavrador, {®j 
teiro, com domicilio eleitoral no districto mub*-01̂  
de Copacabana (transferencia) e residente a r 
Barcellos n. 22.

5.136. Paulo Viriato da Fonseca Galvão, filho de Pedro/®,.
Io da Fonseca Galvão e de Maria Saboia Viw» 
Galvão, nascido a 23 de outubro de 1895, em f "  
taleza, Estadc. do Ceará, commercio, casado, c o 0 iA e 
micilio eleitoral no districto municipal de La gov  
residencia á rua S. João Baptista ri. 86. (Qua 
ficação requerida n. 3.994.) m

5.137. Cyla Grossmam, filha de Phelippe Grossmam J fl0
Bertha Grossmam, nascida a 9 de abril de 19»4,joj. 
Districto Federal, domestica, solteira, com dobu^ 
lio eleitoral no districto municipal de CopacmjV 
e residencia á rua Figueredo Magalhães n. 1 
(Qualifieação requerida n. 5.504.)

5.138. Ney Gomes Jobim, filho de Luiz Augustcr da Trina ^
Jobim e de Maria Gomes Jobim, nascido a i-  fl0 
junho de 1916, no Districto Federal, empregad" 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoraç  ̂
districto municipal de Copacabana e residencia 
rua Figueredo Magaihães n. 96. (Qualificação 
querida n. 5.318.) , _ ^

5.139. Diva Ferrão Santos Cruz. filha de Esteves José
Ferrão Junior e de Olivia de Oliveira P iref , f i clo 
rão, nascida a 21 de março de 1902. no L>tl£!,ora! 
Federal, domestica, casada, com domilio eien . 
no districto municipal de Gavea e residenci3 »  g. 
Corcovado n. 17. (Qualificação requerida nu 
ro 4.846.) » f fOn«0

5.140. Maria do Lourdes Machado Ribeiro, filha de
Duarte Ribeiro e de Judith Machado Ribeiro, 
cida a 8 do agosto de 1912, no Districto ^  
domestica, solteira, com domicilio eleitoral n° yís- 
tricto municipal de Gavea e residencia á r lia .eri' 
conde de Carandahy n. 18. (Qualificação requ 

•  da n. 5.358.)
5.141. Sylvia Pires Ferrão, filha de Estevão Jose^^.,,.,

Ferrão Junior e de Olivia Carolina de 0 ‘L  
Pires Ferrão, nascida a 7 de dezembro de 
Districto Federal, domestica, solteira, com o e 
cilio eleitoral no districto municipal de 
residencia á rua Corcovado n. 17. (Q ual»1 
requerida n. 4.857.) Apifo

5.142. Adelina Ferrão Mello Gomes, filha de Estevão J ^ p jre *
Ferrão Junior e de Olivia de 01 iyeira rict<J 
Ferrão, nascida a 1 de junho de 1892, no 
Federal, domestica, casada, com domicilio rlj3 
no districto municipal de Gavea e residencia 
Tabura n. 50. (Qualificação requerida n •) 
ro 5.84 4.) , jia-

Oscarino dos Santos, fillio de Belisario Jota c , jgü3- 
ria dos'Santos, nascido a 11 de fevereiro de ^0„ 
no Districto Federal, commercio, casado, conr 3gô* 
micilio eleitoral no districto municipal d® j00> 
e residencia á rua General Severiano n>

.143.

(Qualificação requerida n. 5.593.)

O es!scr>v■80.Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1936.
F. Farin .

SETIMA ZONA ELEITORAL ^  ^
De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 7* Zona, da "  oú^e' 

cumscripção do Districto Federal, faço publico, para 9jiUioS 
cimento dos interessados, que foram expedidos os 
eleitoraes dos seguintes cidadãos:
9.578. Sebastião Ribeiro (9.679), filho de Maria Augd?j?,;cio

beiro , nascido a 20 de ja n e iro  de 1914, n9 .D !V ?iiC' 
Federal, eom mereto, -o lte iro . eom  dom ic ilio  ^ , ^ 0'  
ra l no d is tric to  m un ic ipa l de S a n fA n n a  e re® 
cia á rua Senador Eusebio n. 92.
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®.579

9.581

•582.

*•583,

*•581,

*•585.

• 58fi.

•587.

• 588.

*■589.

•59o.

•591.

•592.

Mercedes Rodrigues Silva (9.680), filha de Margarida 
Amelia da Costa, nascida a 27 de outubro de 1892, 
no Estado de Minas Geraes, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo e residencia á rua Corrêa Vasques nu
mero 25.

Aida de Clemente Ribeiro (9.681), filha de Raphael de 
Clemente e de Antonietta Garritano, nascida a 4 de 
julho de 1914, no Districto Federal, costureira, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Espirito Santo e residencia á rua Visconde de 
Itaúna n. 505.

Pedro Alves (9.682), filho de Leobello Alves e de 
Pergentina Alves, nascido a 29 de abril de 1893, 
no Estado do Rio Grande do Sul, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Espirito Santo e residencia á rua Miguel de 
Frias n. 22.

Rita Ribeiro Pelosi da Silva (9.683), filha de Nelson 
Ribeiro da Silva e de Rosaria Garrido Martinez, 
nascida a 30 de outubro de 1908. no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo e residencia á 
rua D . Minervina 29.

Elisiario Marinho Chaves (9.684), filho de Antonio 
Marinho Ribeiro e de Euphrausina Marinha Cha
ves, nascido a 29 de maio de 1913, no Estado de 
Pernambuco, agricultor, solteiro, com _ domicilio 
eleitoral no districto municipa! de Espirito Santo 
e residencia á rua Pereira Franco n . 37.

Jayme Vieira (9.685), filho de Ubaldino V ieira e de 
Leonelia Vieira de Souza, nascido a 14 de setem
bro de 1916, no Districto Federal, commercio. sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de San 1’Anna e residencia á rua de SanFAnna nu
mero 76.

Maria Corrêa Gonçalves (9.686), filha de Antonio 
Gonçalves e de Maria Corrêa Gonçalves, nascida a 
27 de março de 1915, no Districto Federal, costu
reira, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e residencia á rua 
Carmo Netto n. 285.

Vicentina de Mattos Franco (9.687), filho de Pergen- 
tino Augusto Tavares Franco e de Vicentina Laura 
Tavares Franco, nascido a 16 de setembro de 1909, 
no Districto Federal, ferroviário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e resdencia á rua S. Chrstovão n. 43.

Victor Regueira (9.688), filno de José Regueira e de 
Beatriz da Silva Regueira. nascido a 1 de dezembro 
de 1912, no Districto Federal, commercio, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Sant’Anna e residencia á rua General Pedra nu
mero 2?.

Gerson dos Santos Barbosa (9.689). filho de Joaquim 
dos Santos Barbosa e de Aurora dos Santos Barbosa, 
nascido a 13 de março de 1918. no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domioilio eleitoral 
no districto municipal de SanFAnna e residencia A 
rua Frei Caneca n- 40.

José Jorge Barreto (9.690), filho de Antonio da Silva 
Barreio e de Francisca Borges Barreto, nascido a 10 
dc ãgosto de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanFAnna e residencia á rua 
Julio do Carmo n. S2.

W aldyr Rangel (9.691). filho de Sebastiana Marons, 
nascido a 23 de agosto de 1913. no Districto Fe
deral. operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo e residencia 
á rua Pessôa de Barros n. 20.

Renato de Oliveira (9.692), filho de Domingos Joa
quim d’01iveira e de Anna de Oliveira, nascido a 28 
de março de 1914, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e residencia á rua São 
Christovão n. 38.

Lex Rodrigues dos Santos (9.693), filho de Antonio 
Rodrigues dos Santos e de Anna Brandão dos Santos, 
nascido a 8 de março de 1907, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com ^domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residencia á 
rua Pereira Franco n. 24.

9.593. Dina Regina Pereira (9.694), filha de Nelson Augusto
Pereira e de Carmen de Moraes Pereira, nascida ar 
7 ,de setembro de 1914, no Districto Federal, pro
fessora, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de SanFAnna e residencia á rua Frei 
Caneca n. 45.

9.594. Adelino da Costa Carvalho (9.695), filho de Quintino
Carvalho e de Victoria da Costa Carvalho, nascido 
a 28 de agosto de 1893, no Estado do Maranhão, 
radíòtelegraphista, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo e residen
cia á rua Nery Pinheiro n. 23.

9.595. Carlos Alberto Lynch (9.696), filho de Carlos Lynch
e de Maria Rosa Lynch, nascido a 19 de janeiro 
de 1911, no Estado de Minas Geraes, ferroviário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mui, - 
cipal de Espirito Santo e residencia á rua São Cho - 
tovão n. 37.

9.596. Luiz Antonio da Silva (9.697), filho de Claudina i; -
briela, nascido a 17 de abril de 1904, no Esta.m 
de Minas Geraes, motorista, casado, com do dom:;í- 
lio eleitoral no districto municipal de Espk K , 
Santo e residencia á rua Machado Coelho n. 74.

9.597. Eusebio José (9.698), filho de José Eusebio e de 1‘
nedicta Thereza, nascido a 22 de agosto de JJ; '» 
no Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, 
domicilio eleitoral no districto municipal de E s c 
rito Santo e residencia á rua Souza . Nunes n. 49.

9.598. Luiz Leopoldo de Miranda (9.699), filho de Amaro
Benicio de Miranda e de Eliza de Almeida Miranda, 
nascido a 10 de outubro de 1904, no Estado de 
Pernambuco, sargento da Armada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo, 
e residencia á rua São Christovam n. 171.

9.599. Alberto da Costa Barros (9.700), filho  de Manoel da Costa
Barros e de Maria Pereira da Silva, nascido a 17 
de julho de 1916, no Districto Federal, commer
cio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

• municipal de Espirito Santo e residencia á rua 
Savaz n „ 72.

9.600. Olga Rodrigues de Carvalho (701), filha de Francisco
Rodrigues de Carvalho e de Rosa Ribeiro de Car
valho, nascida a 21 de novembro de 1908, no p is- 
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residencia á rua Visconde de Itaúna n. 505.

9.601. Manoela Ramos Neves (702), filha de Alexandre Ra
mos, nascida a 10 de março de 1908, no Estado do 
Espirito Santo, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residencia á rua São Christovam n. 34.

9.602. José Denoberto Passos, (703), filho de Denoberto
Rodrigues dos Passos, nascido a 9 de maio de 1903, 
no Estado de Pernambuco, commercio. casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo e residencia á rua São Christovam nu
mero 125.

9.603. Glaudionor da Silva Gomes (704) filho de Moraes 
Firmino Noleto e de Isaura da Silva Gomes, nascido

a 13 de abril de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, ) 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo e residencia . 
á rua do Pinto n. 5.

9.604. Oscar de Almeida, filho de Álvaro Lima de Aimeida
e de Anna Teixeira de Almeida, nascido a 1 de 
março de 1915, no Districto Federal, commercio. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo e residencia á rua Anni- 
bal Benevolo n. 23.

9.605. José Guilhermino Ribeiro (9.700), filho de Joaquim
Guilhermino e de Maria Ribeiro, nascido a 5 de 
agosto de 1908, no Estado de Minas Geraes, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
munioipal de Espirito Santo e residencia á  rua 
Capitão Senna n. 8.

9.606. Edmundo de Souza Coelho (707), filho de Joaquim
de Souza Coelho e de Flora Rangel Porto, nascido 
a 25 de abril de 1911, no Estado de Minas Geraes, 
sapateiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanFAnna e residencia á rua 
Frei Caneca n. 40.

i
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p .607. Eliza Cossenza (708), filha de L iv ig i Cossenza e de 
Dionina Cossenza, nascida a 28 de março de 1899, 
no Districto Federal, professora solteira, com do
mioilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residencia á rua São Christovam n. 36 
casa 18.

B.608. Arlindo Veiga (709), filho de Arlindo Augusto da 
Veiga e de Engracia de Mesquita Veiga Veiga, nas
cido a 31 de janeiro de 1915, no Districto Federal 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gambôa e residencia á rua 
Bento Ribeiro n. 4.

0.609. Judiíh Salesia Cruz, filha de Antonio Camacho e de 
Raymunda de Salesia. nascida a 8 de junho de 1895, 
no Estado dc Rio de Janeiro, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residencia á rua D . Minervina 
n, 26.

6.610. Mercedes Melio e Silva. (11), filha do Plínio da Costa 
Menezes e de Amelia Mello Menezes, nascida a 27 
de setembro de 1910, no Estado de Sergipe, domes- 
tioa, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e residencia á rua 
Guapi n. 35.

0.611. Paulo Nascimento (12), filho de Francisco Josó do 
Nascimento e de Maria José do Nascimento, nas
cido a 25 de dezembro de 1900, no Estado da Pa- 
rahyba, commercio, solteiro, com dom icilio. eleito
ral no districto municipal de Espirito Santo se 
residencia á rua Pessoa de Barros n. 24 j

6.612. Antonio Moreira Pacheco (9713) filho da José Mo
reira Pacheco e de Maria de Almeida Pacheco nas
cido a 5 de junho de 1880, no Districto Federa!, 
Despachante da Alfandega, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo residente á rua Pedro e Rodrigues n. 2 i.

9.613. Waldemar José Soares (9.714), filho de Carlos Jose
Soares nascido a 13 de outubro de 1912 e mMinas 
Geraes, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna, e resi
dencia á rua SanfAnna, 42.

0 .614 .. Analia da Cunha Linhares (9.715), filha de José e 
de Florinda da Cunha Duarte, nascida a 6 de Agos
to de 1911, no Districto Federal, domestica, casa
da, com domicilia eleitoral no districto municipal 
de SanfAnna, e residençia áá rua Visconde de 
Itauna n. 111 casa 1.

'9.615. Benedicto Leme W alter (9.716, filho de Arthur W al
ter e de ?>laria de Oliveira Leme, nascido a 1 de ffi- 
verei de 1906, em São Paulo commeroio, casado, 
cora domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo, e residencia á rua Pessôa de 3 arros,

. * numero 3.
9.616. Odalia Midosi (9.717), filha de Hildegardo Miduosi 

da Motfa e de Olga' Carietto da Motta, nascida a 
16 de novembro de 1911, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no Dis
tricto municipal do Espirito Santo, e re6idenola 
á rua Estacio de Sá, n. 115.

0.617. Paulo Guimarães (9.718), filho de Alberto Guima
rães e de Eulalia Azevedo Guimarães, nascido a 
4 de maio de 1905, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Espirito Santo, e residencia á rua Nery 
Pinheiro, n. 35.

4.618. Severino Soares (9.719), filho de Josó Soares da SiN
va e de Julinda Soares da Silva, nascido al7 dei 
março de 1909, no Rio de Janeiro, operário, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
do Espirito Santo, e residencia á rua Guapá, 37.

9.619. Oswaldo Carvalho da Silva (9.720), filho de José
Alves David da Silva e de Risoíeta Cesar de Carva
lho. nasoido a 20 de março de 1907, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de SanfAnna. e resi
dencia á rua Frei Caneca, n. 14.

9.620. Nelson de Moraes (9.721), filho de Rosa Thereza de
Moraes, nascido a 30 dB março de 1909, no Distrioto 
Federal, commercio. solteiro, com domioilio elei
toral no distrioto municipal de SanfAnna, e r « *  
sidencia á rua Pedra, 235.

9.621. Moacyr Sousa Mendes (9.722), filho de Francisc3 oJ
Silva Campos, nascido a 21 de outubro d0 
no Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com do®** 

no Districto Federal, commercio, solteiro, com d0®1', 
cliio eleitoral no districto municipal de SanfAnna, 
e residencia á rua Marquez de Sapucanv, n. 8°;

9.622. Lourival Guilherme de Oliveira (9.723)', filho a®
Octavio Guilherme de Oliveira e de Maria BinJ* 
de Oliveira, nascido a 14 de abril de 19(L, no Gi»' 
tricto Federal, estudante, casado, com domi®11 
eleitoral no districto municipal do Espirito San101 
e residencia, á rua São Christhovão, n. 59.
tricto Federal, guarda livros, casado, com domiojN®

9.623. Moacyr Barroso de Lima (9 .724 ), filho dc V erga1®
de Souza de Lima e de 01g3 Barroso de Garvâ*jw 
Lima, uascido a 4 de fevereiro de 1905, no B*s'  
eleiloral no districto municipal do Espirito £®n 
e residencia á rua São Christhovão, n .47.

9.62*. Ruy Alves Lyrio (9 .725), filho de Francisco A1'? '
Lyrio  e de Emilia Alves Lyrio, nascido a 19 “ 
agosto de 1915, no Districto Federal, com domin^L 
eleitoral nodistricto municipal do Espirito Si,n ' 
e residencia á rua Machado Coelho, n. 50. , .

9.625. Miguel Joia (9.726), filho de Francisco da
de Francisca Silvana, nascido a 20 de setembro 0 
1900, no Districto Federal, industrial, casado,

, d om ic ilio  e le ito ra l no d is tric to  m un icipa l do *• 
p ir it o  Santo, e residencia  á rua São Christliova ’ 
Dum ero 187. . *

9.626. Alvaro da Costa Braga (9.727). filho de José d3 Co*^
Braga e de Maria Leopoldina Braga, nascido # 
de outubro de 1898, no Districto Federal, ocmnie ’ 
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto ®u' 
nicipal de SanfAnna e residencia á rua Moncof' 
Filho n. 40.

9.627. Julio Martinelli (9.728), filho de Hercules. MartínêOf
e de Candida Dias Picheira, nasci io a € de B13,. 
de 1909, no Districto Federal, commercio, casao ’ 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
Gambôa e residencia á rua da Harmonia n. 191 .

9.628.. Primerose Pinto (9.729). filha de Álvaro koP®° 
Pinto e de Desdemona Pinto, nascida a. 6 de. ma?v 
de 1905, no Districto Federal, commercio, soltei 
com domicilio eleitoral no districto muiriciP31 2̂  
Espirito Santo *e residencia á rua Estacio de k 
n. 17, casa 6.

9.629. Oswaldo Alves da Costa (9.730), filh o .d e  Joaa01̂
Alves da Costa e de Julieta Candida de.CarvM,^ 
Costa, nascido a 26 de dezembro de 1910. no u ■ 
tricto Federal, operário, casado, com domicilio e‘ sj. 
toral no districto municipal de SanfAnna e re 
dencia á rua General Pedra n. 179.

9.630. Silvino Alves Netto (9.731), filho de Julia Alves
nascido a 22 de outubro de 1912, no Districto * j 
deral, commercio, solteiro, com domicilio „ cia 
no districto municipal de SanfAnna e resjdeo 
é rua Frei Caneca n. 81. n08

9.631. Francisco Agostinho (9.732), filho do Maria =e",6i 
. . .  do Espirito Santo, nascido a 15 de agosto de

no Estado do Rio de Janeiro, operário, e.oIt, 
com domioilio eleitoral no districto munioiP81.^  
SanfAnna o residencia á praça da Republica n*

9.632. Waldemar Alonso da Silva (9.733), filho de Ab8?„a iaen iar aiuuou ua ou va  w *  'GO/f íim u  u*3 * 
Alonso Rosas e de Virginia da Silva F ida lgo . 
oido a 16 de agosto de' 1904, no Distrioto Fe ajs- 
motorista, casado, com' domicilio oleitoml n® , & 
tricto municipal de Espirito Santo © resid030 
rua São Ghristovão n. 42. g

9.633. A lipio Couto (9.734), filho de Flavio C a r v a l h o
Couto e de Maria Luiz do Couto, nascido a ' riJ- 
julho de 1905, no Estado do Rio de Janeiro, ,°Ppicto 
rio, casado, com domicilio eleitoral no «ja  
municipal de Espirito Santo e residencia 8 
Machado Coelho n. 24. iihert°

9.634. João Baptista de Souza (9.735), filho do Au» 3)
Francisco de Souza e de Julia Franci3ca de 
nascido a 13 de outubro de 1910, no Estado co' 
de Janeiro, commercio, casado, com domiciim 
toral no districto municipal de SanfAnna e re*1 
cia A rua Marquei de Sapuoahy n. 146.



^yum te-feiral BOLETIM ELEITORAL Outubro de íuse 3231

•.«35.

'•«37.

••«38.

9-639.

••«40.,

*•«41.

•«4*.

•«43.

•6*4.

•«46.

.6 4 7 .

Augusto de Ângelo (3.736), íilho de Augusto de Ân
gelo e de Noemia Coutinho de Angelo, nascido a 
23 de dezembro de 1915, no Estado de São Paulo* 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral ao dis
tricto municipal de Espirito Santo e residencia á 
rua Machado Coelho n. 88.

José Campos (9.737), filho de Pedro Campos Junior 
e de Maria José de Campos, nascido a 23 de outu
bro de 1916, no Estado de Minas Geraes, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna e residencia á rua Visconde 
de Itaúna n. 113.

Roberto Limoeiro (9.738), filho de Sylvio Mendes L i
moeiro e de Aida Silveira Limoeiro, nascido a 17 
de outubro de 1914, no Districto Federal, funccio
nario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gambôa e residencia á 
rua Livramento n. 160.

José Fraga (9.739), filho de Clarindo Caetano Fraga 
e de Joanna da Silva Fraga, nascido a 21 de abril 
de 1907, no Estado de Minas Geraesi  funccionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitora' no distri- 
rto municipal de SánfAnna e residencia á rua Frei 
Caneca n. 14.

Eduardo Lemos de Araújo (9.740), filho de Domin
gos José de Araújo e de Rosa Lemos du_ Araújo, 
nascido a 14 de julho de 1915, no Districto Fe
deral, comtaercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Sant*Ann3 e. residencia 
á rua Moncorvo Filho n. 101.

José Bonifácio da Rocha Pereira (9.741) ,filho de 
Manoel Augusto Pereira e de Elvira da Rocha Pe
reira, nascido a 30 de julho de 1904, no Estado 
do . Rio de Janeiro, commercio, soiteiro, com do
mioilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residencia á Praça da Republica numero
13.

IHdimo Paes da Costa (9.742), filho de Jacintho Paes 
da Costa e de Julieta Maria da Costa, nascido a 11 
de setembro de 1897, no Districto Federal, com- 
meroio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residencia â rua 
Senador Euzebio n. 48.

Nelson Magdelany (9.743), filho de Nagib Magdelany 
e de Vinne Salim Magdelany, nascido a 13 de ju 
lho de 1918, no Districto Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna e residencia á rua Moncorvo 
Filho n. 40.

Angclino Soares (9.744), filho de Joaquim Manoel 
Soares e de Maria do Carmo, nascido a 28 de ja 
neiro de 1918, no Districto Federal, serralheiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna e residencia á rua Frei Ca- 
neca numero 148.

Eugenia Trindade de Figueiredo (9.745)? filha fie 
Leonardo Corrêa da Trindade e de Guiomar da 
Conceição, nascida a 3 de janeiro de 1914, no Dis
tricto Federal, domestica, casada, com’ domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gambôa e rc- 
sidenma á rua da Harmonia n. 69.

Antonio Gomes (9.746), filho de Antonio Gomes e de 
Maria Ferreira Gomes, nascido a 29 de junho de 
1911, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gambôa e residencia á rua Sacadura Cabral nu
mero 183. ,

Erancisco Franco Cabral (9.747), filho de Manoel 
Pereira Cabral Filho e de Maria Pereira Cabral 
Filho, nascido a 27 de janeiro de 1906. no Estado 
do Rio Grande do Norte, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residencia á rua General Pedra nu- 
mero 235.

Arlinda de Souza Pereira .9.748), filha de Antonio 
Martins Pereira e de Maria de Souza Pereira, nas
cida a 15 de março de 1903, no Estado de Per
nambuco, enfermeira, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo e

>.652.

9.653.

9.648« Ernesto de Carvalho (9.749), filho de Emil de Car
valho e de Maria Ignacia de Carvalho, nascido a 
1 de setembro de 1915, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residencia & 
rua São Christovão numero 24.

9.649. Alvaro Jacintho de Souza (9.750), filho de Luiz José
de Souza e de Deolinda Candida de Souza, nascido 
a 29 de abril de 1887, no Districto Federal, cor- 
rector, viuvo, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e residencia á rua 
Machado Coelho n. 105.

9.650. Sebastião Peres Farias (9.751), filho de Manoel José
Farias e de Gaudencia Peres da Rosa, nascido a 19 
de setembro de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com. domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residencia â rua 
General Pedra n. 38.

9.651. Victoria Rocha Corrêa (9.752), filha de Joaquim Pe
reira da Rocha e de Margarida Pinto da Rocha, 
nascida a 18 de outubro de 1909, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residencia 
á rua Frei Caneca numero 42.

Kajaer de Andrade (9.753), filho de Cacilda Roza de 
Andrade, nascido a 29 de outubro de 1908, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residencia á rua General Caldwell nu
mero 167.

Alberto de São Paulo Aguiar (9.754), filho de Joa
quim José de São Paulo Aguiar, e de Maria da 
Gloria de Souza Aguiar, nascido a 29 de maio dç 
1873, no Districto Federal, guarda livros, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residencia á rua São Christovão 
n. 32.

9.654. José Flores Grillo (9.755), filho de Salvador Grillo 
e de Marianna da Silva Flores Grillo, nascido a 9 
de novembro de 1916, no Distriçto FederaL estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
irfunicipal de SanfAnna e residencia á rua Frei 
Caneca n. 12.

Alice Ephigenia da Cunha Araújo (9.756), filha dé 
João de Araújo Monteiro e de Algira Mareella da 
Cunha Araújo, nascida a 21 de setembro de 1898, 
no Districto Federal, costureira, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residencia á rua Alpha n. 14.

9.656. Armando Motta (9.757), filho de Domingos Motta è
de Francisca Motta, nascido a 13 de agosto de 1916, * 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residencia á rua Frei Caneca n. 252.

9.657. Américo Soares Almeida (9.760), filho de Albino Soa
res Almeida e de Maria Rosa de Almeida, nascido a 
17 de julho de 1900, no Districto Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no Districto 
municipal de Espirito Santo e iesidencia á rua 
D. Minervina n. 58.-

9.658. Moacyr Martins (9.758), filho de Antonio Martins e
de Anna Martins, nascido a 22 de agosto de 1915, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residencia ã rua Visconde de Itauna n. 111.

9.659. Joaquim Teixeira da Cunha (9.759), filho de Luiz
Teixeira da Cunha e de Esther Guilhermina da 
Cunha, nascido a 4 de abril de 1913, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Espirito Santo e re
sidencia á rua do Pinto n. 36.

9.660. Luiz Veríssimo Junior (9.761), filho de Luiz Verís
simo e de Maria Rosa Medeiros Verissimo, nascido 
a 23 de setembro de 1907, no Estado do Rio de Ja
neiro, commercio, solteiro, com domicilio è le l- 
ral no districto municipal de SanfAnna e resi
dência á rua Visconde de Itauna n. 111.

9.661. Lucilea W oilbert Barrefo (9.762), filha de Pedro
Doelbert e de Carolina Doelbert, nascida a 26 de 
janeiro de 1890, no Eslado Oo Rio de Janeiro, 
prendas domesticas, casada, com domicilio elei
toral Oo districto municipal de Espirito Santo •  
residencia á rua Julio do Carmo n. 456.

9.655.
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9.662. Lucas Tavares de Lacerda (9.763), filho de João Ba-
ptista de Lacerda e de Maria da Gloria Camacho 
de Lacerda, nascido a 23 de julho de 1912, no Es
tado de Minas Geraes, commercio, solterio, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo e resdeneia a rua Carlos Gomes n. 28.

9.663. Rubens Vieira do Nascimento (9.764), filho de Luiz
França do Nascimento e de Camilla Vieira do Nas
cimento, nascido a 3 de abril de 1915, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanCAnna e residencia á 
rua Julio do Carmo n. 40.

L6Ô4. Fortunato Moraes dos Santos (9.765), filho de Manoel 
Miguel dos Santos e de Josepha Moraes dos Santos, 
nascido a 3 de julho de 1897, no Estado da_ Parahy
ba do Norte, musico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo e 
residencia á rua Souza Neves n. 48.

9.665. Ataualpa Carlos Passinari (9.766), filho de Reynaldo
Passinari de Petrom e de Marianna Rodrigues da 
Silva, nascido a 13 de abril de 1909, no Eslado do 
Pará, operário, solteiro, com domicilc eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo e residencia 
á rua Sarah n. 30.

9.666. Antonio Elias Linona (9.767), filho de Elias Linana
e de Dadia Mussali, nascido a 26 de maio de 1915, 
no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrcto municipal de Santa 
Anna e residencia á rua de SanCAnna n. 169.

9.667. Deidanira Garcia de luniga (9.768), filha de Carlos
Garcia de luniga e de Carmen Garcia de lumga, 
nascida a 14 de julho de 1917, no Estado cio Rio oe 
Janeiro, estudante, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Espirito Santo e resi
dencia á rua São Ghristovão n, 16.

P .668. Helio de Carvalho (9.769), filho de José Pereira de 
Carvalho e de Minervina de Carvalho, nascido a 7 
de setembro de 1914, no Estado de Minas Geraes, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residencia á 
rua Pessoa de Barros n. 31.

9.669. Alfredo José de Siqueira (9.770). filho de C&millo José 
ds Sioueira e de Maria Candida Siqueira, nascido 
a 10 de março de 1894, no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e residencia á rua Pes
soa de Barros.

9.S70. Benedicto Luiz de Andrade (9.771), filho de_Luzia _da 
Conceição, nascido a 30 de optubro de 1905, no Dis
tricto Federal, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo e 
residencia á rua Pessoa de Barros n. 10.

9.671. João Abdu Faraz (9.772), filho de Vidal Miguel Fa-
raz e de Joanna Abdu Faraz, nascido a 15 de 
julho de 1910, no Districto Federal, commercio, sol- 

' teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanCAnna e residencia á rua de SanCAn
na n. 34.

9.672. Nifton Cony Lucas (9.773), filho de Arthur Macha
do Lucas e Carmen Cony Lucas, nascido a 28 de 
maio de 1918, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo e residencia á rua Ma
chado Coelho n. 57.

0.673. Theodoro Telles da Cunha (9.774), filho de Philadel- 
pha Martins, nascido a 30 de dezembro de 1911, 
,io Districto Federal, commercio, solteiro, com do- 

1 micilio eleitoral no districto municipal de SanCAn
na e residencia á rua Senador Euzebio n. 22.

9.674. Diva Passos (9.775), filha de Carlos Julio de Souza 
Prcença e de Maria Augusta de Carvalho Passos, 
nascida a 18 de maio de 1915, no Estado de Minas 
Geraes. professora, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirilo Santo e res.i- 
dencin á rua D. Minervina n. 17.

9.675 Fideli Barbastcfano (9.776). filho dr* Fideli Barbas- 
tefano e de Philomena Benevenuti, nascido a 1 '»  
fevereiro de 1912, no Districto Federal, engenhei
ro, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanCAnna e residencia á rua Visconde 
de ftauna n. 145.

9.676. Nobel Fasano (9.777), filho de Nicola Fasano e de A l- 
bertina Carbo Fasano, nascido a 25’ de fevereiro de 
1911, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanCAnna e residencia á rua de SanCAnna nu
mero 79.

9*677. Joaquim Marques Sarabanda (9.778), filho de
oisco Marques Sarabanda e de Angelina Nogu® 
Marques, nascido a 16 de julho de 1903, no Ef1®';.
do Rio de Janeiro, commercio, casado, com do® 
oilio eleitoral no districto municipal de E*P‘r 
Santo e residencia à rua D. Minervina n.

Jorge Martins Freire (9.779), filho de Euolydes F fS
cisco Freire e de Maria da Conceição 
nascido a 19 de abril de 1918, no Distrioto ST 
deral, commercio, solteiro, com domicilio ei®1 
ral no districto municipal de Espirito Santo 6 , 
sidencia á rua Nery Pinheiro n. 80. .

Alfredo Vaz da Silva Pimentel (9.780), filho d e j  
tonio \az de Silva Pimentel e de Maria TeWL, 
Pimentel, nascido a 16 de março de 1900, no FL, 
tricto Federal, commercio, casado, com do®‘® .  
eleitoral no districto municipal de E sp irito  
to e residencia á rua Nerv Pinheiro n. 80. r 

José Cândido Costa (9.781), filho de Esperid ião o® 
dido da Costa e de Ignacia Candida Coelho, FL 
cido a .28 de fevereiro de 1902, no Estado da W  
rahyba o Norte, commercio, casado, com don»c 
eleitoral no districto municipal de *Gambôa ® 
sidencia á rua do Monte n. 35. , r .,\i

Ivo Jean Jacques (9.782), filho de Henriqué h" ' 
Jean Jac-ques e de Maria Leon Jean Jaoqué*> “Fi 
cido a 4 de agosto de 1913. no Districto FedeL  
operário, solteiro, com domicilio eleitoral 00 
tricto municipal de Espirito Santo e reside.no» \ 

rua Machado Coelho n. 56.
9.682. Amaury Pinto Ribas (9.783), filho de Antonio 

Ribas e de Lamana Pinto Ribas, nascido 8

9.678.

9.679.

9.680.

9.681.

janeiro de 1914, no Districto Federal, e a ^ - atí.. 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto
nicipal de Espirito Santo e residencia á ru» iU° j 
chado Coelho n. 108. ’ ...m

9.683. Vlcttorio Emanuele de Freitas Serroutl (9.784). ^
de Salvador Serroutl e de Felisbella AuguSj*..^ 
Freitas, nascido a 9 da maio de 1903, no 9 IS j*!*. 
Federal, commercio, solteiro, oom domicilio ® }<f 
toral no districto munioipal de SanC A n n a e ~  | 
dencla á  rua Julio do Carmo n . 63.

9.684, Adelino de Oliveira Costa (9.785), filho de Jo4.1*,. «
Costa e de Libania de Oliveira Castro, ü&sS ^ í!i , 
1 de abril de 1906. no Estado da Minas & m - 
commeroio, viuvo, com domicilio eleitoral 00 i„ í
tricto municipal de Espirito Santo e 
rua Thomaz Rabello n. 30. « m ),

9.685. João da Cruz Cavalcante de Albuquerque (.
filho de Joaquim Ferreira de Souza e de Cr# p(J. 
Cavalcante de Albuquerque, nasoido a 21 àL eoio 
vembro de 1889, no Estado do Maranhão, sa\r<jl*' 
da Armada, casado, com domicilio eleitoral n° :a í 
tricto municipal de Espirito Santo e resid#1 
rua de S. Christovão n. 51. . .  toso

9.686. Zulmiro Ribeiro Barbosa (9.787), filho de J?a° a )5
Barbosa e de Carmen Maria Ribeiro, nascid®> 
de maio de 1908, no Districto Federal, i »  
casado, com domicilio eleitoral no districto sCpr 
cipal de Espirito Santo e residencia á rua
bargador Piragibe n. 8C. 6f

9.687. Bonifácio Paim (9.788), filho de Jacintho Pa
Maria Amalia Conceição, nascido a 30 d? 
de 1878. no Estado de São Paulo, funccionar jcfc 
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no d* ^3 
municipal de Espirito Santo e residencia 
Desembargador Piragibe n . 27. -<ni o W

9.688. Lauro Benedicto de Araújo (9.789), filho de Jl'.r3ujc'
nedicto de Araújo e de Luiza Alvim  de • .fl 
nascido a 6 de fevereiro de 1910, no M 3 jcIU0 
Minas Geraes, advogado, solteiro, com gafll® 
eleitoral no districto municipal de E s p ir »0 
e residencia á rua Estacio de Sá n. 59-

9.689. João Alves dos Prazeres (9.790), filho d0 ,a Co®'
Alves dos Prazeres e de Josepha Maria 
ceiçlo, nascido a 2i de junho de. 1905, » 0 
de Pernambuco, sargento da Armada, pupif l  
cilto eleitoral no districto municipal de g5; 
Santo e residencia á rua de S. Christovao joF

9.690. Nair Maia Peniche (9.791), filha de Anton Ra,p0->
Ramos Maia e de Carlota Augusta F e r r e i r a . .  
nascida a 24 de outubro de 1910, no iieiW^i 
deral, domestica, casada, com domicilio 0 *
no districto municipal de SanCAnna e re®10 
rua Frei Caneca n. 26.
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9.691. Maura Salles Pimentel (9.79ÍJ), filha de Joaquim Fer-
. nandes Salles e de Honorata de Salles Pimentel, 

nascida a 21 de março de 1904, no Estado de Minas 
Geraes, domestica, casada, com domioilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residencia á 
Senador Euzebio n. 26.

9.692. Seraphim Pinto Saraiva (9.793R filho de Antonio
Pinto Saraiva e de. Conceição Margarida Pinto 
Saraiva, nascido a 5 de março de 1918, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo e 
residencia á rua Estacio de Sá n. 157.

9*693. Carlos Sentorio Freitas Lentini (9.794), filho de João 
José Lentini e de Anna de Freitas Lentini, nascido 
a 24 de julho de 1906, no Estado do Maranhão, 
musico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residencia á 
rua Pereira Franco n. 24.

9.694. Francisco Silva (9.795), filho de Manoel Cláudio da 
Silva, nascido a 1 de março de 1906, no Estado de 
São Paulo, Iustrador, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna e resi
dencia d rua General Pedra n. 44.

®<69õ. Antonio Corrêa Chagas (9.796), filho de Jacintho 
da Fonseca Chagas e de Laura Monteiro Corrêa 
Chagas, nascido a 5 de fevereiro de 1916, no Es
tado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
domicilio eleiloral no districto municipal de Santa 
Anna e residencia á rua Moncorvo Filho n. 63.

9.696, Gastão da. França Alves de Souza (9.797), filho de
Gastão do Pilar Alves de Souza e de Francisca da 
França Alves Souza, nascido a 19 de agosto de 1907, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residencia á rua Marquez de Sapucahy nu
mero 90.

9.697. José Ramos dos Santos (9.798;, filho de Vespaslano
José dos Santos e de Arminia Maria Rosário, nasci
do a 24 de março de 1907, no Estado da Bahia, com
mercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Anna e residencia á rua Sena
dor Euzebio n. 54.

®*6&S. João da Silva Franco (9.799 . filho de João da Silva 
Franco e de Maria Beatriz Franco, nascido a 8 de 
março de 1909, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo e residencia á rua doutor 
Ezequiel n. 36.

9*699. Henrique Alves (9.800), filho de Pedro Alves e de 
Leopoldina Ferreira Alves, nascido a 29 de julho 
de 1904, no Estado de Minas Geraes, enfermeiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo.e residência á rua D. Mí- 
nervina n . 21.

®*700. Dolores de Oliveira Paes (9 .S ''! filha de Euteciano 
José de Oliveira Paes e de IN  ira Augusta de Albu
querque, mscida a 16 de maio de 1893. no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto muniqipal de Fspirito Santo e resi
dencia á rua São Christovâ•• n. 124.

®*70l. Helena Ferrei *a Ramos 9.802., filha de José Rodri
gues Ferreira e de Maria de Souza Ferreira, nasci
da a 25 de janeiro de 1912, no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no disT 
tricto municipal de Espirito Santo e residencia a 
rua Dr. Piragibe n. 31.

9*702. Armando Veiga Rodrigues (9.803 , filho de Antonio 
Veiga Rodrigues e de Zita Vieira Rodrigues, nasci
do a 5 de fevereiro ds 1905, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residencia á

o rua Estacio de Sá n. 92.
*<03. Abreu José Serrano (9.804). filho de Alayde Celutl, 

nascido a 3 de agosto de 1917, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residencia á 
rua Souza Nunes n. 49.

9.704. Geraldo do Amaral (9.805), filho de Maria Augu-m do 
'Amaral Mello, nascido a 28 de dezembro de .19,>2, 
no Estado do Rio de Janeiro, funccionario mti: -
pal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e residencia á rua São 
Christovão n. 124.

9.703. Eduardo Dias da Silva (9.806), filho de Joaquim Dias 
da Silva e de Quirina Lopes, nascido a 4 de julho 
de 1877, no Districto Federal, empregado publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Anna e residencia á rua Marquez dc 
Pombal n. 41.

9.706. Julio Dias Bastos (9.807), filho do Juvenal José Dias
Bastos e de Dobelina Angélica da Conceição, nas-i- 
do a 5 de fevereiro de 19ÍO, no Estado do Rio do 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ra! de Santa Anna e residencia á rua Visconde de 
Itauna n. 47.

9.707. Nilo Ferreira dc Mendonça (9.808V, filho de Hereula-
no Ferreira de Mendonça, nascido a 28 de agosto d ■ 
1910, no Estado do Rio de Janeiro, funccionario pu
blico. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Anna e residencia á  rua Gene
ral Pedra n. 25.

9.708. Nelson Dias Vellos (9.809), filho de Euclydes Dias
Vellos e de Anna Pereira Vellos, nascido a 27 dc 
janeiro de 1916. no Districto Federal, operário, sol
teiro. com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santa Anna e residencia á Praça da Repu
blica n. 65.

9.709. Edmundo Rodrigues Martins (9.810), filho de Mano-*
Rodrigues Martins e de Leonor Pereira Martin1 
nascido a 18 de outubro de 1899, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Anna e residencia 
ã Praça da Republica n. 03.

9.710. Alice Silveira Monteiro, filha de José Silveira Duarte
e de Leopoldina Alves Duarte, nascida a 18 de ju
lho de 1904. no Districto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no distrieo municipal 
de SanfAnna e residencia á praça da Republica 
n. 65.

9.711. Eurico Bariascln. filho de Bariaechi Dante e de
Dareu Chriítina. nascido a 16 de outubro de 1910, 
no Districto Federal, cummercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de San f
Anna e residencia á rua Senador Euzebio n. 230.

9.712. Maurilio Corrêa, filho de Antonio Corrêa Santo? e de
Rosa Corrêa, nascido a 20 de junho de 1908, m  
Estado de Alagôas, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gambôa 
e residencia á rua da Harmonia n. 66.

9.713. Adalberto Ferreira, filho de Aristides Rots, nascido a
25 de junho de 1910, no Estado de Minas Geraes, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residencia á rua 
Julio do Carmo n. 23.

9.714. Alcides Silva, filho de Maximiniano d3 Silva, nascido
a 4 de março de 1906, no Estado do Rio de Janei
ro, empregado publico, solteiro, com domicilio elei- 
foral no districto municipal de SanfAnna e resi
dencia á rua SanfAnna n. 34.

\

Faço sciente que os titulos serão entregues, na férma 
c.-tabelecida pela lei, a quem restituir o recibo de inscripção.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1936. —  O escrivão, 
Ivan Evaristo de Oliveira.

SETIMA ZONA ELEITORAL

De ordem do Sr. D r. juiz eleitoral da 7* zona da 2* Cir- 
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que foram expedidos os titulos elei
toraes dos seguintes cidadãos:

9.715. José Mendes Cunha, filho de Theotonio Mendes Mou-
rão e de Benedieta Teixeira da Cunha, nascido a 
29 de março de 1917, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residencia á rua 
General* Pedra n. 36.
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u .v ifi. Raphael Lopes, filho de João Lopes e de Maria Lopes 
da Costa, nascido a 23 de dezembro de 1913, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Sanf
Anna e residencia á rua Moncorvo Filho n. 59.

Í7.717. Oswaldo Venancio, filho de João Venancio e de Ju
lieta Maria Venancio, nascido a 22 de janeiro de 
1911, no Estado de S. Paulo, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residencia á rua SanfAnna n. 79.

2.718. Francisco da Rocha Tristão, filho de João da Rocha
Tristão e de Eulalia Candida da Rocha, nascido a 
2 de maio de 1892, no Districto Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna e residencia á rua Benedi- 
cto Hypolito n. 109.

9.719. Francisco Lourenço Bezerra, filho de Justiniano Pla
tão Bezerra e de Almerinda Coelho Bezerra, nasci
do a 21 de agosto de 1906, no Estado da Bahia, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gambôa e residencia á rua da 
Harmonia n. 53.

9.720. Anaçleto Martins da Silva, filho de Leopoldo Martins
da Silva e de Joanna Augusta de Souza, no Distri
cto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e 
residencia á rua SanfAnna n. 84.

L721. Alberanio Rodrigues de Macedo, filho de Sebastião 
Rodrigues de Macedo, nascido a 6 de janeiro de 
1918, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna e residencia á rua Julio do Carmo 
n. 42.

D.722. Antonio Silva Menezes, fiiho de Leopoldino da Silva 
Menezes e de Adolphina Mascarenhas Menezes, nas
cido a 18 de junho de 1911, no Estado da Bahia, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo e residencia 
á rua Souza Neves n. 47.

9.723. Nelson da Silveira Gomes, filho dc Casemiro da Sil
veira Gomes e de Rita da Silveira Gomes, nascido 
a 23 de maio de 1908, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Gambôa e residencia á rua Souza 
Barros n. 8.

9.724. Oswaldo Macedo Mendes, filho de Armênio Mendes c
de Anna Macedo Mendes, nascido a 28 de junho de 
•1917, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal úe Espirito Santo e residencia á rua- Souza 
Barros n. 35.

9 725. Renato Quintanilha, filho de Norberto de Azevedo 
Quintanilha e de Analia de Araújo Quintanilha, 
nascido a 13 de novembro de 1912, no Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo e 
residencia á rua S. Christovão n. 44.

9.726. Gastão de Oliveira Ryntino, filho de Jorge André Ryn-
tino e de Maria Rosa de Oliveira, nascido a 24 do 
•byil de 1886, no Districto Fedex-al, commercio, ca
gado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Sanf Anna e residencia á rua Visconde de Itaúna 
n. 106.

9.727. Derlopidas Correia Mello, filho de Manoel Pedro Cor
reia de Mello e de Candida Couto Correia de Mello, 
nascido a 21 de dezembro de 1914, no Estado de 
Pernambuco, jornalista, solteiro, com domicilio 
eleitoral'no districto municipal dê  Espirito Santo e 
residergia á rua Seuador Euzebio n. 344.

ç.7££. Lourival Silva, filho de Francisco Manoel da Silva e 
de Mathildes Conceição, nascíclo a 15 de janeiro do 
1910, no Estado de Alagôas, maritirao^ solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residencia á rua Pereira Franco 
n. 27.

9.729. Jêão Ferreira da Silva Sobrinho, filho de Raymundo 
Ferreira de Silva e de Maria Ferreira da Silva, 
nascido a 4 de fevereiro de 1903, no Estado do Cea
rá, 6argento do Exercito, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo e 
residencia á rua Miguel de Frias n. 44.

9 730. Carmen Pereira Aionso, filha de Antonio Domingos de 
Mesquita Pereira e de Carmen Burlamaque de 
Mesquita Pereira, nascida a 2 de outubro de 1914, 
no Districto Federal, professora, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residencia á rua Estacio de Sá n. 106.

9.731.,Adalberto Gomes, filho de Antonio Gomes Junior e <1®
? L »  Miranda Gomes, nascido a 22 de setembro 
do 191u, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

n . . .  . A??? e f^ idencia á rua Julio do Carmo n. 40.
8./32. Gilberto Pinto da Silva, filho de Leandro Antonio da 

Silva e de Irene Pinto da Silva, nascido a 4 de f0* 
vereiro de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, fun- 
ccionario publico, casado, com domicilio eleitorai 
no districto municipal de Gambôa e residencia a 
rua Monte n. 28.

9.733. José Quirino de Carvalho Valentino, filho de João
Paulo de Carvalho Valentino e de Honorina Gui
marães Valentino, nascido a 30 de março de 1913» 
no Estado do Rio de Janeiro, funccionário public?» 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu®- 
cipal de Espirito Santo e residencia á rua MachadQ 
Coelho n. 73.

9.734. Clara Ramos, filha de Alberto Agi e de Anna Ventura
Ramos, nascida a 23 de dezembro de 1917, no Es
tado de Santa Catharina, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo e residencia á rua Guapy n. 19.

9.735. Rodrigo Carneiro Duarte, filho de Casimiro Car
neiro Duarte e de Anna do Amaral Duarte, nascia0 
a 6 de novembro de 1905, no Estado de Alagôas» 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dlá'  
tricto municipal de SanfAnna e residencia 4 rU 
Julio do Carmo n. 40.

9.736. Izama Fernandes Diniz, filho de Maria Augusta, nas
cido a 28 de março de 1915, no Districto Feder*1» 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no olS'  
tricto municipal de SanfAnna e residencia 4 rua 
Julio do Carmo n. 91. .

9.737. José Elias de Araújo, filho de Absalão Anthero -
Araújo, e de Francisca Almeida de Araújo, nasc®d 
a 17 de abril de 1908, no Estado do Paraná, co®' 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distr®® 
municipal de SanfAnna e residencia á rua Jul* 
do Carmo n. 95. • .

9.738. Ricardo dos Santos, filho de José dos Santos, n ŝc*.®:
a 31 de outubro de 1907, no Estado do Espjri" 
Santo, pintor, solteiro, com domicilio eleitoral AP 
districto municipal de Espirito Santo e resideu®»* 
á rua São Christovão n. 44. ...

9.739. Nelson Borges Pinheiro, filho de José Borgos Bi0?6.?»
e de Maria Delphina Borges, nascido a 18 de j® "  
de 1896, no Estado do Rio de Janeiro, comm0rC1£) 
casado, com domicilio eleitoral no districto uiu® 
cipal de Espirito Santo o residencia á rua Mor®5* 
Pinto n. 3.

9.740. José Antonio da Silva, filho de lldefonso Josó da » J‘ j .
e de Salustiana Maria da Silva, nascido a 1» 9 
março de 1878, no Estadu da Bahia, comm0r®;-J 
casado, com domicilio eleitoral no districto 111 
cipal de Espirito Santo e residencia á rua LaU* 
de Araújo n. 121. " M

9.741. Carlos Medeiros de Mello, filho de Martiniana de
deiroa Lima, nascido a 28 de junho de 1887, n0. ■ ;0
tricto Federal, commercio, viuvo, com do®®11. 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna c r 
sidencia á rua Frei Caneca n. C8 . ,5

9.742. Alice Coelho Leal, filh a  dç Carlos Martins Coelho e .
Beatriz Borges Coelho, nascida a 5 de agosto 
1911, no Districto Federal, domestica, casada, 1 
domicilio eleitoral 110 districto municipal do “ 7 » , 

icia ã rua Miguel de Frias n. *
Benedicto Anto®®

rito Santo e residencia 
9.743. José Barbosa da Silva, filho deU X/Ul JVWWU v«v- — • —J     .-3-  w. ̂      v.   J ̂

Barbosa e de Maria Antonia da Silva, nascido * 
de abril de 1905, no Estado do Rio d" Janeiro, °y,0 

.............................. dirirl®í;rario, casado, com domicilio eleitoral no 
_  municipal de Espirito Santo e residencia

Guapy n. 12. .
9.744. Edgard Grane Souza, filho de Francisco Fui?®1®

Souza e de Jane Nelson Souza, nascido a 18
zembro de 1913, no Districto Federal, prof«08°A
solteiro, com domicilio eleitoral no districto IT,unrv
cipal de Espirito Santo e residencia á rua E*u
de Arãujo n. 121. . .- - - - Elvir*

P ! f l

ru*

9.745. Faustino Reixach, filho de Luiz Reixach e de 
Reixach, nascido a 14 de dezembro de 1901,1 
tricto Federal, commeroio, casado, com donu°*‘i 
eleitoral no districto municipal de Espirito San 
e residencia á rua Viscondessa de Pirassinung* n
mero 52.
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9.746.

8.747.

9-748.

9-749.

8.750.

9-751.

9.752.

9 '753.

9.754.

9-755.

9-7ò6.

9-757.

9.958.

9-759.

Manoel da Costa Magalhães, íilho de Ludgero da Costa 9.760. 
Magalhães e de Maria das Dores Ramos, nasoido a 
20 de março de 1878, no Estado de Pernambuco, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residencia & 
rua Salvador de Sá n. 194.

José Numes, filho de Nicola Nunes e de Angela Ve- 
lasquez, nascido a 6 de novembro de 1900, no Estado 
do Rio de Janeiro, industrial, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residencia á rua S. Christovão n. 184.

João Paulo Miranda de Carvalho Junior, filho de João 
Paulo de Miranda de Carvalho e de Maria Rita da 
Rocha Miranda, nasoido a 6 de março de 1913, no 
Districto Federal, funccionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residencia á rua Estacio de Sá nu
mero 100.

Amaro Ferreira Dias, filho de José Ferreira Dias e ile 
Joanna Candida da Rosa, nascido a 6 de janeiro da 
1900, no Estado de Pernambuco, costureira, casada, 
com domicilio eleitoral rvo districto municipal .d?
Espirito Santo e residencia á rua do Pinto n. 27.

José dos Santos Paiva, filho de Laurencio Procopio 
Paiva e de Joanna dos Santos Paiva, nascido a 15 
de setembro de 1909, uo Estado da Bahia, maritimo, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto milnt- 
cipal de Espirito Santo e residencia á rua Pessoa 
de Barros n. 35.

Geraldo Gomes Braga, filho de Faustino Reginatdo 
da Cunha e de Affonsina Gomes Braga, nascido a 
10 de setembro de 1910. no Estado de Minas Ge
raes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo e resi
dencia á rua D. Minervina n. 35

Olga Villas Bòas, filha de Wenceslau Jo3é Villas Bôas 
e de Clotilde de Almeida Villas Bòas, nascida a 2 
de fevereiro de 1907, no Districto Federal, funccio
nario. publico, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo e - residencia 
á rua S. Christovão n. 50.

Oscar Tiradentes da Costa, filho de Sabino Josó da 
Costa e de Alvina de Almeida Costa, nascido a 21 
de abril de 1914, no Estado de Matto Grosso, advo
gado, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e residencia á rua 
Guapy n. 35.

Debara de Alcantara, filho de Matburiuo jie Alcantara 
e de Francisca Barbosa de Alcantara, nascido a 10 
de abril de 1917, no Districto Federal, funcciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo e residencia 
á rua S. Christovão n. 36.

Jorge Pais Ribeiro dc Navarro, filho de Aristóteles 
Pais Ribeiro Navarro e de Herminia da Conce-ção 
Navarro, nascido a 7 de abril de 1914, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gambôa e residencia á 
rua Cunha Barbosa n. 18.

Lena Clicie, filha de Armando Braga e de Anna Bar
reto Braga, nascida a 5 de agosto de 1936, no Dis
tricto Federal, estudante, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gambôa e resi
dencia á rua da Ameriça n. 38.

VilJarinha Ferreira, filha de Rodolpho Ferreira e de 
Analia de Oliveira, nascida a 8 de maio de 1914, no 
Districto Federal, domestica, solteira, oom domi
cilio eleitoral no'districto municipal de SanfAnna 
e residencia á rua Visconde de Itaúna n. 62.

Agostinho Alves Lyrio, filho de Francisco José Alves
7 Lyrio e de Emilia Alves Lyrio, naecido a Í8 de de

zembro de 1916, no Distrioto Federal, empregado 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Espirito Santo e residenoia 4 rua 
Machado Coelho n. 50.

Ebirajara Ferreira de Lemos, filho de Lafayette Fa
rinha de Lemos e de Gezilla Salles Lemos, nascido 
a i  de dezembro de 1913, no Estado de Minas Ge
raes, ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo e residencia 
6 rua São Christovão n. 85.

Amaury Geronymo Lopes, filho de Joaquim Geronymo 
Reinoso e de Maria da Luz, nascida a 25 de dezem
bro de 1916, no Districto Federal, domestica, ca - 
cada, oom domioilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna e residencia á rua Visconde da 
Itauna n. 111.

0.761. Alvaro Leal, filho de Alipio Francisco Leal e de Maria 
Amelia Leal, nascido a 15 de maio de 1906, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e re
sidencia á rua Julio do Carmo n. 29.

9.762. Rosalina Luisa da Motta, filha de Alfredo José da
Motta e do Theodora Luisa da Motta, nascida a 28 
de maio de 1915, no Districto Federal, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no disticto de Santa 
Anna e residencia á rua Visconde de Itaúna n. 111

9.763. Alberto Silvano Palricio Filho, filho de Alberto Sil-
vano Patrício e de Ermelinda da Silva Patricm, 
nascido a 13 de julho de 1913, no Distrioto Federal.

/ commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna o residencia á rua 
Marquez de Sapücahy n. 27.

9.764. Salvate Canucelli, filho de Vicente Canuoelli e dc
Francisca Rossi, nascido a 9 de julho de 1899, no 
Estado de São Paulo, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sanla 
Anna e residencia á rua SanfAnna n. 59.

9.765. Gacilda Torsini, filba de Arthur Torsíni e de Renaih
Guimarães, nascido a 20 de janeiro de 1899, no Dis
tricto Federal, commercio, solteira, oom domioilio 

< eleitoral no districto municipal de Espirito Santo
é residencia á rua São Christovão n. 13.

9.766. Petronilha Carreira de Souza Alves, filha de Mathsus
Carreira de Souza e de Laudelina Conceição de 
Souza, nascida a 30 de. maio de 1912, no Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, casada, com domicílio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Sahtó
e residencia á rua Nery Pinheiro n. 7.

9.767. João Pereira Braga, filho dé Luiz Pereira Braz e de
Rosa de Almeida Braz, nascida a l i  de janeiro dr 
1895, no Estado do Ceará, artista, viova, oom do
micilio eleitoral no distrioto municipal de Espirilo 
Santo e residencia á rua D. Minervina n. 21.

9.768. Nelson Martins Alves, filho de Alcides Martins Alvos
e de Thereza Martins, nascido a 7 de janeiro de 
1908, no Districto Federal, commercio, solteiro, -com 
domicilio eleitoral no districto muncipàl de Espi
rito Santo e residencia á rua S. Diniz h . 19.

8.769. Alda Coelho Santos, filha de Manoel Coelho, nascida a
9 de dezembro de 1912, no Estado do Espirito Santo, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residencia á 
rua Christovão n. 44.

9.770. A lfredo Gonçalves da Silva Vianna Filho, filho de A l
fredo Gonçalves da Silva e de Rosa Monteiro 
Vianna, nascido a 7 de novembro de 1901, no Es
tado do Rio de Janeiro, medico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto muhicipal de Espirito 
Santo e residencia á rua Pedro Rodrigues n. 21. 

0,771* Leonoio Dias, filho de Antonio Ribeiro Dias e de Ce- 
cilia da Silva Dias, nascido a 30 de setembro de 
1905, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, ca
sado, oom domicilio eleitoral no districto munici
pal de Espirito Santo e residencia á rua São Chris - 

,/ tovão tl. 216.

0.772. Auraey Nunes da Silva, filha de José Alves Ribeiro e 
de Rosa Nunes dá Silva, nascida a 1 de agosto de 
1899, no Estado de São Paulo, commercio, viuva, 
com domicilio eleitoral no districto municipal d- 
SanfAnna e residencia á rua SanfAnna n. 50.

9.773. Raumundo Costa Baptista, filho de Virgílio Baptista >
de Alzira Costa Baptista, nascido a 13 de maio u<. 

v  1908, no Estado da Bahia, commercio, casado, cou1 
domicilio eleitoral no districto municipal de SanuT 
Anna e residencia á rua Visconde de Itaúna n. 62.

9.774. Mederioo Alves da Silva, filho de Bellarmino Alves da
Silvâ e de Maria Luiza da Rocha, nascido a 29 <i • 
agosto de 1881, no Estado do Ceará, cobrador, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto rnunic:- 
pal de SanfAnna e residencia á rua Frei Caneca 
P . 20.
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9.775. Antonio Cerdeira Garrido, filho de Fernando Cerdeira
e de Carmen Garrido, nascido a 17 de outubro de 
1917, no Districto Federal, commercio, 6olteiro, 
com domicilio eleitoral no districto de Gambôa e 
residencia á rua da America n. 13.

9.776. Hyppolito Teixeira, filho de José Maria Teixeira e de
Maria de Souza, nascido a 25 de julho de 1914, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de SanCAnna 
e residencia á rua Frei Caneca n. 42.

9.777. Santos da Silva Alves Ramos (9.878), 1'ilho de
Manoel Gomes e de Maria de Jesus, nascido a 18 
de novembro de 1888 em Portugal, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto de Sant’ 
Anna e residente á rua General paldawell n. 66.

S 778. Walter Ferreira dos Santos (9.879), filho de Ber
nardo Ferreira dos Santos e de Francisca Ferreira 
dos Santos, nascido a 7 de abril de 1898 no Estado 
do Amazonas, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gambôa e residente 
á rua Leoncio de Albuquerque n. 10.

9.779. Osvana de Araújo Marques (9.880), filha de An
tonio dé Araújo Marques e Maria Etrella de Castro 
Marques, nascida a 1 de janeiro de 1914, no Dis
tricto Federal, funccionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanCAnna e residente á rua de SanCAnna n. 42.

p .780. Augusto Fernandes Nogueira (9.881), filho de 
Antonio Fernandes Nogueira e de Palmyra Tavaros 
DJogueira, nascido a 1 de julho de 1916 no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanCAnna e resi
dente á rua Frei Caneca n. 217.

9. 781. Armando Alves de Moraes (9.882), filho de José
Alves de Moraes e de Ermelinda da Costa Moraes,
nascido a 1 de janeiro de 1906 no Districto Fe- 
ral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SanCAnna e residente á rua 
Senador Euzebio n. 136.

9.782. Dinorah Pinto Gazinio (9.883), filha de Fran
cisco Ribeiro e de Clotilde Pinto Ribeiro, nascida 
a 20 de dezembro de 1891, no Estado do Rio do 
Janeiro, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanCAnna e residente á 
rua Senador Euzebio n. 62.

8.782. Moacyr Ferreira de Andrade (9.884), filho de José
de Andrade e de Palmyra Baeza, nascido a 26 de
agosto de 1912 no Estado de São Paulo, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanCAnna o residente a rua SanCAnna 
n. 42.

cN. 9.784. Sylvio Amadeo (9.885), filho de Salvador Alevato 
e "de Maria de Biase, nascido a 8 de maio de 1899, 
no Districto Federal, operário, casado, com domi-

í cilio eleitoral no districto municipal de SanCAnna
e desidente á^-ua Senador Euzebio nu 32.

..N. 9.785. Duy Bezerra Chermont (9.886), fillio  de Mario 
Midosi Cremont e de Nydia Bezerra Chermont, nas
cido a 25 de junho de 1916 no Estado do Pará, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Espirito Santo e residente á 
rua Nery Pinheiro n. 66.

-N. 9.786. Marcionilo Barros (9.887), filho de Manoel Fran
cisco de Barros e de Maria Elvira dos Santos, nas
cido a 10 de dezembro de 1916, no Estado de Ala- 
gôas, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do Espirito Santo e residente 
á rua capitão Senna n. 48.

-Jí. 8.787. Bernardo Manoel Teixeira ((9 .888), filho de Ubal- 
dina Maria José, nascido a 20 de agosto de 1909, 
no Districto Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto município do Espi
rito Santo e residente á rua Alpha n. 16.

N. 9.788. Renato Marques de Carvalho (9.889), filho de 
João Marques de Carvalho e,de Dalila Lamarão de 
Carvalho, nascido a 21 de setembro de 1892, no 
Estado do Piauhy, funccionario bancario, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Espirito Santo e residente á rua de São Christovao 
n. 32.

N. 9.189. Edgard de Oliveira Carvalho (9.890), filho de Joí® 
de Oliveira Carvalho e Maria Emilia de Olivejr®» 
nascido a 18 de junho de 1916, no DistrictO-Ee* 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitor» 
no districto municipal do Espirito Santo e r e « ' 
dente á rua Deolinda n. 37.

N. 9.790. Armando dos Santos (9.891), filhò de José cw 
Santos e Anna da Silva Santos, nascido a 27  de J*' 
neiro de 1906, no Districto Federal, operário, 
sado, como domicilio eleitoral no districto 
cipal do Espirito Santo e residente á rua Pe®*® 
Rodrigues n. 23.

N. 9.791. José Dias de Oliveira (9.892), filho de João JM** 
de Oliveira e de Hermengarda Lima de Oliv0’t* 
nascido a 31 de agosto de 1904, no Estado de 
nas Geraes, ferroviário, solteiro, com doiniO1»  
eleitoral no districto municipal do Espirito Santo 
residente á rua Miguel de Frias n. 48. .

N . 9.792. Celia Cruz Ferreira (9.893), filha de Antoo' 
Marques da Cruz e Maria de Souza Cruz, nascid* * 
22 de dezembro de 1909, no Districto Federal, 0° 
mestiça, casada, com domicilio eleitoral no distr 
cto municipal do Espirito Santo e residente á ru 
Annibal Benovolo n .32.

N . 9.892. Olympio Moreira, filho de Felisberto Antonio
reira e de Georgina Ferreira Moreira, nascido »•*' 
de julho de 1900, no Eslado do Rio de Janeiro (V* 
soura), commercio, solteiro, com domicilio e*0lL ,  
ra! no districto municipal do Espirito Santo o “ 
sidente á rua Amoroso Lima n. 15. .

N. 9.793. José Ayrosa (9.895), filho de José Levy Ayro»® 
de Noemia Simas Ayrosa, nascido a 14 de setentojj 
de 1916 no Districto Federal, commercio, solto»^ 
com domicilio eleitoral no districto municipM
Espirito Santo e residente á rua do Pinto n. 55-

N. 9,794. Pedro Xavier (9.896), filho de Américo
• cisco Xavier e de Francisca Maria Xavier, na.5®j*

a 8 de julho de 1909, no Districto Federal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto # 
cipal do Espirito Santo e residente á rua A*P 
ri. 2 1 .

N. 9 .79C.,Eduardo Silva Braga (9.897), filho de
Silva Braga e de Rosalina Moura Braga, nascid®_ 
15 de setembro de 1911, no Distrioto Federal, cAu. 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral n0, a 3 
tricto municipal de SanCAnna c residente a 
General Caldwell n. 68. n8l

N. 9.796. Manoel Bernardo Soares (9.898), filho de Man 
Bernardo Soares e de Maivina Carolina da bo 
ceiçãò, nascido a 17 de setembro de 1911 no & 
tado do Rio de Janeiro, commercio, casado, 0 ,■ 
domicilio eleitoral no districto municipal de “  
Anna e residente á rua do Carmo n. 82. .. f jâ

797. Elidio Pereira, filho de Manoel Pereira e de QUI;qjO, 
Pereiça de Souza, nascido a 3 de junho de l y

9.

9.

i  c i c i t a  u c  c u u t a ,  u a o t i u u  a  o  u o  j u u u u  \t •rú»
no Estado de Minas Geraes, operário, solto- 
com  domicilio eleitoral no districto municip03.0l. 
Espirito Santo e residencia á rua Mesquita JUD 
n. 8.

798. Nilo Lopes de Andrade, filho de Rapliael Lop0» .^  
Andrade, e de Luciana Marques da Andrade, nas® . 
a 20 de dezembro de 1917, no Districto 
districto municipal de Espirito Santo e resid01* - 
á rua S. Christovão n. 57. . je

.799. Irany Soares de. Almeida, filho de Tiburcio Soar0» ^  
Almeida e de Uercilia de Almeida, nascido a 
dezembro de 1910, no Districto Federal, 
nario, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s < a 
municipal de Espirito Santo, e residencia »
B. Christovão n. 50. ^

.800. Doloras de Almeida dos Santos, filha de Ivan - ida 
meida Pinho e de Clara de Almeida Pinho, n, r3-- 
a 19 de março de 1904, no Estado da Rio , 
neiro, commercio, casada, com' dom jRto. «efil- 
no districto municipal de Espirito « p ó ,  0 
decia á rua S. Chistovão n. 65. â5-

.S0Í. Mario Fernandes, filho de Benadlcta Fernandes, _ j0 
cido a 7 de novembro de 1903, no Estado d^,orgI 
Paulo, commercio, solteiro, com domicilio ele reti* 
no districto municipal de Espirito Santo, o 

lenoia á rua S. Chistovão n. 65.
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Mario Fernandes, filho de Benedicta Fernandes, nas
cido a 7 de novembro de 1903 no Estado de São 
Paulo, commercio, solteiro, com domicilio elei-

" toral nodistricto municipal de Espirito Santo, o 
residencia á rua Capitão Senna n. 78.

Edgard Ramos, filho de Alexandre Ramos e de Infancia 
Alvaro Ramos, nascido a 11 de junho de 1907, no 
Estado do Espirito Santo, funccionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Espirito Santo, e residencia á avenida Sal
vador de S án . 184.

Oswaldo M. Büstamante Silva, filho de Alberto Car- 
. valho e Silva e de Carlota de Büstamante Silva,nas
cido a 3 de janeiro de 1906, no Districto Federai, 
despachante aduaneiro, casado, com domicilio eli- 
toral no districto municipal do Espirito Santo, e 
residencia á rua Machado Coelho n. 30.

Joaquim Teixeira, filho de Antonio Teixeira e de Deo- 
linda, Nogueira, nascido a. 9 de março de 1918, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo, e residencia á rua Machado Coelho nu* 
mexo 30)

João Çatbarino de Rezende, filho de Aldçmar Tinoco 
"de Rezende, .nascido a 29 de abril de 1914. no Es- 

• tado do Rio de Janeiro, eslqjante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo, e residencia á rua Visconde de Itaúna 
n. 579.

Orlando Prince, filho de Caetano Prince e de Cecilia 
Caihone, nascido a 9 de março de 1918. no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Anna, e. re
sidencia á rua Frei Caneca n. 85.

Ruy de Souza, filho de Antonio Venancio de Souza e 
de Maria Severina de Souza, nascido a 29 de ou
tubro de 1902, no Estado do. Rio de Janeiro, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo, e residencia 
á rua S. Chistovão n. 51.

Antonio de Mattos Gomes, filho de Manoel Cândido
G. da Silva e de Emilia de Mates Gomes, nascido 
a 12 de agosto de 188 4, no Estado do Rio de Ja
neiro. commercio. casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo, e resi
dencia á rua Pedro Rodrigues n. 21.

Aphelia Benedicta Losito filha de João Losito e de 
Josepbina Bonano, nascida a 6 de agosto de 1917, 
no Estado de S. Paulo, commercio, solteira, com 
domioilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo, e residencia á rua Nery Pinheiro nu
mero 25.

Angelina Pimentel Campos filha de Antonio Simões 
de Campos e de Antonia da Conceição Pimentel, 
nascida a 17 de janeiro de 1907. no Districto Fe
deral. domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna, e residencia 
& rua Moncorvo Filho n. 17.

Antonio Fortunato Dias, filho de José Fortunato Dias 
e de Luiza Rodrigues Dias, nascido a 17 de no
vembro de 1914, no Estado de S. Paulo, commercio, 
solteiro, co mdomicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna, e residencia ã rua de Santa 
Anna n. 34.

Sebastião Martyr Freire de Paiva, filho de Theotonio 
Rabello de Paiva e de Maria Carlota Varella da 
Paiva, nascido a 28 de março de 1907, no Districto 
Federal, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna, e re
sidencia á rua de SanfAnna n. 169.

Apnjbal José de Arcury, filhe de Cláudio José Rav-
, , mundo e de Delphina Maria da Conceição, nascido 

a 21 de fevereiro de 1894, no Estado do Rio de Ja
neiro. operário, casado, com domicilio eleitora! no 
districto municipal de SanfAnna, e residencia á 
rua Senador Euzebio n. 180.

Odacilio de Souza Lancetta, filho de Humberto Cor- 
dovil Lancetta e de Alioe Maria de Souza, nas

cido a 22 de março de 1914. no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gambôa, e residencia á rua 
da America n. 217.

9.815. Maria de Jesus Carvalho, filha de Joaquim Carvalho
e de Armanda de Je6us, nascida a 22 de outubro 
de. 1910, em Portugal, enfermeira, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna, e residencia á rua Frei Caneca n. 101.

9.816. Anísio Alexandre de Souza, filho de Herculano José
de Souza e de Dorcelina de Souza ‘Ribeiro, nascido 
a 18 de novembro de 1911, no Estado de Minas 
Geraes, operário, solteiro, com domioilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna, e residencia 
rua de SanfAnna n. 40.

9.817. Claudionor Lopes, filho de Antonio da Costa Lopes
Junior e de EIvira Alves de Menezes Lopes, nas
cido a 6 de novembro de 1889, no Estrado do Rio 
de Janeiro, funccionario municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no distrioto municipal de Es
pirito Santo e residencia á rua Alpha n. 23.

9.818. Evaristo Pereira de Figueiredo (9.920), filho de Joa
quim Domingues de Figueiredo e de Maria de 
Jesus Figueiredo, nascido a 8 de janeiro de 1911, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
oilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna 
e residente á rua General Pedra n. 179.

9.819. Waldemiro Goulart Valle (9.921), filho de Domin
gos Ferreira Valle e de Constancia Goulart Valle, 
nascido a 21 de maio d el914, no Districto Federal 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residente á rua V is
conde de Itauna n. 97.

9.820. João Carlos de Siqueira (9.922), filho de Antonio de
Siqueira e de Maria de Jesus, nascido a 16 de junho 
de 1898. no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residente á rua Visconde de Itauna nu
mero 65.

9.821. João Manoel Claro (9.923), filho de Rita de Jesus
Claro, nascido a 2 de junho de 1888, em Portugal, 
negociante, casado, com domioilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residente á rua 
Julio do Carmo n. 80.

9.822. Octacilio Alves Britto (9.924), filho de ÍTrancisco A l
ves de Britto e de Francisca Alves das Mercês, nas
cido a 17 de março de 1915, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domioilio eleitoral no distri
cto municipal de Espirito Santo e residente á rua 
do Pinto n. 5,

9.823. João Anacleto Furtado (9.925), filho de Domingos
Antonio Furtado e de Manina Pereira Furtado, nas
cido a 12 de julho de 1903, no Estado do Pará, pa
deiro, casado, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Gambôa e residente á rua Sacadura 
Cabral n. 327.

9.824. Othoi. Ferreira (9.926), filho de José Laerte Ferreira
e de Izaura Ferreira, nascido a 11 de junho de 1910, 
no Estado da Babia, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna 
e residente á rua Senador Euzebio n. 85-

9.820. Samuel Eambino (9.927), filho de Canudo Bambino 
e de Candida Bambino. nascido a 1 de julho de 
1918, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal do Espirito Santo e residente á rua Pessôa de 
Barros n. 37.

9.826. Eurico Pereira Frony (9.928), filho de Adolpbo Phi-
lanerio Frony e de Celina Pereira Frony, nascido a 
25 de junho de 1908, no Estado dp Rio Grande do 
Sul, empregado publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna e resi
dente à rua Frei Caneca n. 101.

9.827. Jardilina Cerqueira (9.929), filha de Francisco V i
eira e de Odette Vieira, nascida a 2 de janeiro de 
1916. no Estado do Rio de Janeiro, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna e residente á rua Visconde de 
Itauna n. 101.

9.828. José Fernandes de Lucena (9.930). filho de João
Fernandes de Lucena e de Luiza Maria de Lucena. 
nascido a 2 de junho de 1902, no Estado da Para- 
hyba do Norte, perfumista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e re
sidente á praça da Republica n. 16.
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9.829. Nilza da Silva Sá (9.931), filha de Zozlno Aureliano 9.843. Alvaro Pereira Pinto (9.945), filho de Manoel P®-
de Sá e de Augusta jlernardino da Silva Sá, nas- reira Pinto e de Beatriz Rezende Moreira, nascia0
cida a 9 de mraço de 1918, no Districto Federal, es- a 29 de novembro de 1909, no Districto Federai»
tudante, solteira, com domicilio eleitoral no dis- commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gambôa e residente á rua do tricto municipal de SanfAnna e residente á rua
Monte n. 35. Julio do Carmo n. 205.

9.830. José Rita Courado (9.932), filho de Antonio Norberto 9.844. Licinio de Noel Pinheiro (9.946), filho de Anna Ma-
Courado e de Argentina NeVes Courado, nascido a na Rosa, nascido a 14 de janeiro de 1905, no, Es-
22 de maio de 1911, no Estado de Minas Geraes, tado do Rio de Janeiro, empregado municipal, s °r
operário, casado, com domicilio eleitora Ino dis.- feiro, com domicilio eleitora! no districto m ui»®"'
tricto municipal de Espirito Santo e residente á rua pai do Espirito Santo e residente á rua Machsdo
Capitão Sena n. 18. Coelho n . 21. \

9.831. Odette Barrozo da Silva (9.933), filh a ■ de tíenrique 9.845. Pedro Frinquintella Filho (9.947), filho de Pedro J
Pereira da Silva e de Margarida Pereira da Silva, Frinquintella e de Maria Carmella, nascido a 18 2e
nascida a 29 de agosto de 1906, no Estado de Mi- oufubro de 1912, no Districto Federal, commercio.
nas Geraes, funccionaria municipal, casada, com solteiro, com' domicilio eleitoral no districto niu-
domicilio eleitoral no districto municipal de Espi- > i;>cipi' de SanfAnna e residente á rua Marquez do s
rifo  Santo e residente á rua Pessôa de.Barros nu- Pombal n. 40. (F
mero 50. 9.846. Raul Vieira da Costa (9.948), filho de Domingos

9.832. Ezio Moreira Caserta (9.934), filho de João Caserta Fernandes Vieira da Costa e de Elvira Vieira da
e de Anna Moreira Caserta, hascido á 12 de novem- Costa, nascido a 2 i de janeiro de 1918, no Distri-
bro de 1916, no Districto Federal, commercio,' sol- cto Federal, commercio, solteiro, com doniici»0
teiro, com domicilio eíeitoràl no districto munici- eleitoral no districto municipal de Gambôa e re-
pal de Gambôa e residente á rua da Harmonia nu- «mente á rua da Harmonia n. 28.
mero 65.

9.833. José Miguel (9.935), filho de Manoel Miguel e de
Rita de Jesus, nascido a 6 de junho de 1899, nn -Es
tado de São Paulo, funcciónario público, cãsado 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residente á ruâ Senador Euzebio nu
mero 154. "

9.834. Arthur Blois (9.936), filho de José Blois e de Helena
Fernandes Rey, nascido a 5 de fevereiro de 1915. 
no Districto Federâl, commercio, sôltèiro, com do
m icilio eleitoral no districto municipal de Gam
bôa e residente á rua da Hjarmonia n. 27.

9.835. Mario Pimentel (9.937), filho de JoSé Albino de
Souza Pimentel e de Carlota Cardim de Souza P i
mentel, nascido a 26 de maio de 1907, no Districto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Espirito Santo e re
sidente á rua Machado Coelho n. 36.

3.836. Severino Pedro do Nascimento (9.938), filho de Ma
noel Pedro do Nascimento e de Maria Luiza do Ro
sário, nascido a 7 de julho de 1910, no Estado da 
Parahyba do Norte, motorneiro, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residente á rua Guapi n. 22.

9.837. Armando Francisco de Lima (9.939), filho de F ir-
mino Francisco de Lima e de Josepha Maria da Con
ceição, nascido a 30 de setembro de 1804, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e re
sidente ã rua Senador Euzebio n. 216.

9.838. Armando Claudino de Oliveira e Cruz (9.940), filho
do Manoel Claudino de Oliveira e Cruz e de Olivia 
Valisa de Oliveira e Cruz. nascido a 27 de março 
de 1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residente á rua Pereira Franco 
n .  11.

9.939. Antonio Rodrigues Cavalvante (9.941), filho de Jo3é 
de Rodrigues Cavalcante e de Maria da Conceição 
Cavalcante, nascido a 31 do maio de 1913, no Es
tado do Pará, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residente á rua Capitão Sena n. 32.

9.840. Waldemar Viçoso Fernandes (9.942), filho de Eva-
risto Viçoso Rodrigues e de Flôr Fernandes Rodri- 
tues. nascido a 9 de janeiro de 1904, no D is!rido 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Espiritó Santo e resi
dente á rua do Pinte n. 98.

3.841. Pedro de Mello Brito (9.943), filho de Juvencio Ro-
rendo de Brito e de Thereza Candida Mello, nas- 
íido a 29 de junho de 1903, no Estado do Ceará, 
íommercio, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residente á 
rua Guapi n. 8.

9.842. Raul Pereira Branco (9.944), filho de Seraphim Pe
reira Branco e de Julieta Garcia Braga, nascido a 
29 de novembro de 1916, no Distrioto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residente á 
rua Pessôa do Barros n. 4.

9.8-1/. Antonio Jvezzi (9.949), filho de Pedro Nezzi o
Roza Granchella, nascido a 9 de junho de 1907. 00 
Districto Federal, commercio, solteiro, ccm domi' i  
cilio eleitoral no districto municipal le SanfAWJ3 
e residente á rua Visconde de Itauna n. 53.

9.848. Joanna dos Santos Cirillo (9.950), filha de Em ®0 
Sampaio dos Santos e de Thereza Sampaio dos San' 
tos, nascida a 26 de maio de 1898, no Estado d» 
Aiagôas, domestica, viuva, com domicilio eleitorai 
no districto municipal de SanfAnna e residente 
rua Frei Caneca n. 101.

Faço sciente que os titulos serão entregues, na for®3 
estabelecida pela lei, a quem restituir o recibo de inscripe*0 ,.

Rio de Janeiro, D. F ., 26 de setembro de 1936. —  /efl00 
Evaristo dc Oliveira, escrivão.

SETIMA ZONA ELEITORAL \

De ordem do Di\ juiz eleitoral da 7* Zona, da 2* c lrc® »' 
seripção do Districto Federal, faço publico, para conhecim®0"
dos interessados, que foram expedidos os titulos eleitoras» 
dos seguintes cidadãos:

9.849. Sylvio Gomes Marinho, filho de Evaristo Gomes M*".
rinho e de Percilia da Silva Marinho, nascido *
12 de setembro de 1915, no Estado do Rio de J®' \
neiro, commercio, solteiro, com domicilio e le »0'  
ral no districto municipal de Espirito Santo (r* ' 
sidencia á rua do Pinto n. 16). .,

9.850. Celio Bravatti, filho de Constantino Bravatti e “
Izaura Pereira Bravatti, nascido a 19 de ® arí, 
de 1916, no Estado de Minas Geraes, commer®0’ 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto n ® ® ' 
cipal de Espirito Santo (residencia á travessa Gue'  v 
de$ n. 22). '  . ' f\

9.851. Oswaldo de Souza Lancetta, filho de Humberto C?r «
v il Lancetta e de Alice Maria de Souza, nascido ^
16 de novembro de 1917, no Districto Federal, ca11! ' 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no di»tr, '  
cto municipal de Gambôa (residencia á rua 
Monte n. 35). ,

9.852. Antonia da Purificação Lopes Meinick filha de ■J35'n.„
dos Santos Lopes e de Carlota de Jesus Lopes, » 8“r 
cida a 3 de janeiro de 1914. no Districto Fed®*^ 
domestica, casada, co mdomicilio eleitoral n0 
tricto municipal de Espirito Santo (residencia 1 e" 
soa de Barros n. 33). ....

9.853. Diogenes de Farias, filho de Pedro dos Santos Eari
e de Manoela dos Santos Farias, nascido a 0 
abril de 1898, no Estado do Rio Grande do 8°*?» 
gento da Armada, casado, com domicilio e* . ?Jn- 
no districto municipal de Espirito Santo (resiae 
cia S. Christovão n. 164). ,

9.854. Hamelit José Iorio, filho de Francisco Iorio e de A® 5
lia Jannuzzi Iorio, nascido a 1 de janeiro de 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com ° 
micilio eletitoral no districto vmnicipal de S3 
Anna (residencia Visconde de Itauna n. 139)*
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9.855.

9.856.

j *

9-857.

9-858.

9-859.

9.860.

9.861. 

9-862;

9-863.

9-864.

9r865.

• ‘866.

9-867.

••568.

Alexandre Theophilo Cardoso, filho de João  Theophilo 
Cardoso e de Maria Thereza Cardoso/nascido a 21 
de Junho de 1907, no Districto Federal, pintor, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna (residência Moncodvo Filho nu- . 
mero 18).

Evilario Ferreira Jardim, filbo de Othiiip Ferreira 
Jardim e de Maria Luiza Jardim, nascido a 8 de 
outubro de 1916, uo Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna (residencia Moncorvo Filho nu
mero 32 ).

Sebastião Pereira da Siiva, filbo de Feliciano Maria 
da Conceição, nascido a 15 de maio de 1914, no 
Districto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna (re
sidencia Mqncorvo Filbo n. 45).

Theodosia de Almeida, filha de Pelro Leoncio do A l
meida e de Maria Francisca de Jesus, nascida a 28 
de janeix'o de 1915. no Estado da Bahia, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo (residencia Pessoa de Bar
ros n. 24).

Manoel dos Santos, filho de Seraphim dos Santos e de 
. Belizanda Augusta, nascido a 10 de setembro de 

1914, no Districto Federal. commerôío,: solteiro,
; com domicilio eleintoral no districto municipal de 

■ Espirito Santo (residencia rua Pereira Franco nu
mero 30).

José Felix 4e Oliveira Netto, filho de Haymundo de 
Oliveira Netto e de Antonia Eugenia de Oliveira 
Netto, nascido a 23 de março de 1889, no Districto 

. . Federal, engenheiro agronomo, casado, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal de- Espirito 
Santo (resdiencia Pessoa de Barros n. 33).

Antonio Angelo, filho de Manoel Ahgelo e de Palmyra 
de Jesus, nascido a 7 de outubro de 1915, no Dis
tricto Federal, çqmmercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gambôa (resi
dencia Sacadura Cabral n. 327).

Nelson Gomes da Silva, filho de Elisiario Gomes da 
Costa e de Ciotilde Alves de Brito, nascido a 22 de 
novembro de 1914, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna (residencia Visconde de Itauna 
n. 130).

Daniel Lourenço da Costa, filho de Thomaz da Costa 
e de Izabel Alves da Costa, nascido a 9 de outubro 
de 1911, no Estado da Bahia, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no. districto municipal de 
SanfAnna (residencia Visconde de Itauna n. 149). 

Saturnino Rodrigues Qtero, filho de Alonso Rodrigues 
e de Marinha Otero. nascido a 22 de janeiro de 
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitora! no districlo municipal de 
Espirito Santo (residencia Affonso Cavalcanti nu
mero 153).

Raul Corrêa, filho de Antonio Corrêa e de Rdsa Maria 
nascido a 14 de janeiro de 1896, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto munioipal de Espirito Santo (residen
cia S. Christovão n . 44).

Maximino Ferreira de Carvalho, filho de Leopoldo 
Ferreira de Carvalho e de Preciosa Maria da Con
ceição, nascido a 10 de abril de 1895, no Estado de 
Minas Geraes, funccionario municipal, solteiro, 
com domicilio elitoral no districto municipal de 
SanfAnna (residencia praça dá Republica n. 65).

Augusto Valeriano Reguelh, filho de- Clemente Re- 
gueth, nascido a 5 de agosto de 1005, no Estado do 
Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
(residencia rua do Pinto n. 35) .

Luiz Brasil Fróes, filho de Adauto Brasil Fróes e de
- Manoela Castro Fróes, nascido -a 21 de junho de

1908, no Estado do Rio Grande do Sul, negociante,
solteiro, com. domicilio eleitoral no districto muni-

- cipal de Espirito Santo (residencia S. Christovão 
n. 44).

9.869. Diamantina de Almeida, filho de Lino Henrique de A l 
meida e de Prudência de Jesus Almeida, nascido a 
2 de dezembro de 1890, no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitora! no districto 
municipal de Espirito Santo (residencia Carmo 
Netto n. 279).

9.870. oasemiro Lourenço, filho de Manoel Lourenço Outei-
rinbo e de Gloria Alves Diniz, nascido a 24 de mar
ço de 1916, no Districto Federal, estudante, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Espirito Santo (residenoia Machado Coelho nu
mero 104).

9.871. Léo Côrtos, filho de José Machado Côrtes e de Fran
cisca Medeiros Côrtes, nascido a 20 de 6etembro de 
1913, no Estado de Minás Geraes, commeroio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Espirito Santo (residencia rua Estacio de 
Sá n. 85).

9.872. Odilon Cordeiro Ar antes, filho de Josó de Paula Aran-
tes Junior e de Alvamira Cordeiro Arantes, nascido 
a 28 de agosto de 1916, no Districto Federal, com
meroio .solteiro, com domicilio eleitoral no distri
oto municipal de Espirito Santo (residencia -rua 
Guapi n. 31).

9.873. Paulo Eugênio Machado Soares, filho de José Paulo
Soares e de Maria Eugenia Machado Soares, nas
cido a 16 de maio de 1913, no Districto Federal, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo, (residencia Machado Cóeiho n. 87,-.. 

9.814. Oetavio Antonio de Souza Soares, filho de Luiz Arcas 
e de Alice Baptista de Souza Arêas. nascido a 12 de 
outubro de 1902, no Districto Federal, commercio, 

solteiro, com domicilio eleitoral no districto munici 
pal de SanfAnna (residencia Senador Euzebio nu
mero 126).

9.875. Heron Paquete Gesar, filho de Herminio da Cunha Cé
sar e de Clara Paquete Cesai\ nascido a 21 de ja 
neiro de 1916, no Estado do Paraná, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Espirito Sánto (residencia rua Guápi n. 32'.

9.876. Nicola Bloisse, filho de José Bloiese e ac
Helena Fernandes, nasoido a 25 de julho de 1931, 
no Distrioto Federal, commercio, 6olteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto munioipal da 
Gambôa, residente á rua da Harmonia n. 65.

9.877. Aristides Felippe, . filho de Francisco Felipe* e
de Maria Pinto Felippe, nascido a 30 de agosto de 
1016, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna, residente ã rua Moncorvo 
Filho n. 54.

9.878. Henrique Pinheiro Braga, filho de Henrique Sá
Pinheiro Braga e de Luiza Lopes Braga, nascido 
a 19 de junho de 1918, no Distrioto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna, residente á rua Ju
lio do Carmo.

9.879. Osmar do Rego Xavier Baptista, filho de Oscar Pe
dro Xavier Baptista e de Herminia do Rego Xa
vier Baptista, nascido a 14 de novembro de 1914) 
no Estado do Rio de Janeiro, commeroio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna, residente á rua General Caldwel nu
mero 66.

9.880. Fernando Ernesto de Araújo Filho, filho de Fernando
Ernesto de Araújo e de Brasilina Maria da Con
ceição, nascido a 28 de outubro de 1913, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, oom domicilio 
eleitoral no distrioto municipal de SanfAnna, re
sidente á rua Frei Caneca n. 17.

9.881. Joãó Antonio Lopes, filho de José Antonio Lopes e de
Leopoldina Auta Oliveira Lopes, nascido a 28 de 
fevereiro de 1910, no Distrioto Federal, estudant 
solteiro, com domioilio eleitoral no districto rru 
nicipal de SanfAnna, residente á rua Corrêa Va 
ques n. 138.

9.882. Alberto Bernardes Gonzalez, filho de João Bernardo.-
Fortes e de Encarnacion Gonzalez Eiró. nascido 
a 1 de janeiro de 196, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitora! uo c í?- 
tricto municipal do Espirito Santo, residente á 
S. Christovão n. 2Í5.;
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9.883. Sebastião Silvano da Silva, filho de Barbara Bevilda, 
nasoido a 15 de junho de 1903, no Districto Fe
deral, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal do Espirito Santo, residente á rua 
do Pinto n. 44.

9.884. Gumercindo Almeida, filho de Antonio Almeida e de 
Evangelina Gonzaga Almeida, nascido a 27 de 
abril de 1909, no Districto Federal, motorista, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Espirito Santo, residente á rua Salvador 
de S á  n. 175.

9.898. Brigido Guimarães Ponce di Lion (9.999), filho d* 
Nereu Pereira dos Santos p de Ambrozina Gui®®' 
rães, nascido a 1 de fevereiro de 1906, no Estado 
da Parahyba do Norte, commercio, casado, co® 
domicilio eleitoral no districto municipal de J»' 
plrito Santo e residente á rua Corrêa Vasques nu
mero 25. o í*

9.885.; Izolda Pimentel Machado, filha de Vicente Bello Ma
chado e de Antonietta Cavalcante Pimentel, nas
cida a 2 de abril de 1905, no Estado da Parahyba 
do Norte, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanCAnna, resi
dente á rua Frei Caneca n. 252.

9.886. Marianna da Costa Almeida, filha de Jeronynxo José
* da Costa e de Anna Ismenia da Costa, nascida a 

20 de janeiro de 1884, no Estado de Minas Geraes, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo, residente á 
Machado Coelho n. 25.

9.899. Vicente de Paula Souza (10.000), f i lh o  de Anton® 
Feliciano de Souza e de Maria Sergia V ille la , i®5'  
cido a 10 de, maio de 1914C Estado de Minas Ge
raes, mecânico, solteiro, com  d om ic ilio  e le itora l uo
H iq fp ip f O TYIVITIÍíMTAo I Ho  QotiI ’ A nr» o n n n c iílo n fl»  9 fÜ*

9.887. Aristides de Castro Palma, filho de Joaquim de Cas
tro Palma, nascido a 31 de dezembro de 1908, no 
Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com 
domicilo eleitoral no districto municipal de Sant’ 
Anna, residente á rua SanCAnna n. 34.

9.888.. Iollanda dos Santos Lima, filho de Custodio de Lima 
e de Maria da Luz Cabral Lima, nascida a 8 de 
janeiro de 1907, no Districto Federal, commercio, 
solteira, com domicilio leitoral no districto mu
nicipal do Espirito Santo, residente á rua São 
Christovão n. 199.

9.889. Armando da Silva Machado, filho de Adhemar Ma
chado Tavora e de Maria da Silva Machado, nas
cido a 21 de outubro de 1910, no Districto P’e- 
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanCAnna, residente ã 
rua Visconde de Itauna n. 90.

9.890. Aíranio de Faria, filho de Paulo de Faria 6 de Rita 
Torres de Faria, nascido a 28 de abril dq 1912, 
no Districto Federal, officia! de marinha, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
E jpirito Santo, residente á  rua Machado Coelho 
n. 2 .

9.900.

9.891. Mario Drias Novaes, filho de José Urias Novaes e de 
Maria Feliciana Gomes Novaes, nascido a 27 de 
agosto de 1912, no Estado de Pernambuco, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanCAnna, residente á rua Se
nador Euzebio n. 132.

9.893. Oswaldo Martinez Nunes, filho de Carlos Augusto Nu
nes e de Paula Martinez Nascimento, nascido a 8 
dê janeiro de 1904, no Districto Federal, commer
cio, cqsado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Espirito Saíito, residente á rua Pas- 
sôa de Barros n. 67.

9.804. Linsoln Siqueira Nascimento, filho de Eurico Nasci
mento e de Olivia Alves Nascimento, nascido a 6 
de janeiro de 1907, no Estado de Minas Geraes, 
ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do Espirito Santo, residente á 
rua 'Guapy n. 28.

9.S97

districto municipal de SanCAnna e residente á rü®
Frei Caneca n. 211.

Esmeraldino de Oliveira Costa (10.001), filho .6* 
Ignacio Mendes da Costa e de Amelia de Olive®» 
Costa, nascido a 3 de novembro de 1915, no D’?' 
tricto Federal, commercio. solteiro, com dorn®11' 
eleitoral no districto municipal de SanCAnna e re" 
sidente á rua Moncorvo Filho n. 39.' . 1 U C  l l l v  Cl x o c v  . u u u t u i  1  1 1 1 1 D  I I *  O  *7 • ^*>1

9.901. Mario Freirinho Villela (10.002), filho de Manoel. .  - . .  . - -  - 7   - • - Uy* Q
leia e de Maria Luiza de Sá Freirinho, nascido 
19 de julho de 1918, no Districto Federal, com®®*' 
cio, solteiro, com domicilio eleito:al no distn®" 
municipal de SanCAnna e residente á rua Mo»' 
corvo Filho n. 37.

9.902. Ivone Teixeira de Carvalho (19.003), filho de
tião Carvalho e de Philòmena Teixeira - de G*-' 
valho? nascido a 7 de dezembro de 1914, no D1? 
tricto Federal, commercio. solteiro, com dom® 
lio eleitoral no districto municipal de Esp®1 
Santo e residente á rua Nery Pinheiro n. 36.

9.903. Mario Avelino de Novaes (10.004), filho de José 
Iirio de Novaes e de Maria Thereza de Novaes, B*®
cido a 29 de dezembro de 1910, nu Estado de v .. ..   el«!

9.904,

nambuco, commercio. casado, com domicilio 
toral no districto municipal de SanCAnna e re  ̂
dente á rua de SanCAnna n. 169.UClll-C d  1 U d Ut. CaUl/ Z iU lld  l i *  1U»7, . # , -,/j

Juracy Teixeira «'10.005), filho de Arthur Justim® 
Teixeira e de Brasilina Teixeira da ConceicA0’, ^ ,
cido a 5 de agosto de 1913, no Districto FedeJ.^
operaria, solteira, com domicilio eleitoral no °  4
tricto municipal de Espirito Santo e  r e s id e n te  
rua Presidente Barroso n. 98.

9.905. Homero Sayão Gontinentino Cesar, filho de
Carlos Cesar Sobrinho e de Carlos Sayão ContiB®.
tino Cesar, nascido a 7 de janeiro de 1907. no.H.A 
tricto Federal, commercio. solteiro, com dotmoi 
eleitoral no districto muniicpal de Espirito S»»
e residente á avenida Salvador de Sá n. ICO.

9.906. Sebastião Costa, filho de Espiridião Pereira da
nascido a 22. de maio de 1904. no Estado do £

r  : ________________  . . . v i ; _______ j -de Janeiro, funccionario publico, casado, com , 
micilio eleitoral no districto municipal de sa 
CAnna e residente á rua SanCAnna n. 142. ,

9.907. João Manoel da Rocha (10.008), filho de Antonia • ^
ria da Conceição, nascido a 20 de dezembr® 
1870. no Districto Federal, operário, casado. *2^
domicilio eleitoral no districto municipa’ de
pirito Santo e residente á rua Guapy n. !•

9.895. Julia Driesler Garcia de Souza, filha de Aloyso Dries-
ler e de Florinda Driesler, nascida a 18 de agosto 
de 1900, no Districto Federal, professora, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanCAnna, residente á rua SanCAnna n. 36.

9.896. Maria Augusta Gomes Amaro, filho de Francisco Go
mes e de Maria José, nascido a 6 de janeiro de 
1902, no Districto Federal, professora municipal, 

casada, com domicilio eleitoral no distripto mu
nicipal da Gambôa, residente á ladeira do L ivra
mento n. 46.

9.908. Antonio Caruso (10.008), filho de Salvador <}e 
. « e de Concetta Garofalo. nascido a 17 de janefO® ^

1904, no Districto Federal, commercio, casado, 
domicilio eleitoral no districto municipal de ^ 33. 
téAnna e residente á rua Senador Euzebio B. ,jfl.

9.909. Jovir.iano José de Menezes (10.010), filho de
xandre Nunes e de Maria da Gloria Nunes. 
a 7 de agosto de 1898, no Estado de Sergipe cjjg- 
merclo, casado, com domicilio eleitoral no4 . f0* 
tricto municipal de SanCAnna e residente a 
Julio do Carmo n. 42. . js

9.910. Vasco Oswaldo Marques Nunes (10.011), a
Vasco Nunes e de Germana Alice Nunes, rasc' . .j. 
27 de abril de 1915. no Districto Federal.. ? 
gaclo. solteiro, com domicilio eleitoral no 
municipal de SanCAnna e residente á rua 
corvo Filho n. 40.

Cecilia Mello, filha de Clodovino Benedicto de Mello, 
nascida a 19 de novembro de 1910, no Estado de 
Minas Geraes, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Espirito Santo, 
residente á rua Frei Caneca n. 18.

9.911. Aurelio Moura Maynart (10.012), filho d® J ^ a f -
Joaquim Maynart e de Èlvira de Jesus Moura, 
cido a 9 de abril de 1908. no Estado de 
maritimo, solteiro, com domicilio eleitoral w  33- 
tricto municipal da Gambôa e residente * rl 
rão de São Feüx n. 208.
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Oscar de Oliveira (10.013), filho de Januaria Maria 
da Conceição/ nascido a 16 de fevereiro de 1907, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espi- 

«  . rito  Santo e residente á rua Guapy n. 5.
Gertrudes Wanderley Ramos (10.014), filho de Pre- 

ciano Ramos Wanderley, nascido a 6 de março de 
1890, no Estado de Pernambuco, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna e residente á rua Moncorvo F i
lho n. 57.

®*t>14. Matihilde Ramos de Souza (10.015), filho de Eurico 
José Ramos e de Galiana Barbosa Ramos, nascida 
a 19 de junho de 1908, Estado do Rio de Janeiro, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residente á 

o ai — avenida Mem de Sá n. 144.
•8*5. Alice Honorina Miller Ribeiro, filho de Domiciano Ri

beiro e de Alice Miller Ribeiro, nascida a 18 de ju
nho de 1914, no Estado do Rio Grande do Sul, com
mercio, desquitada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espinto Santo e residente á

k rua Quatro n. 164.
®,916. Antonio Nunes da Silva (10.017), filho de Antonio Nu

nes e de Maria Aurelina, nascido a 28 d- abril de
1913, no Estado de Pernambuco, alfaiate, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residente á rua Senador Euzebio nu- 

a a .„ mero 40.
•*17. Elias Miguel (10.0Í8), filho de Miguel Elias e de Car- 

melia Joanna, nascido a 3 de agosto de 1916, no 
Estado de S io  Paulo, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espi- 

o a rito Santo e residente á rua São Christovão n. 44.
Antonio de Padua Cavalcante Ramalho (10.019), f i

lho de Athanazio Cavalcante Ramalho e de Bel- 
mira da Fonseca Ramalho, nascido a 21 de outu
bro de 1917, no Estado de São Paulo, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna e residente á rua Moncorvo 

a 0.. Filho n. 46.
,8i*. Nelson da Silva (10.020), filho de Leoncio Silva e de 

Maria Georgina da Silva, nascido a 14 de fevereiro 
de 1909, no Estado de Minas Geraes, sargento do 
Exercito, casado, com domicilio eleitoral no dis- 
tricto municipal de Espirito Santo e residente á 
rua Farnese n. 18.

•92<L Alcides Vandeli (10.021), filho de Maria Pia Vandeli, 
nascido a i de março de 1914, no Districto Fe
deral, funccionário publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e re-

9 .  sidente á rua Visconde de Itauna n. 130.
,wz*. Affonso Freitas Corfez (10.022), íilho de Francisco 

Cortez Garcia e de Mercedes de Freitas, uascido a 
24 de novembro de 1902, no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Espirito Santo e residente á rua

9 ao- Nery Pinheiro n.84 .
Manoel Ignacio Fonseca 10.023). filho de Theodoro 

Pedro da Fonseca e de Maria Prazeres da Fonseca, 
nascido a i de fevereiro de 1910, no Estado de Ser
gipe. mecânico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gambôa e residente á rua 
da Harmonia n. 38.

'.~3- Antonio Tavares Pereira (10.024'. filho de Luiz Joa
quim Pereira, nascido a 29 de maio de 1916, no 
Estado de Minas Geraes. lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo e residente á rua São Christovão nu- 
mero 139.

Isaias dos Santos Souza (10.025), filho de Carlos dos 
Santos Souza e. de Julia Rodrigues dos Santos, nas
cido a 14 de janeiro de 1906. no Estado da Para- 
hyba do Norte, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
residente á rua Affonso Cavalcante n. 153.

Alcina Matta Soares V illa  (lft.026), filho de Januario 
Jorge Alves Matta e de Anna Maria das Dores, nas
cido a 6 de fevereiro de 1888, no Districto Federal, 
domestica, casado, com domicilio eleitoral no dis
trioto municipal de Espirito Santo e residente á 
rua São Christovão n. 45.

Silvino Ribeiro, filho de Benediclo Agostinho Primo 
e de Flora Anna do Espirito Santo, nascido a 5 de 
março de 1907, Estado do Rio de Janeiro, operário,

casado, com domicilio eleitoral no districto muni* 
cipal de SanfAnna e residencia á praça da Repu* 
blica n. 65. , „  , . _  . .

9.927. Clarinda Sodré de Macedo, filha de Etelvma Sodré da
Macedo, nascida a 9 de março de 1908, no Distrjctfl 
Federal, domestica, solteira, com ■ domicilio eleito* 
ral no districto municipal de Gambôa e residencii 
á rua da America u. 27. _  . ,

9.928. Luiz Rodrigues Garcia, filho de Eduardo Rodrigueí
Campos e de Gracia Garcia Rodrigues, nascido a 
8 de fevereiro de 1903, Estado de São Paulo, com* 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de SanfAnna e residencia & rua Ju* 
lio do Carmo n. 95.

9.929. Regina da Silva Lopes, filha de Adelaide Ferreira a i
Silva, nascida a 28 de fevereiro de 1895, no Dis* 
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Espirito Santo 
e residencia á rua Orestes n. 11.

9.930. Jurandyr Goulart, filho de Aristóteles Goulart, nasci*
do a 28 de março de 1899, Estado de Minas Geraes» 
commercio, casado, com domicilio eleitoral na 
districto municipal de SanfAnna e residencia á 
rua Moncorvo Filho n. 48.

9.931. Odette Vargas Jordão, filha de Porfiria Dutra da Sil
veira, nascida a 15 de março de 1904, no Districto 
Federal, empregada municipal, viuva, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Gambôa e 
residencia á rua da America n. 28.

9.932. Pedro de Alcantara Gomes, filho de Pedro Joaquim
Gomes e de Leopoldina Ferreira Gomes, nascido a 
19 de outubro de 1903, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gambôa e residencia á rua do 
Monte n. 14.

9.933. Gilberto Lopes, filho de Claudionor Lopes e Maria A l
cina de Souza Lopes, nascido a 16 de fevereiro de 
1904, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do Espi* 
rito Santo e residencia á rua de São Christovão 
n. 54.

9.934. Accio Ribeiro de Castro, filbo de Ascanio de Castro é
de Maria Eugenia de Castro, nascido a 29 de outu
bro de 1916, no Districto Federal, estudante, sol* 
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna e residencia á rua Visconde de 
Itauna n. 113.

9.935. Eurico Azevedo Pinto, filho de Rorfolpho da Silva Pin
to e de Rosalina Azevedo Pinto, nascido a 31 de 
maio de 1917, no Districto Federal, commercio, sol
teiro. com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna e residencia á rua Senador Eu
zebio n. 75.

9.936. Belmiro da Silva Pinto, filho de Belmiro da Silva Pin
to e de Edwiges Miranda, nascido a 13 de outubro 
de 1909, Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Gambôa e residencia á rua da Gambôa n. 36.

9.937. Attila Ribeiro de Castro, filho de Ascanio de Castro e
de Maria Eugenia de Castro, nascido a 5 de janeiro 
de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residencia á rua General Pedro n. 40.

9.938. Manoel Marinho Lopes, filho de José Marinho Lopes 0
de Elisa Marinho Lopes, nascido a 22 de junho de 
1907, no Districto Federal, funccionário publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna e residencia á praça da Re
publica n. 56.

9.939. Ranulpho Barbosa da Silva, filho de Raul Barbosa da
Silva e de Maria Mathilde Ferreira da Silva, nasci
do a 8 de agosto de 1912, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Espirito Santo e residencia £ 
rua Souza n. 45.

9.940. Carlos Correia da Silva, filho de João Pereira da
Cunha e de Alice Correia da Cunha, nascido a 2 de 
janeiro de 1916, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna 0 residencia á rua General 
Pedra n. 35.

9.941. José Evaristo de Assis, filho de José Evaristo de As*
sis e de Jocelina Calisto de Assis e Silva, nascido á 
31 de janeiro de 1895, Estado de Minas Geraes,
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0.04?.

rariò, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
c municipal do Espirito Santo e residencia á rua São

. Christovão. n. 197. ■ _
•0.942. Antonio Ferreira Netto, filho de Manoel José Parreira
: Netto e de Floreneia Maria da Conceição, nascido a

20 de abril de 1881, Estado de Pernambuco, com
mercio, casado, oom domicilio eleitorai no distriçto 
municipal do Espirito Santo e residencia a  rua
Guapy n. 38. v

Raymundo Nonato Costa Magalhães, filho de Cândido 
de Souza Magalhães e de Alice Costa Magalhães, 
nascido a 31 de agosto de 1909, Estado da Bahia, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residencia á rua 
de SanfAnna n. 170. . •

0.944, Diva Moreira Lima, filha de Jayme Moreira Cardoso 
e de Almaníina Xavier Cardoso, nascida a 16 de fe
vereiro de 1914, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna e residencia á rua Moncorvo 
Filho n. 45.

D .945. Braz Felicíssimo da Silva, filho de Joaquim Felicís
simo da Silya e de Alice Rosa de Oliveira, nascido 
a 27 de fevereiro de 1915, Estado do Rio de Janei
ro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do Espirito Santo e residencia 
á rua Machado Coelho.'

0,f>4§. Çuniçe de Albuquerque Garría, filha de Alfredo de Al
buquerque Gáma e de Maria Luiza Barbosa Gama, 
nascida a 9 de novembro de 1904, Estado de Per
nambuco, funocionaria municipal, 6olleíra, com do
micilio eleitoral no districto municipal de SanfAn- 

• - na e residencia á: ru a  Moncorvo Filho n. 40.
U.947. Roque Crerulho (10.048), filho de Rafftiel Cremlho 

e de Luiza Sttela, nascido ■ a 12 de fevereiro de 
1905, no Districto - Federal, commeroio, solteiro, 
com domioilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residente á rua Estacio de Sá nu- 

. mero 120.
9.948. Claudemiro Ramos de Gampos (10.049), filho de 

Claudemiro Lourenço de Gampos e de Eloisa da 
Silva Ramos, nascido a 15 de junho de 1917, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domici
lia eleitoral no districto . municipal de Espirito 
Sapto e residente á rua de São Christovão n. 1Í3.

9.049, Reginq W olter (10.050), filho de Jacob W olter e de 
Leomi Wolter, nascido a 2 de julho de 1911, no 
Districto Federal, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto de SanfAnna e residen
te á rua Frei Caneca n. 84.

9.9SQ. Manoel Lopes Baptista (10.051), filho de Avelino

9.956. José Gaetano Piedade (10.057), filbo de José Caetan»
Piedade e de Palmyra Carolina Piedade, nascido # 
9; de março de 1903, no Districto Federal, com®8*1' 
cio, casado, oom domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Espirito Santo e residente á rua 
D r- Piragibe n. 38.

9.957. Malvma dos Santos Andrade (10.058), filha de Sebas*
tiao José dos Santos Andrade e de Maria do Carmo 
Andrade, nascida a 25 de setembro de 1881. R0 
Districto Federal, costureira, casada, com doni*CI'  
lio eleitoral no districto municipal de SanfA®1* 

a nu, „  ® resiente á rua General Pedra u. 34. •:
9.959. Francisco Ferreira de Azevedo (10.060), filho de A“ * 

gusto Ferreira Azevedo e de Lucinda • Ferreira °e 
Azevedo, nascido a 10 de abril de 1918, no Distri
oto Federal, estudante, solteiro, coin donde*1"  
eleitoral no districto municipal de SanfAnna c 
residente.á-rua de SanfAnna n. 46. • .

Ô.tíoO. Alberto Amaral Medina (10.061), filho de Alberj0 
Corrêa Medina e de Olga Amaral Medina, nascidJ 
a 14 de abril de 1918, no Districto Federal, .co1" ' 
mereio, solteiro, com domieillo elçitoral no distr!' 
cto municipal de SanfAnna e residente á rua 0a 
SanfAnna n. 108. A

0.961. Alberto'da Silva (10.062), filho de José Joaquim f  
Silva e de Maria Adelaide Santosa, nascido a 28 f* 
outubro- de 1916, no Districto Federal, commero*®. 
solteiro, com domioilio eleitoral no districto 
nicipal de SanfAnna e residente á rua Senao?* 
Euzebio n. 34. ..

9.962. Elias Abud Assis (10.063), filho de Ahud Assis Ç.® 
Helena Assiti» nascido a 18 de setembro de 
Disíricío Federal, estudante, solteiro, com doi 
lio eleitoral 110 districto munioipal dfl SanfAnP®

„  residente á Praça da Republica n. S29.
6.9t>3. Jorge Corrêa de Mattos (10.064), lilho de Adão G® 

rêa de Mattos ê de Julieta de Oliveira Mattos. - 
cído a 1 de setembro de 1915. no Districtê *' , 
dera], operário, 6olteiro, cojn domicilio eleito*■ . 
no districto municipal do SanfAnna e residente 
rua General Caldwell n. 229. ,

9.964. Geraldino Alvas da Cruz (10.(365). filho de J04*.A'" 
ves da Cruz Alves e de Jaeintha Alves da PaC1bJ 
nascido a 26 de fevereiro da 1S79. no Rio 'nC, 
neiro, lavrador, casado, com domicilio eleitora* 
districto municipal de Gambôa e residente á r 
do Monte n. 35. gouZa

isio
0, P°IÍ[

9.965. Abilio da Souza (10.066), filho de Henrique de *■; ^  
e de Anna de Figueiredo, nascido a 4 de .rnaj,í0rn 
1916, uo Districto Federal, operário, soltejt-0̂ ^
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Anna e residente á rua Moncorvo Filho n. IV1' dos

Lopes Baptista e de Ignacia Luoia do Nascimento, 9.9bõ. José dos Santos Silva (10.067), filho de Ap.ifc- jjjo 
a\ tano o,-. ,1» Santos Silva e dc Mana dos Santos Silva, u=- jr0,

a f7 de novembro de 1909. uo llio de Ja“ .
nascido a 14 de jameiro de 1898, 110 Rio de Janeiro, 
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residente á 
rua Guapi n. 27.

0.954. Maria da Gloria Ferreira Lçitão (10.052), filho de 
Affonso Nareizo Ferreira e de Mariq do Sspirito 
Santo Ferreira, nascido a 27 de janeiro de 1905, 
tio Districto Federal, enfermeira, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo e residente á rua Pessôa de Barros nu
mero 35.

9.853. Sidelidi Oliveira Silva (10.053), filho de Francisco 
Joaquim dos Santos e de Rita Custodio dos Santos, 
nascido a 20 de outubro da 1904, em Minas Geraes, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residente á 
rua Guapi n. 39.

9.953. Marià da Costa (10.054),' filha de Francisco Antonio 
da Costa e dc Maria dos santos Costa, nascida a 
18 de outubro de 1911, no Districto Federal, do
mestica, solteira, çom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito e residente á rua 
Pessôa de Barros n. 33,

9.934. Pedro Lauro Palma (10.055), filho de Francisco Lau
ro e de- Raphaela Palma, nascido a 14 de julho de 

,191o, no Districto Federal, pedreiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto da Espirito Santo 
e residente á rua Pessôa de Barros n. 57.

1.955. Paulo Abilio de Andrade (10.050), filho de Horacio 
Abilio Andrade e de Regina Hayot de Andrade, 
nasoido a 13 de novembro da 1912, no Districto 
Federai, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto de Espirito Santo e residente á 
fua Estacio de Sá n, 115,

9.967

9.968.

9.969.

Santos Silva e de Maria dos Santos Silva 
a 17 de novembro de 1909, 110 llio de •»«*•.” np 
commercio, solteiro, com domicilio eleitora*  ̂
distrioto municipal de SanfAnna e re5Íde*lW 
rua Visconde de Itauna n. 41.

Morgana Proença Braidão :10.008), filha dc 
min Cândido Proença c de Jubeía d3 Souza 
ça. nascida a 15 de maio do 1909, no Rio de 0p
vo. costureira, casada, com domicilio eleitora* 
districto municipal de SanfAnna e residente a I ; 
Marquez de Sapucahv u. 306. * n(igjt

Maria da Conceição Corrêa dos Reis Coimbra ( ,0, oar- 
filho <je João Corrêa dos Reis e de Emilia 
bosa da Motta. nascido a 3 de novembro de '[ m , 
no Estado dò Rio do Janeiro, domestica, 6*  ̂
com .domicilio eleitoral no districto municiP31 .
Gambôa. residente ú rua da Gambôa n. 15. ior

Sylvio Pereira (070).. filbo de Antonio Pereiro Ju®ü. 
e ôe Eugenia Amelia Pereira, nascido a 8 d ír% , 
tubro de. 1904. no Districto Federal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto 111 <̂ 0 
cipal do Espirito Santo, residente á rua de 
Christovão n. 113. ,- j j

9.970. Ruy de Barros (071), filho de Raul de Barfos 'A  
Thom asiade Barros, nascido a 2 de abril de 
no. tç. Federal, commercio, solteiro, corILcr,i 
m icilio  eleitoral no districto municipal * ndo
rito Santo, residente no Estacio de Sá n. 58 f nhiO'

9.971. Margarida Pereira Cardoso (072). filha de Ser ^ 35?
Pereira Cqrdoso e de Belmira Pereira Cardo.5,' Fe- 
eido a 4.2 de, setembro de 1917, ho Distri r3l, 
deral. costureira, solteira, com domicilio e , j ent< 
no districto municipal do Espirito Santo, re i*0 
ô rua Guapi n. 48.
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8-972. Milton José Lobato (073). filho de Isaao Napoleão Lo
bato e de Martiniana Rosa da Costa Lobato, nasci
do a 3 de maio de 1914, no Estado do Maranhão, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Espirito Santo, residente á rua 
Machado Coelho n. 35.

®-®73. Mario Genari (074), filho de Ferdinando Genasi e de 
Fulvia Rozzelli, nascido a 29 de junho de 1911. no 
Estado de São Paulo, mecânico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal do Espirito 
Santo, residente á rua Pereira Franco n. 22.

*•974. Albertina Jesus Freire (075), filho de Malvina Maria 
de Jesus, nascida a 5 de novembro de 1896, no Es
tado do Rio de Janeiro, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna, Vesidente á rua Senador Euzebio n. 42.

*•975. Elisiario Teixeira (10.076), filho de Eduardo Tei
xeira Oliveira e de Marianna da Conceição, nasci
do a 29 de novembro de 1909, no Districto Federal,

' estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna, residente á rua de 
SanfAnna n'. 18».

8,9<6. Manoel de Medeiros Freitas '077), filho de Manoel 
Medeiro Freitas e de Julieta Francisca Freitas, 
nascido a 28 de janeiro de 1911, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de SanfAnna, residente 
á rua Julio do Carmo n. 74.

•*77. Antonio Modolo Lalla Libera (078), filho de Annibal 
Lalla Libera, nascido a 20 de agosto de 1911, no 
Estado do Espirito Santo, escripturario. solteiro, 
com domicilio eleitoral no áistricto municipal de 
SanfAnna, residente á rua de SanfAnna n. 176.

9 Q
Milton de Almeida 1079). filho de Revnaldo de Almei

da e de Lydia de Almeida, nascido a 21 de junho
de 1915. no Districto Federal, commercio. solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

 ̂ SanfAnna, residente á rua SanfAnna n. 68.
•979. Oswaldo Duarte. Í080':. filho de José Raymundo Duar

te e de Paulina Duarte, nascido a 7 de março de 
1918, no Estado de Minas Geraes. operário, sol
teiro. com domicilio eleitoral no districto munici
pal do Espirito Santo, residente á rua do Pinto 

j  numero 14.

Hedena Pereira de Lima. filha de Rodolpho José de 
Lima e de Maria Pereira de Lima, nascida a 12 de 
dezembro de 1909. no Estado de Pernambuco, en
fermeira, casada, coin domicilio eleitoral no dis- 

'tricto municipal do Espirito Santo, residente á rua 
. S. Christovão n. 50.y,í)n,

Paulino José da Costa 082,. filho de José Paulo da 
Costa e de Beatriz Maria da Conceição, nascido a 
t l  de novembro de 1895. no Estado do Rio de Ja-

- neiro, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal do Espirito Santo, residen-

0 te á rua do Pinto n. 14.
'•  Aracy Dias Lyra (10.083), filha de Marcelino Gon

çalves Dias c de Juviana Gonçalves Dias, nascida 
a 20 de dezembro de 1912, no Estado do Rio de Ja
neiro, commercio. chsada. com domicilio eleitoral 
no districto municipal do Espirito Santo, residen- 

g , te á rua Quatro n. 1 i.

Antonietta Baltar Ferreira (84*. filha de Manoel Fer
reira Coelho Baltar e de Maria José Gouvéa do 
Amaral Baltar, nascida a l de agosto do 1S84, ntf) 
Districto Federal, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Espirito Santo,

9 residente á rua Annibal Benevolo n. 32.

• Aprigio Rodrigues do Lago (85), filho de Aprigio Ro
drigues do Lago e de Balbina Augusta Fonseca, 
nascido a 11 de maio de 1896, no Disü-icto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Espirito Santo, residente á rua 

j  S. Christovão n. 40.
Zelia Corrêa de Sá, (86), filha de Luiz Corrêa de Sá, 

e de Aracy Lopes de Sá, nascida a 4 dc abril de 
1917, no Districto* Federal, commercio, solteira.

com domicilio eleitoral no districto municipal t f í 
Espirito Santo, residente á rua Quatro n. 14. |

9.986. Alberto Fragoso (87), filho de Pio Rangel Fragoso 1 
de Marcionilla dos Anjos Fragoso, nascido a 9 S j 
novembro de 1912. no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districld 
municipal de SanfAnna, residente á  rua de Sant$ 
Anna n. 42.

Faço sciente que os titulos serão entregues, na f t a a  e j .  
tabelecida pela lei, a quem restituir o recibo de inscripção.

Rio de Janeiro, Districto Federal, 28 de setembro ôfl 
1936. —  O escrivão, Ivan Evaristo de O liveira.

OITAVA ZONA ELEITORAL
Faço publico para os fios do art. 66 paragrapho 3* d f 

lei 43 de 4 de maio de 1935, que por despacho do M. M.
juiz, foram mandadas expedir as 4“  vias ae titulos dos se
guintes cidadãos:

2.658. Reyneaud de Siqueira Santos (2.074), filho de Amara 
Eduardo de Siqueira Santos e de Caledonia de Bar*
ros Santos, nascido a 24 de janeiro de 1897, eag
Palmares (Estado de Pernambuco), residente á rtig 
7 de Setembro n. 195. commercio, casado, com do* 
micilio eleitoral no districto municipal de And** 
rahy. (Qualificação requerida.)

7.819. José Fructuoso (4.008), filho de Ermelinda Fruotueso, 
nascido a 19 de janeiro de 1910, no Districto Fe* 
deral, residente á rua Francisco Eugênio n. 528» 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dig* 
trioto municipal de Andarahy. (Qualificação re
querida.)

9.260, Pedro José Ferreira (7.613), filho de Jose Ferreira g 
de Candida Catharina de Jesus, nascido a 8 de ja* 
neiro de 1885, em Porto Novo do Cunha (Estado 
de Minas Geraes), funcoionario municipal, casa* 
do, com domioilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy. (Qualificação “ ex-officio”, B . E . 
26, n. 28>.675), e residencia á rua Padre Migueliní 
m. 91.

11.113. Arthur dos Anjos Raphael (11.845), filho de Ermà» 
linda de Jesus Raphael, nascido a 3 de maio de 188Q 
no Porto (Portugal), residente á rua Paraoaçia*

* caba, 59, negociante, casado, com domicilio eleito* 
ral no districto municipal de Amdarhy. (QualifS* 
cação requerida, B . E . 54, n. 3.416.)

Districto Federal, aos 25 de setembro de 1936. —  P«]g 
escrivão, Annibal Alves Moreira.

Jniz da 8* zona eleitoral
Dc ordem do Dr. juiz eleitoral da 8* zona, da 2* Circunj-

scripção do Districto Federal, faço publico, para conheciment* 
dos interessados, que foram expedidos os titulos eieitoraa*
dos seguintes cidadãos:
6.374. Mathilde Moreira Ponce (5.613), filha de Diogo RodrS*

gues Ponce e de Jacintha de Jesus Moreira, casoi- 
da a 30 de abril de 1907, no Districto Federal, com» 
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no distri* 

"ctç municipal de Andarahy. (Qualificação reque
rida). e residente á rua Pontes Corrêa n. 121.

5.375. Vicente Paula Ramos e Silva (5.614), filho de Hono»
rato Ramos e Silva e de Josephina de Assuinpçã<* 
nascido a 26 de abril de 1914, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis* 
tricto municipal de Andarahy. (Qualificação re
querida), e residente á rua Carvalho Aivirn nu
mero 171, casa 8 .

5.376. Athaliba Lopes de Vasconcellos (5.615), filho de Ed
mundo Vasoomcellocs e de Djanira Lopes de Vascon* 
celloe, nascido a 30 de novembro de 1912. no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto muniçipal de Andarahy. (Qua
lificação requerida), e residente á Avenida 28 . 
Setembro n. 280.

5.377. Laurinda da Silva (5.616), filha de Manoel Affonso
Silva e de Maria Joaquina da Silva, nascida a 28 
de junho de 1911, no Districto Federal, bancaria, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy. (Qualificação requerida), e re
sidente á Avenida 28 de Setembro n. 100.

5.378. José Lemos (5.617), filho de Sebastião Lemos e do
Baldoina Thereza de Jesus, nascido a 15 de abril d* 
1905, em Juiz de Féra (Estado de Minas Geraes),
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polidor, casado, com domicilio eleitoral uo chstrj- 
cto municipal de ftio Comprido. (Qualificação re
querida), e residente 4 rua de Çatumby n. 52.

£>,365, Darcy Manoel da Costa (4.306), fjlbo de Pacifico Ma
noel da Costa e de Alcina da Costa, nascido a 21 de 
setembro de 1917, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e residencia á Avenida 28 de Se
tembro n. 109,

g.364. V a ld ir  do Vai Rezende (4.730), filho de João do Vai 
e de Alzira Rezende, nascido a 29 de outubro de 
1917, no Districto Federai, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy e residencia á rua Araxá n. 5.

.|.36õ. João Gonçalves de Menezes (4.775), filho de João Gon
çalves de Menezes e dé Herminia de Alvos Menezes, 
nascido a 20 do setembro de 1891, no Districto f e 
deral, funccionario •publico, casado, coro .domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy a re
sidencia á rua Luiz Barbosa n. 45. 

g.366. Henrique Lucio Gomes (4.78(1), filho de Manoel Lueio 
Gomes e de Conceição Maria Gomes, nascido a 29 
de outubro de 1912, no Distrieto federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residencia-á rua Visconde 
de S. Tsabei n. 56, 

j5,3tft. Antenor Maximiano de Oliveira (4.885), filho de Tra- 
jano Maximiano de Oliveira e de Cioir-i Gaidina 
de Oliveira, nascido a 23 de julho de 1909, em S. 
Fidelis (Estado do Rio de Janeiro), operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Andarahy e residencia á rua Alegre n. 12. 

$ .3W , Heitor José dos Santos .Junior. (3.155), filho de Heitor 
José dos Santos e. de Francisca Noel do» Santos, 
nascido a 15 de junho de 1915, no Districto Fe
ra!, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrioto municipal de Andarahy e residencia 
á rua Tbeodoro da Silva n. 493. 

i-1.369- Américo da Cunha Pereira (5,190), filho de Antonio 
da Cunha Pereira e de Maria Magdalena da Cunha 
Pereira, nascido a 23 de março d.e 1914, no Distri- 
cto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
.eleitoral no districto municipal de Rio Comprido 

e residencia & rua João Ventura n. 20.
Luiz Luploaçcj (5.384), filho de Pedro Lupinassi e 

de Catharina Paschoa, nascido a 30 de junho de 
1904, em Porto Alegre (Estado do Rio Grande do 
Sul), commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido e residen
cia á rua Catumby n. 85, casa 3.

H*371. Minotto Martire (5.458), filho de Eugênio Martirè e 
de Assunda Strina, nascido a l i  de agosto de 1912, 
no Districto federal, commercio, solteiro, com do- 

>- m icilio eleitoral no districto municipal Rio Com
prido e residencia á rua Itapiru’ o . 257, casa 13. 

$.372. Edgard da Cunha Cidade (5.491), filho de Alexandre 
Cidade e de Marietta Cidade, nasoido a 13 de se
tembro de 1907, no Districto Federal, funeciona- 
rio do Banco do Brasil, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Rio Comprido e re- 
«idencia á rua Barão de Petropolis n. 136.

6.373 Adriano Damião Pinto Rebello (5.552), filho de 3er- 
nardipo Damião Pinto e de Albina Rosa da Miiho 
Lopes, nascido a 17 de agosto de 1885, em Portu
gal (naturalizado, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residencia á rua Campos da Paz n. 66.

5 .354. Galdino Pereira Vianna (5.600), filho de Miguel Pe
reira Vianna e de Caroüna Pereira Vianna, nasci
do a 13 de outubro de 1908, em Parahyba do Nor
te, ferroviário, casado, com domicílio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residencia á rua 
Sousa Franco n. 22.

Silva, nascido a 23 de setembro de 1907, no 
tricto Federal, operário, casado, com dom®»1 
eleitoral no districto municipal de Rio Comp/fy 
e residente á rua Gomes Braga, 81. .

5.382. Antonio José dos Santos Carvalho (5.621), filho
Abílio dos Santos Carvalho e de Maria Fernanoe- 
de Carvalho, nascido a 25 de dezembro de 
uo Estado do Rio ■ — ' Petropolis, proprietário, 0®' 
sado, com domicilio eleitoral no districto mon®*" 
pal dè Rio Comprido e residente á rua do " |s" 
li. 83.

5.382. Victor Marianuo (5.622), filho de Francisco DanWs
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ral uo distrioto municipal de Ondãrah o' ;eíiocn
a avenida 28 de Setejnbiò n. 290. de

5.384. Carlos‘ Henrique da Rocha Lima (5,632). filho .,
Marcelliiip Pitta da Rocha e Silva, e de Evange** 
na Ramos da Rocha e Silva, nascido a 26 do 0“' 
tubro de 1915, no Districto Federal, esludapT 
solteiro) com domicilio eleitoral no districto ^  
niçipal de Andarahy, e resirdente á avenida * 
de Setembro, 30. c. 3.

5.385. Isidro Ferreira da Costa (5.621), filho dé Manoel í e g
veira da Costa e de Maria Ferreira, nascido a 
de julho de JPOí. no Estado de Alagoas —  AW®Tj j 
funccionario publico, solteiro, com domicilio 
toral 110 districto municipal <Je Rio Comprido, e '  
sidente á rua do Bospo n. 28.

5.386. José Francisco Martins (5.625), filho de Greg00
Francisco Martins e de Luiza Emilia Martins, n , 
rido a .3 de abril dè 1896, no Districto Fede" • 
notorista* casado, com domicilio eleitoral no <* 
crioto municipal de Rio Comprido, e resident® 
rua Catumby n4 91. ...

5.387. Franciseo Scassiota (5.627), filho de Luiz Scafuro 
« ta e de Annunciata Leão, nascido a 13 de deze®»

de 1895, no Districto Federal, commercio, A  
còm domicilio eleitoral no districto municip** w 
Rio Comprido e residente á rua Itaperú n.

5.388. Marilda dos Santos Bonifácio (5.628), filha de G
Iberme Malaquias dos Santos o de Maria 
dos Santos, nascida a 22 de junho de 1912, B0.t-iio 
tricto Federal, domestica, casada, com . do®.lCJ g 
eleitoral no districto municipal de Apdara&y» 
residente á rua Muniz Freire n. 42. «•e,

Zelinda Vasconcellos Pinheiro (5.629), filha de |l0- 
lix Saraiva Pinheiro e de Carolina de Vasconoe 
Pinheiro nascida a 1 de fevereiro de 1906, no »

• tado do Rio de Janeiro, domestica, solteiro,’ \ D. 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
darahy e residente á rua Araújo Lima n. 23- ^  

Maria Acçioly dos Santoe (5.630), filha de AB*f:ves 
Ferreira Chaves Aeninlv p. He> BYannisca G pjj*

5,389.

5.390

5.391.

3.759. José dos Santos Moura (5.618), filho da Miguel dos 
Santos Moura e de Antonia do Andrade, nascido a 
24 de janeiro de 1912, no Districto Federai, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de io Comprido e residente á rua Ita- 
perd n. 22,

5.880. Maria Nazareth Pereira Cotta Santiago (5.019), filho 
de Elias Pereira Cotta Junior e da Cantiliana da 
Conceição Cotta, nasoido a 1 de junho de 1902, no 
Districto Federal, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidente á rua Barão de São Franoisco Filho, 4 i. 

gtolg4* Armindo de Oliveira Azevedo (5,620), filho de An* 
tsnió de Oliveira Azevedo e de Deolinda Vieira àa

Ferreira Chaves Ac&ioly e de Francisca 
Accioly, nascida a 8 de novembro de 1885, n0->,ilid 
trieto Federal, domestica, casada, com do®10 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
sidente á rua Muniz Freire n. 42. *p-

Antonio de Campos (5.631), filho de Lauriano j(jff 
tonio Campos e de Palmyra Rosa do Jesus. >  
a 20 de junho de 1900, no Estado de São pa ,°mi- 
Ribeirão Preto, oomnicreiante, casado, co® <J,°ra- 
cilio  eleitoral no districto municipal de Alí ,aMl> 
hy' e -r&sidente á rua Visconde de Santa 
n. 4.

a.392. Carlos Leone (5.632), filho de José Maria Leone-j
Delfina de Jesus, nascido a 11 de abril de ao’®*' 
Districto Federal, ferrociario* solteiro, corn a, ^  
cílio eleitoral no districto municipal de AD 
by • residente á rua Borda do Matto n. 157. „ é,

5.393. Mario Fonseca de Saboya (5,633), filho d« v icU  nsS'
reira Vianna e de Maria Vianna da Fonseca, , ^  
cido a 5 de agosto de 1900, no Estado do Cea ^  
Camoeim, funocionario publico, casado, cJ?n pi o 
m icilio eleitoral no distrioto municipal d° 
Comprido e reeidente 4 rua do Bispo n.

5.394. Auilo Agnello dos Santoa (5.634), filho d« H V o dá
Manoel dos Santos, nascido a H  de daze®D̂ ego' 
1910, no Estado da Bahia —  São Salvador, 
eiante, eolteiro, com domicilio eleitoral ®  
oto municipal de Rio Comprido e res iden te »  
Aristide* Lobo n. ss.
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8.395.

3.396.

s -397.

5-398.

5-399.

5.400.

3-401,

•402.

3.403.

■404

* 405.

•406,

•497

•408

Waldemiro Paulino da Fonseca (5.635), filho de Eu- 
clydes Paulino da Fonseca e de Candida da Silva, 
nascid oa 10 de dezembro de 1906, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no dietricto municipal de Andarahy e residente a

. rua Adolpho Motta n. 58.
Manoel Lopes de Oliceira (56.36), filho de Joao Lopes 

de Oliveira e de Maria de Almeida, nascido a 24 de 
de janeiro de 1912, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residente á rua Felippe 
Camarão n. 25. „

Alfredo Martins Junior (5.637), filho de Alfredo Mar
tins de Oliveira e de Maria Joaquina da Silva, nas
cido a 8 de março de 1912, no Estado de Alagoas, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residente á rua 
José Vicente n. 71.

José Jorge Marino, (5.638), filho de Domingos Mari- 
no e de Francisca Thomaz, nascido a 21 de outu
bro de 1912, no Districto Federal, commercio* sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Rio Comprido e residente á rua de Catuin- 
by n. 81.

Edelfrides Antonio da Silva (5.639), filho de .Anto
nio Lauriano da Silva e de Francellina Maria da 
Silva, nascido a 11 de janeiro de 1915, no Estado 
do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residencia á rua do Bispo n. 30.

Sebastião Ramos da Costa (5.640), filho de Delmira 
Florinda de Jesus, nascido a 16 de abril de 1916, 
no Estado de Minas Geraes, Guarará, conimercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Rio Comprido e residencia á rua do 
Bispo n. 26.

Theophilo José Salomão Kairuz (5.641), filho de José 
Salomão Kairuz e de Berjutt José Salomão, nascido 
a 14 de setembro de 1890, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Rio Comprido e residencia á 
rua Sampaio Feraz n. 37.

Flavio Silva Nunes de Faro (5.642), filho de Luiz 
Pereira Ferreira de Faro e de Isabel Silva Nunes 
de Faro, nascido a 6 de dezembro de 1894, no 
Districto Federal, engenheiro, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residencia á rua Aristides Lobo n. 69.

José Freitas Cunha (5.6J3), filho de Antonio Rodri
gues da Cunha e de Maria Isabel de Freitas Cunha, 
nascido a 1 de março de 1907, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido e residen
cia á rua Costa Ferraz n. 30.

Sebastião Machado Dutra (5.644), filho de Joaquim 
Machado Dutra e de Alice Augusta Machado Du
tra. nascido a 10 de maio de 1916, no Districto 
Federal, operário, solteido. com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residencia 
á rua Maquiné n. 24.

Aldo Montenegro (5.645), filho de Adalgisa Bantista 
Montenegro, nascido a 12 de agosto de 1916. no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residencia á rua Pereira Nunes n. 85.

Constantino Ferreira Gomes (5.647), filho de Anto
nio Bento Gomes e de Ignez Ferreira Gomes, nas
cido a 3 de maiq de 1903, no Districto Federal, 
commerciarte, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Rio Comprido e residencia 
á rua Aristides Lobo n. 122.

Astolphina do Nascimento De Bom (5.648). filha de 
Azarias José do Nascimento e de Maria do Carmo, 
nascida a 22 de setembro de 1911, no Estado de 
Minas Geraes, Carmo do Rio Claro, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Rio Comprido e residencia á rua Maia La- 
cerda n. 57.

Francisco Ginto Monteiro 5.649) filho de Francisco 
Pinto Moteiro e de Maria Rosa Monteiro, nascido 
a 15 de setembro de 1912, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residencia á rua 
Luiz Barbosa n. 15.

5.409. Amadeu Correia dos Santos (5.651), filho de Sira-
plicio Corrêa dos Santos e de Virginia Maria da 
Conceição, nascido a 18 de abril de 1913, em São 
Pedro de Perery, no Estado do Rio, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Rio Comprido e residencia á  rua Felix da 
Cunha n. 38.

5.410. José Tamega (5.652), filho de Domingos Teixeira da
Silva Tamega, nascido a 26 de outubro de 1883, 
em Campos, Estado do Rio, mecânico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido e residencia á  rua Colina n. 37.

5.411. Rogério Nogueira da Silva (5.653), filho de Henriqué
Nogueira da Silva e de Zulmira Nogueira da Silva, 
nascido a 23 de dezembro de 1916, no Districto 
Federal, commercio casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy e resi
dencia á rua José Vicente n. 85-A.

5.412. Celia da Rocha Silva (5.654), filha de Jocelino Roch*
e de Maria José Rocha, nascido a 23 de agosto da 
1915, no Districto Federal, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy e residencia á  rua José Vicente n. SS-A*

5.413. Eudoxio Santos (5.655), filho de João Maximo do*
Santos e de Jandyra Freire dos Santos, nascido £ 
10 de setembro de 1814, no Districto Federal, gra- 
pbico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido e residencia á rua 
Campos da Paz n. 14.

5.414. Josephina Marcondes da Silva Costa (5.656), filha de
Antonio Galdino da Silva Reis e de Luiza Amalía 
Marcondes dos Reis. nascida a 14 de maio de 1878, 
em Barra Mansa, Estado do Rio, funccionaria pu
blica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residencia á rua Barão 
de Mesquita n. 462.

5.415. Jorge Silva (5.657), filho de Antenor Paulo da Silva
e de Josepha Peres da Silva, nascido a 6 de abri! 
de 1918, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á avenida 28 de Setembro 
n. 156.

5.416. Ernani Dias da Costa (5.658), filho de Leopoldo Fe-
liciano Dias da Costa e de Laura Phelomena de 
Souza Costa, nascido a 25 de abril de 1898, no 
Districto Federal, commercio, viuvo, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residencia á rua Maia Lacerda n. 89.-

5.417. Arthur de Castro Bittencourt (5.659), filho de José
Arthur de Castro Bittencourt e de Antonia Joa
quina de Assis Bittencourt, nascido a 12 de feve
reiro de 1887, no Districto Federal, commerciario, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andrarabv e residencia á rua Luiz Bar
bosa n. 30.

5.418. Odette Braga Vieira de Carvalho (5.660), filho de
.Manoel José da Silva Braga e de Luiza Braga, 
nascido a 14 de dezembro de 1892, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy e resi
dencia á rua Visconde Santa Izabel n. 56.

5.419. Orphila Athayde de Noronha (5.661), filho de Ori
ental Luiz de Noronha e de Elias Athayde de 
Noronha, nascido a 7 de julho de 1914, em E.
S. do Pinhal, no Estado de São Paulo, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Rio Comprido e residencia á rua do 
Bispo n. 75.

5.420. A lair de Andrade (5.662), filho de Joaquim Gonçalves
de Andrade Junior e de Amelia de Barros Reis 
Andrade, nascido a 15 de outubro de 1917, no 
Districto Federal, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral uo districto municipal de Andarahy 
e residencia á rua Uruguay n. 199, casa 5.

5.421. Sylvio Ludolf (5.663). filho de José Ludolf e <Je
Joanna Enannighan Ludolf, nascido a 27 de agosto 
de 1893, em S. J)omingos, no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Rio Comprido %
residencia á rua Campos da Paz n. 35.

5.422. Carmen Souto Diniz (5.664), filha de Lauriano Alvas
Souto e de Elvira Braga Souto» nascida a ts  4a
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6.433.

5.434.

5.435.

6.436.

setembro de 1901, no Districto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residencia á rua Vis
conde Santa Izabel n. 56.

Arlindo Trindade (5.665), filho de Luiz Trindade e 
de Deolinda de Oliveira, nascido a 4 de junho de 
1915, no Districto Federal, commeroio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Rio Comprido e residencia á rua Itapagipe n. 126.

Eurydicc Couto Braga (5.668), filha de Everardô 
Couto Braga e de Manoela Couto Braga, nascida
a 8 de abril de 1907, em Nictberoy, no Estado do
Rio de Janeiro, funccionaria publica, solteira, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy e residencia á rua Uruguay n. 133.

Celio Corrêa de Castro (5.667), filho de Hilário 
Corrêa de Castro e de Marietta Fernandes de
Castro, nascido a 21 de novembro de 1900, no
Distrieto Federal, commercio, casado, com domi
cilio eleitora! no districto municipal d® Rio Com
prido e residencia é rua Campos da Paz n. 35.

João Silva (5.668), filho de Lindolpho Silva e de 
Alice da Silva, nascido a 25 de outubro de 1912, 
no Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residencia á rua Barão de Mesquita n. 531.

Miguel Macedo Xavier (5.669), filho de Marootino 
Xavier e de Luiza Xavier, nascido a 10 de agosto 
de 1886, no Estado do Rio Grande do Norte, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dè Andarahy e residencia á rua Caça- 
pava n. 144.

José Regis de Britio (5.670), filho de Quintino Au
gusto Regis de Britto e de Amalia Regis da Silva 
Neves, nascido a 22 de janeiro de 1904, em Sal- 5 
gado dos Regis, no Estado de Parahyba do Norte, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residencia á 
rua Juiz de Fóra n. 139,

Manoel Carreira Conde (5.671), filho de José Carreira 
e de Francisca Conde, nascido a 19 de setembro 
de 1898, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Rio Comprido e residencia á rua Navarro n, 14.

Ruth Gacbet (5.672), filho de Honorio Henrique 
Gachet e de Angélica dos Santos Gachet, nascida 
a 30 de julhio de 1914, no Districto Federal, 
operaria, solteira, com domicilio eleitoral 110 dis
tricto municipal de Andarahy e residencia á rua 
Souza Franco n. 40.

Alcides Alves Pinna (5.G74), filho de João Alves 
Pinna e de Beatriz Gomes Pinna, nascido a 16 de 
outubro de 1917, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal do Rio Comprido c residencia á rua Maia 
Lacerda n. 49.

Manoel Nunes da Silva (5.675), filho de José Nunes 
da Silva e de Maria Anna da Conceição, nascido 
a i de novembro de 1917, em Conceição de Ma- 
cabú. no Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Rio Comprido e residencia á rua de 
Itapirú n. 28.

Ruth Dorothéa Salles Fernandes (5.670), filha de 
Francisco José Salles e de Philomena Judith 
Salles, nascida a 27 de março de 1898, no Districto 
Federai, enfermeira, viuva, com domicilio eleito
ral no districto municipal ' dle ,Río Comprido ;e 
residencia á rua Maia Lacerda n. 143,

Manoel Fernandes de Souza (5.677), filho de Hen
rique Marianno de Souza e de Antonietta Fer
nandes de Souza, nascido a 9 de agosto de 1912,
110 Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido e residencia á rua Itapirú n. 238,

Armando Monteiro (5.678), filho de Aiüelia Mon
teiro Lima, nascido a 26 de maio de 1912, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residencia á rua Aristides Lobo n. 139.

Luiz Nery Stelling (5.679), filho de Carlos Stelling 
e de Rosa Nery Stelling, nascido a 8 de setembro 
de 1903. em Manáos, no Estado do Amazonas,

ferroviário, casado,- com domicilio ele itora l 00 
districto municipal de Andarahy e residencia a 
rua Araxá n. 127.

5.437» Alfredo Lopes de Carvalho (5.680), filho de Adehoo 
Lopes de Carvalho e de Engracia da Silva Goi00®’ 
nascido a 22 de agosto de 1900, no Districto F6* 

* deral, motorneiro, casado, com domicilio eleito0?1 
no distrioto municipal de Andarahy e residencia 
á rua Theodoro da Silva n. 12. .

5.438», Didimo Freitas (5.681), filho de Domingos Poríiri0 
de Freitas e de Hyglua Freitas, nascido a 8 08 
setembro de 1904, em  Barra do Marathoan,
Estado de Piauhy, commerciario, casado, pom d°' 
micilio eleitoral no districto municipal de And®' 
rahy e residencia á rua Torres Homem n. 1-°’ 
casa 8. .

5.439. Dermeval Braga de Carvalho (5.682), filho de
de Mello Carvalho e de Abigail Braga de Carvaln®- 
nasoido a 12 de maio de 1917, no Estado da 
estudante, solteiro, com domicilio ele itora l 0 
districto municipal de Rio Comprido e reside0®18 
á rua Celina n. 65. ,

5.440. Edgard Ramos (5.683), filho de João Martins Rai0®
e de Guilhermina Amelia de Souza Ramos, 035'  
cido a 27 de setembro de 1908. em Petropolis . 00 
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, 
domicilio eleitoral no districto municipal de R1 
Comprido e residencia á  rua Santa Alexandri0?*

5.441.; Neighbovr Setb Silva (5.684), filho de João.CW Í' 
sostomo da Silva e de Mathilde Florentina 
Silva. na3cido a 30 de outubro de 1914, em C®0??” 
vieiras, no Estado da Bahia, oommercio, solte11  ̂
com domicilio e le ito ra l no districto municipal 11 
Rio Comprido e residencia á rua S. Caldos n. ® '

442. João Silveira (5.685), filho de Eduardo Gonçalves 
Silva e de Theotonilla da Silveira, nascido 3 
de agosto de 1906, no Estado de Sergipe. o00) ' 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no» 01:7 
tricto municipal de Rio Comprido e reside01»® 
rua Maia Lacerda n. 37.

5.443. Alberto Vieira Barrozo '5 .686). filho de Manoel G®0
çalves Barroso e de Emilia Vieira Barroso, na0®1, 
a 22 de agosto de 1911. no Districto Feder • 
commerciario. solteiro, com domicilio eleitoral 
districto municipal de Rio Comprido e reside0® 
á rua Cândido de Oliveira n. 93. , ....

5.444. Maria de Lourdes Mazza Í5.687), filha de Bella
Alvine, nascida a 18 de janeiro de 191 C. no Esta 
do Rio de Janeiro, commerciaria. solteira, í0 
domicilio eleitoral no districto municipal de A- 
darahy e residencia á rua Barão de Mesq0 
n. 28. .

5.445. Euripedes Godoy (5.688), filho de J o a q u i m  Teixe ^
de Godoy e de Maria José dc Godoy, nasci00 
15 de abril de 1898, no Estado de Minas GeF 
commercio, casado, com domicilio eleitora-1 a 
districto municipa de Andarahy e residencia 3
Leopoldo n. 12 6 . . ja

5.446. Luiz Marques Ambrosio (5.689), filho de Ee0^ós-
Ambrosio e de Clotilde Marques Ambrosio, 0 . 
cido a 25 de maio de 1911, em S. Luiz Cac®, 
no Estado de Matto Grosso, estudante, s.oItf  de 
com domicilio eleitoral no districto municipa1 ^  
Rio Comprido e residencia á rua Maia Lac«- 
n. 98. »i,

5.447. Alberto de Souza Pinto Filho '5.691), filho l „
berto de Souza Pinto e de Elvira M arques ' * ,5 
rcira, nascido a 6 de janeiro de 1916, no P .1 ,[nr8l 
Federal, operário, solteiro, com domicilio ®rv-«ia 
no districto municipal de Andarahy e reside0 
á rua Barão de Mesquita n. 12 2 .

5.448. Joaquim David Teixeira (5.692), filho de JoaaTMo
David Teixeira e de Laudelina Teixeira, nas 
a 22 de junho de 1917, no Estado do Rio d t̂ófal 
neiro, operário, solteiro, com domicilio e ..l!£cia 
no districto municipal de Andarahy e resi00 
á rua Leopoldo n. 6 . ,„nj0

5.449. Alvaro Pacheco Ferreira (5.693), filho de A0*01'
Henrique Ferreira e de Maria Pacheco F®rr .re
nascido a 23 de maio de 1915, no Districto1 *■ j 
deral, operário, solteiro, com domioilio elvL/ja 
ao diftricto municipa! de Andarahy •  reslfle 
á rua Mendes Tavares n. 17.
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5.466.

5.467,

5.468,

•*50. Octavio de Seixas Barros (5.694), filho de Theodoro 5.464. 
de Oliveira Barros e de Guiomar de Seixas Barros, 
nasoido a 20 de novembro de 1907, no Estado do 
Rio de Janeiro, bancario, casado, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e
residencia á rua Souza Franeo n. 43.

Amelia Zaira Guimarães (5.695), filho de Horaeio 6.465, 
de Freitas Guimarães e de Clarice de Araújo 
Guimarães, nascido a 28 de janeiro de 1909, no 
Districto Federal, commercio, solteira, oom domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 

5 .» e residencia á rua Elisa n. 17.
Idalina Bittencourt Araújo (5.696), filha de Joaquim 

Alves Bittencourt e de Francisca Alves Bitten
court, nascida a 10 de fevereiro de 1899, no Estado 
de Minas Geraes, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e 

5 residencia á rua D. Maria n. 42.
°J» Amelia Pereira Cabral da Hora (5.697), filha de 

Manoel Maria Cabral da Hora e de .Amelia Pereira 
Cabral da Hora, nascida a 20 de outubro de 1913, 
no Districto Federal, estudante, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anda- 

5 rahy e residencia á rua Universidade n. 104.
Maria Angelina Pereira Cabral da Hora (5.698), filha 

de Manoel Maria Cabral da Hora e de Amelia 
Pereira Cabral da Hora, nascida a 3 de setembro 
de 1912, no Districto Federal, commercio, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e residencia á rua Universidade 

5 is. n, 10a. „ fcrt
Oo* Eustaçhio Pereira de Castro (5.700), filho de Antonio a --»59- 

Pereira de Castro e de Josephina Pereira de 
Castro, nascido a 13 de julho de 1903, no Estado 
do Rio de Janeiro, escripturario, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda-

5.t,R rahy e residencia á rua Barão de Mesquita n. 857.
Francisco Alberto dos Santos (5.701), filh o  de Agenor

Evaristo dos Santos c de Ismenia Trindade dos 
Santos, nascido a 7 de abril de 1917, no Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy

6. ’ e residencia á rua Maxwell n. 166.
• Henrique Araújo de Araripe Macedo (5.702), filho

de João de Araújo Macedo e de Andréa Araújo Ma
cedo, nascido a 30 de marco de 1917, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy, residencia 
á rua Barão de Mesquita n. 234.

Hernardino Nunes da Silva Pimentel (5.703), tilho 
de Manoel Nunes da Silva Pimentel e de Amelia 
Carolina Pimentel, nascido a 22 de setembro de 
1897, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dc 

.540 Andarahy, residencia á rua D. Amelia n. 8 .
• Sebastião Pereira dos Santos (5.704), filho de Mi

guel Pereira dos Santos e de Eliza Pereira, nasci
do a 2 de julho de 1917, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy, residencia rua dona 
Zulmira n. 10 .

Manoel da Costa Junior (5.705), filho de Manoel da 
Costa c de Carolina Martins, nascido a 10 de maio 

de ,1890, no Districto Federal, commercio, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy, residencia á rua Luiz Barbosa n. 1 0 .

David Corrôa Saavedra (5.706), filho de João Corrêa 
Saavedra e de Maria Constantina. nascido a 6 de 
fevereiro de 1902, no Districto Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dc Andarahy, residencia á rua D. Ame- 

•46» T Ha n. 38.
Joaquim de Almeida (5.707), filbo de Jwquim de 

Almeida e de Maria Hilda, nascido a 6 dc maio de ,
1914, no Districto Federal, opeerario, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio

'*63 r Comprido, residencia á rua Maia Lacerda n. 98.
' ‘ Snaeio Barbieri (5.703), filho de Pedro Barbieri e

de Florinda Ignacio, nascido a 10 de janeiro de 
1910. Estado de Minas Geraes, Carlos Alves; com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri- 5 *4” 6 .
cto municipal de Rio Comprido, residencia á rua 
Santa .Alexandrina n. 129.

Mós

•*60

•461

5.469,

5.470,

5.471.

5.472.

5.473.

5.474.

Francisco Moreira Machado (5.710), filho de Anto
nio Joaquim Moreira Machado e de Anna Rosa, na
scido a 30 de julho de 1899, Concelho de Paredes, 
Portugal, proprietário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy, residen
cia á rua Jorge Rudge n. 89.

Luiz Gonzaga da Costa (5.711), filho de Sebastião P i
res da Costa e de Maria de Lourdes Costa, nasci
do a 23 de junho de 917, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy .residencia á rua Borda do 
do Matto n . 3 1 3 .

Antonio de Souza Lemos (5.712), filho de Graciosa 
Alves de Souza, nascido a 13 de março de 1915, Es
tado do Rio de Janeiro, Santa Maria Magdalena, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Rio Comprido, residencia á rua 
do Bispo n. 14.

Manoel Carlos Dantas (5.713), filho de Antonio Je- 
ronymo Dantas e de Domingas Alves Dantas, na
scido a 25 de dezembro de 1909, Estado da Bahia, 
São Salvador, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, 
residenscia á rua Navarro n. 25.

Djanira Silva Dantas (5.711), filha de Geraldino 
Carvalho e Silva e de Arminda Lobo e Silva, na
scida a 5 de junho de 1910, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Rio Comprido, residencia á rua 
Santa Alexandrina n. 32.

Synval Luiz Sobrinho (5.715), filho de Francisco Luix 
Sobrinho 0 de Noemia de Carvalho Sobrinno, na
soido a 9 de fevereiro de 1911, Estado de Minas 
Geraes, ferroviário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy, residen
cia á rua José Vicente n. 29.

Luiz Schmidt (5.716), filho de Germano Schmidl c 
de Carolina Schmidt, nascido a 7 de janeiro de 1918, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio no districto municipal de Andarahy, resi
dencia á rua Duque de Caxias n. 16.

Isaura Motta Pimentel (5.717), filha de Julio José 
da Motta e de Amelia Corrêa da Motta, nascida ã 
21 de fevereiro de 1895, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy, residencia á rua dona 
Amelia n. 8 .

Carlos Vieira Cardoso (5.719), füho de Francisco V i
eira Cardoso e de Anna Vieira Cardoso, nascido a 
6 de janeiro de 1897, no Districto Federal, funccio

nario publico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Rio Comprido, residencia á rua 
Aristides Lobo n. 97.

José Eduardo de Abreu (5.720), filho de José Ferrei
ra de Abreu e Nelsina Araújo de Abreu, nascido a 
19 de março de 1915, no Districto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
de Andarahy e residente á rua Alegro n. 38. (Qua
lificação requeridá n. 6.612).

Lourenço Rufino da Silva (5.721), filbo de Miguel Ru
fino da Silva e de Maria da Conceição da Silva, na
scido a 10 dc agosto de 18893, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residente á i’ua Leo
poldo n. 26. (Qualificação requerida n. 6.773).

Euclides Avelino de Souza (5.722), filho de Elias 
Avelino de Souza e de Leonor Candida de Souza, 
nascido a 26 de fevereiro de 1903, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residen
te á rua Silva Pinto n. 18. (Qualificação requeri
da n. 6.497).

Aymur Fróes (5.723), filho de Erico Fróes e de Anna 
Marques Frées, nascido a 21 de maio de 1917, Es
tado do Rio do Janeiro, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy e residente á rua Ferreira Pontes ii. m ,  
casa 3. (Qualificação requerida n. 6.137).

Roberto Evaristo da Silva (5.724), filho de João Eva
risto da Silva e de Eva Evaristo da Silva, nascido 
a 17’ de fevereiro de 1912, no districto Federal,
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commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residente á rua 
Pereira Nunes n. 158. (Qualificação requerida nu
mero 6.238),

3.477. Raul Pereira Carneiro (5.72Õ), filho de Gastão Pe
reira Cardoso e de Benedicta Maria da Conceição, 
nascido a 8 de dezembro de 1915, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residen
te á rua Senador Nabuco n. 342, casa 88. (Quali
ficação requerida n. 6.231).

5.478. José Leite Almeida (5.726), filho de José de Mattos
Souza e Almeida e de Maria José Leite e Almeida, 
nascido a 30 de abril de 1901, na Capital Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residente á rua 
Barão de São Francisco Filho n. 321. (Qualifi
cação requerida n. 6.430.)

,5.479. José Pinheiro (5.727), filho de Francelino Pinheiro 
o de Marianna Rosa Pinheiro, nascido a 12 de ju
nho de 1910, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Andarahy e residente á rua Visconde de 
Santa Izabel n. 128. (Qualificação requerida nu
mero 4.560.)

5.480. Gleuza Ceres Teixeira (5.728), filha de Álvaro Te i-
xeiia  e de Cecilia Teixeira, nascida a 14 de maio 
de 1917, no Districto Federal, estudante,_ solteira, 
com ciomicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residente á rua Gonzaga Bastos nu
mero 35. (Qualificação requerida n. 6.240.)

5.481. Aijgelita Jansen de Oliveira Itapary (5.729), filha de
! Apolinario Jansen Ferreira e de Anna Jansen de 

Medeiros Jansen Ferreira, nascida a 5 de novem
bro de 1899, no Estado do Maranhão, domestica, 
easaaa, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residente á rua Visconde 
de Santa Izabel n. 56. (Qualificação requerida 
n. 6.751.)

5.482. Manoel Rodrigues Maia (5.730), fiiho de Manoel Ro
drigues Maia e de Joanna Maria da Conceição, nas
cido a 24 de dezembro de 1903, no Estado do Rio 
do Janeiro, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy o resi
dente á rua D. Rita n. 16. (Qualificação reque
rida n. 6.463.)

5.483. Francisco Amoroso (5.731), filho de Salvador Amo
roso e do Maria Santa Barona, nascido a 11 de ju 
nho de 1910, no Districto Federal, commercio. ca
sado. com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Andarahy e residente á rua Barão de Ita- 
pagipe n. 148. (Qualificação requerida numero 
4.302.)

5.484. Nascimento Ferreira da Silva (5.732), filho de Fran-
cisco Ferreira da Silva e de Umbelina Corrêa, 
naseido a 25 de dezembro de 1905. no Districto 
Federal, operário, solteiro ,com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residente á 
rua Petrocochino n. 72. (Qualificação requerida 
n. 3.428.)

5.485. Luiz Maria Sampaio (5.733), filho de Antonio Ri
beiro e de Maria Teixeira Sampaio, nascido a 7 
de inaio de 1882, em Portugal (brasileiro natu
ralizado), proprietário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidente á rua Barão de São Francisco Filho nu
mero 332. (Qualificação requerida n. 6.481.)

5.486. Silvino Ferreira dos Santos (5.734), filho de José
Sabir.o do? Santos e de Francisca Ferreira de 
Mello, nascido a 11 de junho de 1876, em Pão de 
Assucar, Estado de Alagôas, operário, viuvo, com 
domicilio eleitora! no districto municipal de An- 
darahv e residente á avenida 28 de Setembro nu
mero 341. (Qualificação requerida n. 6.090.)

5.487. Celso Cyriaco de Castro (5.735), filho de (Uvaro Cy-
riaou do Castro e de Juracy Machado de Castro, 
nascido a 14 de outubro de Í916, no Districto Fe
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residente á 
rua Luiz Barbosa n. 8. (Qualificação requerida 
n. 6.272.)

6 t488. Arthur José Rodrigues (5.736), filho de Geraldo José 
Rodrigues e de Antonia Carneiro Rodrigues, nas
cido a 15 de setembro de 1896, no Districto Fe-'

deral, commercio, casado, com domicilio _e,-.®L9 
rai no districto municipal de Andarahy e resju 
â rua Angelo Bittencourt n. 42. (Qualificaca0 
querida n. 5.945.) ..frPda

5.489. Waldira Lopes do Britto (5.737), filha de AHJ*
José Villar e de Sophia Lopes Villar, Iias, moJ 
8 dc agosto de 1911, no Districto Federa l,.^  
dista, casada, com domicilio eleitoral no disj ^  
municipal de Rio Comprido e residente »  1 
Bispo n. 108. (Transferencia.) ,-drí

5.490. Maria Izabel Jacintho (5.738), filha de Ale*»
Augusto Jacintho e de Clotilde do Nascimeo.o 
biana, nascida a 16 de outubro de 1917,

* tricto Federal, commercio, solteira, com “ 0* .
lio eieitoral no districto municipal de Andara**^ 
residente á rua Visconde de Santa Izabel u* 
(Qualificação requerida n. 6.480.) , jfo-

5.491. José Nunes Nogueira (5.739), filho de José NuojcVj a
gueira e de Izabel Maria da Conceição, naS Ljrft 
14 de abril de 1900, no Estado do Rio de Ja' 
commercio, casado, com domicilio eleitor3l rlli 

' tricto municipal de Andarahy e residente a
Tbeodoro da Silva n. 200. (Qualificação re4 
rida n. 6.008.) r i3U'

5.492. Arlindo Ferreira dos Santos (5.740), filho de ^
dio Ferreira dos Santos e de Maria d’Almeiaa ,rj. 
Santos, nascido a 17 de março de 1910, no 
cto Federal, operário, solteiro, com domicR10 „ &
l ___ 1  J.M  • - • • •  - — - — "
tw al B ? â S 5 S * * . s
requerida n. 6.694?) da n ‘ i i - (  Qualific*5®
sidente á rua Maria

5.494.

5.495.

5.496.

requerida n. 6.694.) ,nj2Í<J
5.493. Mariano Rodrigues da Silva (5.741), filho Aç0n* 

Rodrigues da Silva e de Maria Francisca oa ^  
ceição, nascido a 4 de fevereiro de 1914, e 80era' 

„  góa Grande, Estado da Parahyba do Norte» LjcW
ric, solteiro, com domicilio eleitoral no _aUu 
municipal de Andarahy e residente á rua 
Britto n. 24. (Transferencia. ., l0 d»

Maria Angélica Seixas (5.742), iillia de A »  10 ^  
S iha e de Maria Firmina Pereira, nascida 8 
tembro de 1895, em São Salvador, Estado “  . 55 
hia. domestica, solteira, com domicilio eleUs  ̂
districto municipal de Andarahy e residente re-« 
Visconde de Santa Izabel n. 56. (Qualificac 
querida n. 5.816.)

Sebastião Macieira (5.743), filho de Manoel N ggostd 
c de Raymunda Macieira, nascido a 3ü <*e Mi' 
de 1897, em São João Nepomuceno, Estadp ejeP 
na? Geraes, operário, casado, com domiO11 resl' 
toral no districto municipal de Andarahy inCj3.i 
dente á rua José Vicente n. 120. (Transfe£p cjsc9 

Arlindo Bello de Andrade (5.745), filho de 1 ' ^ ilA  
Bollo de Andrade e de Virgínia Bello de -?\0 fe ' 
nascido a 29 de agosto de 1898. no 'jeitom 
deral. commercio. casado, com domicili0 j8nt« 
no districto municipal de Andarahy e re-> 1. 
rua Barão de São Francisco Filho n. 43o, L 
(■Qualificação requerida n. 6.225.) j e M*'

5.497. Marietta de Magalhães Ariegas (5.746 . f ’ 'í?a_a5t 08V 
noe! de Magalhães Viegas e de Joanna .\ie-trft’der. 
cido a 23 de junho de 1898. no Districto ^  
modista, solteira, com domicilio eleitoral  ̂
tricto municipal de Andarahy e residem i
Vsconde de Santa Tzabel n. 56. (Quali*lC 
querida n. 6.849.) . ^ e l f .

Edmundo de Souza (5.748L filho de Man8 ictOi-Jl, 
de Carvalho, nascido a 21 de fevereiro dc ■ Jc' 
Districto Faderal, commercio. solteiro- c 
micilio eleitoral no districto municipal 
rahy e residente á rua Visconde de ^8JJ  ̂ 8
n. 95. (Qualificação requerida n. 6.2?-- -olJrí 

5 499. Manoel Moura (5.750L filho de .Tanuario de • «  o
do 5erafina Rita da Conceicão. nasf! irn efl, 
março de 1913. no F.stado do Rio de Jane'  ̂ Jr. 
mereio, solteiro, com domicilio eleitor8' j  rJ 
tricto Tr.tmtcipal de Andarahy e resld0*1 ^ufii^
D. Maria n. 26. (Qualificação requorid3 
f l .188.4

5.500. Neyton Lorena (5 .75tv, filho do Jacintho
rena e do Januarta Francisca rta,Penna. t
■f de marco de t91«. no Districto Federa . j n ■ 
--do puhltco. solteiro, com domicilio 
districto muntctpal de Rio Comprido -

5.498,
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6.502.

5.503.

5.504.

5.505.

5.516.

5.517.

5.506.

5.507.

5 .508.

5-509.

5.510.

5-511.

S-5l?.

á rua Santa Alexandrina n. 20. (Qualificação re
querida n. 6.806.) _ V

Antonio Cândido do Nascimento (5.753), fiilio de Se
bastião José do Nascimento e de Maria Pacheeo, 5.513. 
nasoido a 4 de setembro de 1907, em Vista Alegre,
Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrioto municipil de Rio 
Comprido e residente á rua Maria Lacerda n. 40. 
(Qualificação requerida n. 3.823.)

Amelia Groia Manera (5.754), filha de Pedro Groia
e de Rosa Banza, nascida a 6 de novembro de 1901, 5.514. 
no Estado de Minas Geraes, domestica, casada, 
ccm domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residente á rua Visconde dc Abaetó 
n. 41. (Qualificação requerida n. 6.844.)

Léo Octavio da ilveira (5.755), filho de Octavio Hen- 5 .5 4 5 . 
rique da Silveira e de Lincolina Burlier da Sil
veira, nascido a 26 de outubro de 1912, no Dis
tricto Federal, pharmaceutico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de P.io Com
prido e residente á rua Campos da Paz n. 100. 
(Qualificação requerida n. 6.818.)

Angelo Lucas (5.756). filho de Frederico Lucas e de 
Ger.eroza Bertazzoni, nascido a 18 de maio de 1887, 
em Mar de Hespanha. Estado de Minas Gerae^, 
rommercio, casado, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Rio Comprido e residente a 
rua Santa Alexandrina n. 20. (Qualificação re
querida n. 6.717.)

Alzira Calabria de Lima ''5.757b filha de Antonio Ca- 
I abria e de Angelina Pierroto, nascida a 1; de se
tembro de 1910, no Districto Federal, d «mestiça, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahv e residente á avenida 28 de 
Setembro 11. 171.' (Qualificação requerida nu
mero Q.127.', 5.518,

Sophia Dantas Cardoso (5.758). filha de José Santos 
e de Victoria Maria da Conceição, nascida a 15 de 
novembro de 1908, na Capital Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e residente á rua Visconde de 
Sn rifa Izabel n. 56. (Qualificação reque.i.irt nu- 
tntro 6.777.) 5.519.

Antonio Farias dos Santos 5.759 , filho de José dos 
Santos e de Maria Antonio da Conceição, nascido 
a 23 de maio de 1896, 110 Estado de Alagôas, com- 
rr.-eicio, casado, com domicilio eleitora! no distri
cto municipa’ de Andarahy e residente á rua dos g ggy 
Artistas n. 49. (Qualificação requerida numero
6.850.)

Roberto W alter (5.762 . filho de Antonio Waltor 0 
de Guilhermina Eieenher Walter. nascido a 2 de. 
agosto de 1913. no Estado de São Paulo, contador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- 5 ,5 2 1 . 
nieipnl de Andarahy e residente á rua Amàrál nu
mero 52. (Transferencia.’

Joaquim da Silva Car.1o=o (5.763), filho dc Fortunato 
r!a Silva Cardoso o de Francisca de Paula Cardoso, 
nascido a 10 de abril de 1908, em Recife, Estado- 
do Pernam buco, mecânico, casado, com domicilio 5.522. 
eleitoral no districto 1; upicinal de Andarahy e 
residente á rua Visconde de Santa Izab.-l 11. 0 6 . 
(Qualificação requerida n. 6.768.) —

Iloaor de Miranda e Silva (3.76 5'. filho de Furico de 
Miranda e  Silva e  d e  Afaria Moreira da Silva, nas
cido 1 17 de novembro de 1911. err.' NiMberov, Es
tado do Rio de Janeiro, commercio. solteiro, com 
domfcilio eleitora! no districto municipal de An
darahv e residente é rua Petrocoehino n. 72. v 
COualiíiearão requerida n. 6.866.!

Hilário de Mello Rezende (5.765!, filbo de Adelino M- 
meida Bolto. nascido a 24 de, agosto de 1832. em 
Ttabaiana. Estado de Sergipe, commercio. casado. 5 .5 2 4 . 
com domicilio eleitoral no districto mnnicína! de 
Rio Comprido, e -residente á rua Campo d» Paz nu
mero 4. (OuàlificaeSo reqrmrída n. 6.737.V

Armando Augusto Fragoso (5.76ô'. filbo de Leonoldo 
Augusfo .Tosí Fragoso e de Ambrosina Candida da 
Silva Fragoso, nascido a 16 de outubro de 1891, 5.525, 
na Capital Federal, commercio. casado, com doml-

5.523.

cilio eleitoral no districto municipal de Andainbv 
e residente á rua Luiz Barbosa n. 16. (Qusihfiç t- 
ção requerida n. 6.749.)

Virgilio Pereira de Azevedo (5.767), filho de João P- - 
reira de Azevedo e de Èlisiana Ferreira Guima
rães, nascido a 20 de setembro de 1870, ua cidade 
de Leopoldina, Estado de Minas Geraes, commer
cio, casado, Com domicilio eleitoral no distrk-íu 
municipal de Rio Comprido e residente a rua uo 
Bispo n. 96. (Transferencia.)

Enéas Miranda (5.768), filho de Cicero Miranda é 
de Ruth Filgueiras Ribeiro, nascido a 7 de agosto 
de 1911, em Mar de Hespanha no Estado de Mjnas 
Geraes, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto eleitoral do Andarahy e residente á 
rua Theodoro da Silva n. 301. (Transferencia).

Mario Carneiro Rodrigues (5.770), filho de Arlin ) > 
Emilio Rodrigues e de Maria Carneiro Rodrigu 
nascido a 27 de junho de 1915, no Districto Fe
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido e resi
dente á rua Haddock Lobo n. 135. Qualificação 
requerida n. 5.427.

João Nilo Bizerra (5.771), filho de Raymundo Bizerra 
c de Brazelina Bizerra, nascido a 25 de março de 
1909, em Belém no Estado do Pará, “ chauffeur”. 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Andarahy e residente à rua Theodoro da 
Silva n . 45. (Transferencia).

Dorios Rocha (5.772), filho de Alvaro Ferreira da 
Rocha e de America Teixeira da Rocha, nascido a 
17 de dezembro de 1912, no Districto Federal, ban- 
cario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residente á rua Pereira 
Nunes n. 156 casa 4. (Qualificação requerida nu
mero 5.483).

Oswaldo Reis Graúna-(5.773), filho de Manoel Fran
cisco Graúna e dc Oltilia de Mello Grauna, nascido 
a 8 de janeiro de 1917, no Districto Federal, me
cânico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal do Rio Comprido e residente á rua 
Dr. Agra n. 8. (Qualificação requerido numero
6.370).

Armando José da Costa (5.775), filho de Joiaquim José 
da Costa e de Carolina'Roca da Costa, nascido a 10 
de outubro de 1896, no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Rio Comprido e residente á rua Chichorro
11. 29, casa 34. (Qualificação requerida n. 5.437 ,

Eugênio Rosa dos Santos (5.776), filho de Luiz Rosa 
dos tantos u de Isaura Rosa dos Santos, nascido a 
de março de 1917, 11a Capital Federal, operário, 
solteiro, oom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residente á rua Senador 
Soares n. 76. (Qualificação requerida n. 6.770).

Ürozimbo José Soares (5.777), filho de Anna Maria 
Alves, nascido a 3 de maio de 1890, no Districto 
Federal, operário, viuvo, com domicilio eleitoral 
110 districto municipal de Rj6 Cumprido e resi
dente á rua Jo Bispo n. 39. (Qualificação reque
rida n. 6.811).

Augusto Lopes de Carvalho (5.778), filho de Aurélio 
Lopes de Carvalho e de Clotilde Lopes de Carvalho, 
nascido a 4 de fevereiro de 1914, em Cannavieiras 
Estado da Bahia, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral 110 districto municipal de Rio Com
prido e residente á rua da Paz n. 100 (Qualifica
ção requerida n. 6.794).

Zulmira de Oliveira (5.789) filho de Pedro Roberto 
de Oliveira e de Isabel de Oliveira, nasoido a 24 
de junho de 1909, em Juiz de Féra Minas Geraes,
E. Hospital da Cruz Vermelha, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anda- 
i’ahy e residente á rua Pereira Nunes n . 49. (Qua
lificação requerida n. 5.540).

Oariolano Cozenzo (5.780), filho de Carmo Cozenzo e 
de Maria José de Souza, nascido a 5 de novembro 
de 1904, em São Fidelis Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residente á rua 
Grajahii n. 5. (Qualificação requerido n. 6.242

írineu Moreira (5.781), filho de Carolina Magdalena 
de Faria Moreira, nasoido a 15 de junho de 1901.
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no Distrioto Federal, operário, viuvo, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residente á rua Barão de São Francisco Filho 
n. 311. (Qualificação requerida n. 6.854),

5.526. Maria dá Penha de Carvalho Nascimento (5.782), filha 
de Avelino Neves e de Fidelina Peçanha das Neves, 
nascida a 12 de abril de 1912, na Capital Federal, 
costureira, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residente á rua 
Adolpho Motta n. 19, c. 2. (Qualificação reque
rida, n. 6.775). !

5.327. Nirceu Pessôa de Castro (5.783), filho de José Sam
paio de Rezende e de Maria Alcides Pessôa de Re
zende, nascido a 22 de junho de 1914, no Districto 
Federal, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Rio Comprido e re
sidente á rua Sampaio Vianna n. ,55. (Qaulifi- 
caçào requerida, n. 5.419).

5.528. Francisco de Paulo Luiz (5.784), filho de João Luiz
Pereira e de Georgina Pereira, nascido a 2 de abril 
de 1902, em S. Luiz de Ubá, Estado do Rio de Ja
neiro, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido e 
residente á rua Itapirú n. 287. (Qaulificação re
querida, n. 6.735).

5.529. Alzira Tavares da Silva (5.785), filha de Manoel Fer
nandes Tavares e de Maria da Conceição Tavares, 
nascida a 15 de fevereiro de 1892, na Capital Fe
deral, professora, casada, com domicilio eleitoral 
no district omunicipal de Andarahy e residente á 
rua Torres Homem n. 126. (Qualificação reque
rida, n. 6.753).

5.530. Waldemar Rodrigues Ribeiro (5.786), filho de Jayme
Rodrigues Ribeiro e de Carmem Rodrigues Ribeiro, 
nascido a 12 de maio de 1910, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido e residente 
á rua Navarro n. 18. (Qualificação requerida, nu
mero 6.821).

5.531 .Arlindo de Andrade (5.787), filho de Antonio Bernar- 
dino de Andrade e de Libania Mari ade Andrade, 
nascido a 3 de dezembro de 1904, no Estado de 
Minas Geraes, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dente á rua Alegre n. 19. (Qualificação requerida, 
n. 6.855).

5.532. Maria Suzana de Freitas (5.789), filha de Sebastião
Rolim de Freitas e de Rosalina Barbosa de Freitas, 
nascida a 13 de março de 1881, em S. Miguel de 
Campos» Estado de Alagôas, domestica, casada, nora 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido e residencia á rua Santa Alexandrina 
numero 49.

5.533.

5 .534 .

Dirce Guimarães (5.790), filha de Joaquim Guima
rães e de Sebastiana Guimarães, nascida a l i  de 
outubro de 1909, no Estado do Espirito Santo, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residencia á rua 
Barão de Mesquita n. 731.

Jayme Azevedo de SanfAnna (5.791), .filho de João 
de Azevedo SanfAnna e de Maria da Conceição 
SanfAnna, nascido a 1 de maio de 1910, em São 
Salvador, Estado da Bahia, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto numicipal do An
darahy e residencia á rua D . Maria n. 50.

5.535. Waldemar Albino (5.7.92), fiiho de Mario Albino e de
Delmira Teixeira» nascido a 9 de maio de 1915, no 
Districto Federal, commercio,. solteiro, com domi
cilio  eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residencia á rua Visconde de Santa Isabel n. 87.

5.536. Lygia Teixeira Fernandes (5.793), filha de José Te i
xeira Fernandes e de Izabel Nunes Teixeira, nas
cida a 14 de setembro de 1912, no Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residencia á. 
rua Souza Franoo n. 112.

5.537* Alberto Martins Leite (5.794), filho de Antonio Mar
tins Leite e de Maria Julia Braga Leite, nascido a 
23 de fevereiro de 1888, em Recife, Estado de 
Pernambuco, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidencia á rua Visconde de Santa Izabel n. 34.

5.53S. João Francisco Marques (5.795), filho de Antonio 
N Francisco Marques e de Christina Geraldo Mar

ques, nascido a 8 de julho de 1901, no Districto

Federal, commercio, casado, com domioilio eleito
ral no districto municipal ae Andarahy e residen
cia á rua dos Artistas n. 5.

3.539. Marilza Accioly dos Santos (5.796), filha de Guilher
me Malaquias dos Santos e de Maria A c c io ly  dos 
Santos, nascida a 13 de maio de 1914, no D istricto  

. - Federal, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy e  residen 
cia á rua Muniz Freire n. 42.

5.540. Lusa Teixeira Fernandes (5.797), filha de José Tei*
xeira Fernandes e de Isabel Nunes Teixeira, nas
cida a 15 de maio de 1914, n’o Districto Federal, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residencia á rua 
Souza Franco n. 112.

5.541. Francisco de Paula Fernandes (5.798), filho do
•Francisco Paulo Fernandes e de Gatharina Fernan
des, nascido a 1 de maio de 1906, no Estado do Ri® 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dencia á rua Jeronymo de Lemos n. 15.

5.542., Ernesto Martins (5.799), filho de Antonio Dias Mar
tins e de Francisca Oliveira Martins, nascido a »* 
de abril de 1899, no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i 
cipal de Andarahy e residencia á rua Leopoldo 0U". 
mero 22 casa 20.

5.543. Amelia Accioly Fernandes (5.800), filha de E m »1®
Accioly Rego de Oliveira, nascida a 23 de outubro 
de 1894, no Districto Federal, professora, casada», 
com domicilio eleitoral no districto m u nic ipa l d® 
Andarahy e residencia á rua Souza Franco n.

5.544. Germana do Carmo Monteiro (5.801), filha de J<?se
Monteiro e de Maria do Carmo, nascida a 3 de J®';, 
neiro de 1915, no Districto Federal, domestica, soj-, 
teira» com domicilio eleitoral no districto muniçi-j 
pal de Andarahy e residencia ã rua Jardim Zoolo-,, 
gtco n. l i - B .  .

5.545. Leopoldina do Carmo Monteiro (5.802), filha de
Monteiro e de Maria do Carmo, nascida a 22 d0 
agosto de 1917, no Districto Federal, domestíc®*,; 
solteira, com domicilio eleitoral no districto rou? ' ' 
cipal de Andarahy e residencia á rua Jardim Zooló
gico n. 110. , 1

Euclydes Nunes (5.803), filho de Antonio Nunes e 
Olympia Nunes, nascido a 26 de agosto de l 91‘j  
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrxto municipal de And®', 
darahy e residencia a rua Üanta Luiza n. 48. 

Cosme Martins da Silva (5.804). filho de Manoel J°®' 
quim Martins da Silva e de Maria Gloria dos Say"

N tos. nascido a 31 de outubro de 1911, no Distric' 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleit°r®. 
no districto municipal de Andarahy e residencia 
rua Barão de S. Francisco Filho n. 392. , é

5.548. Genesio Amaro de SanfAnna (5.805), filho de And®;
Amaro de SanfAnna e de Severina da ConceiÇ® ’ 
nascido a 27 de agosto de 1890, no D istricto  * 0'  
deral, oprario, casado, com domicilio eleitoral 0 
districto municipal de Andarahy e residencia á ru 
dos Artiátas n. 59. . „

5.549. Helio Leite da Cunha (5.800), filho de João Teiz0’ a
da Cunha e de Joaquina Leite da Cunha, nascido _ 
11 de fevereiro de 1917, no Districto Federal, e* 
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no di®,11 
cto municipal de Andarahy e residencia d rua Gr 
jahu’ n. 22. i0

5.550. Antonio Rodrigues Barbosa (5.807), filho de Anto0
Rodrigues Barbosa e de Thereza de Azevedo B* 
bosa, nascido a 12 de junho de 1871, no Distr?V/ 
Federal, commercio, casado, com domicilio e‘clL ,  
ral no districto municipal de Rio Comprido e ® 
sidencia á rua Aristides Lobo n. 68. . ,h0

5.551. Manoel da Costa Bellardo (5.808), filho de J®clí
da Costa Bellardo e de Maria Antonia Ribeiro. 0 . 
cido a 12 de março de 1905, em Portugal, úra®1’ • 
leiro naturalizado, commercio, casado, com do0Lv 
cilio  eleitoral no districto municipal de Andara 
e residencia á rua Barão de Mesquita n. 857.

5.552. Michel Resgalla (5.809), filho de Fai*age Resg3llae ^
Amelia Resgalla. nascido a 21 de agosto 3e 
Carangola, no Estado de Minas Geraes. conim®11■ ■ 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m0 . 
cipal de Andarahy e residencia á rua D. 
numero 5L

5.546.

0.011 ,
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5.556. Aurélio Luiz da Silva (5.814), filho de João Baptista 
da Silva e de Laura Romana da Silva, nascido a 17 
de fevereiro de 1913, em Camaragibe, Estado de 
Alagôas, operário, solteiro, oom domioilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residencia á 
rua Torres Homem n. 145. (Qualificação nu- 

. mero 7.278.) ' ... .
«•557, Adriano da Fonseca Araújo (5.815). filho de Alberto 

da Fonseca Araújo e de Henriquetta Rosa d» 
Araújo, nascido a 15 de março de 1897, em Portu
gal, brasileiro nacionalizado, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residencia á rua V . de Santa Isabel

* n. 85 (Qualificação n. 7.261.)
5.55S. Jovçlino Honorato Souza (5.816), filbo de Jovelino 

Honorato Souza e de Maria de Souza, nascido a 5 
de maio de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, com
mercio. casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residencia á rua Costa

v Pereira n. 12. (Transferencia.) .
**•“60. Regina Diner (5.528), filha de Bernardo Diner e da 

Eliza Diner, nascida a 10 de março de 1913, no 
Districto Federal, commercio, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residencia á rua Frei Caneca n. 3/6.

* ,s58. Antonio da Silva Moraes (5.810), filho de Herminio 
Bezerra de Moraes e de Anna Maria de Araújo, nas
cido a 13 de junho de 1912, no Estado de Alagôas, 
sargento —  C. F . Novaes, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re- 

» sidentia á avenida 28 de Setembro n . 66.
■“54. Izechia Juseppe Maria Suzano (5.811), filho de Ân

gelo Dominico Suzano e de Elza Amadio Suzano, 
nascido a 31 de julho de 1906. no Estado do Espi
rito Santo, commercianta. casado, oom domioilio 

. eleitoral no districto municipal de Andarahy e re-
* . . .  sidencia á r ua Barão de Mesquita n. 151.
•“55. Dulce Correia Soare1 (5.813), filha de Antonio Fer

reira Soares e de Luiza Correia Soares, nascjda a 19 
de dezembro de 1912. no Districto Federal, domes
tica. solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residencia á rua Theo- • 
doro da Silva n. 735.)

^  Districto Federal, aos 25 de setembro de 1936. —  Pelo 
r,v5o. Annibal Alves Moreira.

NONA ZONA ELEITORAL

cun • ordem do Dr. Juiz da 9* Zona Eleitoral da 2* Cir- 
(jjoscripção do Districto Federal, faço publico para conhe- 
ç]?}erito dos interessados, que foram expedidos os titulos 

doraes dos seguintse cidadãos:

• '«U . W alter Dias de Souza (1.586;, filho de Alberto 
Dias de Souza c de Alzira Carvalho de Souza, 
nascido em 19 (te agosto de 1911, no Districto Fe-

' dera!, commercio. solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Velho, re
sidente d rua do Cattcte 183. (Qualificação re« 

3,3, - querida.)
15• Francisco Pereira Guerra (3.364) filho de Francisco 

Pereira Guerra e de Fortunata da Cunha Vei
ga, nascido a 31 de janeiro de 1895, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca, residente 
á rua José Hygino, 135. (Qualificação reque-

3.0, rida.)
Augusto Fernandes da Rocha. (3.362), filho dé José 

Fernandes da Rocha e de Julia da Conceição Ro
cha, nascido a 29 de junho de 1898, em Magre, 
Estado do Rio de Jaueiro. operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de T i
juca, residente á rua Guimarães, 19. (Qualifica- 

g ção requerida.)
• Jayme dc Mello, filho de Julia de Mello, nascido a

16 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. residente á Estrada Velha da Tijuca. 

®’3ls t (Qualificação requerida.)
• Helio Coelho de Oliveira (3.364), filho de Américo

Còelho de Oliveira e de Margarida Alves de Oli
veira, nasoido a 8 de dezembro de 1917, no Dis
tricto Federal, estudante, solteiro, com <Jomici>

lio eleitoral no districto municipal de Tijuca. resi
dente á  rua’ General Rocca, 44. (Qualificação re
querida.)

3.319. Nair Cavalcante d eAlbuquerque (3.36o), filha d»;
Temlstocles Cavalcante de Albuquerque e de Se- - 
bastiana Rodrigues Cavalcante, nascida a 16 de de
zembro de 1915, em Belém, no Estado do Rio de 
Janeiro, domestica, solteira, com domioilio elei
toral no districto munioipal de Tijuca, residen
te á rua Urbano Duarte. 44. (Qualificação re
querida .). .

3.S20 Georgino Corrêa Rodrigues (3.366), íilhó cie José 
Rodrigues Pereira e de Antonio Corrêa Pereira, 
nascido a 21 de março de 1915 em Muriahé, Es
tado de Minas Geraes, commerciario, solteiro, 

com domicilio eleitoral no distrioto municipal de En- 
genh oVelho, residente íi rua Campos Salles, 3i 
(Qualificação requerida.)

3.321. Isaura de Oliveira (9.367), filho de José Carlos Pè- •
reira de Oliveira e de Abbina Soares, nascida a 
T  de novembro de 1914, no D istricto ' Federal, ope

raria, solteira, com domioilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuça, residente á rua Con
de Bomfim, 17. (Qualificação requerida.)

3.322. Gerson da Silva Reis (3.368), filho dô A lfredo.da =
Silva Reis e de Domitella da Silva Reis, nascido a - 
26 de março de 1913, em Sãp Paulo. Estado de 
S. Paulo, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de T ijuca,. residente 
á  rua Conde Bomfim, 14. (Qualificação reque
rida.) z

3.323. Erozimbio da Silva Montenegro (3.369), fjlho de José ,
da Silva Montenegro e de Cecilia Conceição Mon
tenegro. nascido a 4 de julho de 1908. no Districto 
Federal, motorista, casado, com domicilio eleitora i 
no districto municipal de Tijuca, á rua Ennes dc 
Souza n. 27. (Qualificação requerida).

3.324. Walfredo Cavalcante d e .Albuquerque, .(3.370), filho
de (Themistocles Cavalcante de Albuquerque e -de 
Seb&stiana Rodrigues Cavalcante, nascido a 7 d e ' 
maio de 1918, em Belém, Estado do Pará, commer
oio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca, á rua Urbano Duarte n. 49. 
(Qualificação requerida).

3.325. Antonio Olyptho Carreiro Lassance (3.371), filho de
Ernesto Antonio Lassance Cunha, e de Augusta 
Carreiro Lassanea, nascido a 3 de fevereiro de 1895. 
em Sabará, Estado de Minas, commercio, viuvo, com 
domicilio, .eleitoral no districto municipal de T i
juca. á rua Valparaiso n. 18. (Qualificação re
querida) .

3.326. Sylvio de Abreu Neves (3.372), filho de Horacio de
Oliveira Neves e de Luiza de Abreu Neves, nasci
do a 31 de dezembro de 1914, em Padua, Estado 
do Rio, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca, á  rua Carlos de 
Vasconcellos n. 41. (Qu^ificação requerida).

3.327. Atilio  Gurini Sobrinho (3,3/3), filho de Bernardino
Gurlni e de Felippa Caró Gurini, nasoido a 12 
de maio de 1914. em Campos,, Estado do Rio pro
fessor, solteiro, corp domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Tijuca, á rua Rooha Mirapda nu
mero 54. (Qualificação i'equerida).

3.328. Vicente Dale (3.874), filho de João Dale e de Georgi-
na Gomes da Cruz Dale, nasoido a 30 de janeiro 
de 1916, no Distrioto Federal, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoro* no districto municipal 
do Engenho Velho. (Qualificação requerida).

3.329. Hinton Alexandria (3.375), filho de Virgolino dos San
tos Alexandria e de Inayá Borba de Alexandria, 
nasoido a 13 de outubro de 1915, no Districto Fe
deral, commercio, Solteiro, com dpmieilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca, á  rua Conde de 
Bomftm n. 674. casa 6. (Qualificação requerida!.

3.830. Waldemar Silva Rodrigues (3.376), filho de Fran
cisco Silva Rodrigues e de Maria Apielia Rodrigues, 
nascido a 14 de janeiro de 1918, no Districto Fe
deral, mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto munioipal de Tijuca, e residencia á 
praça Saens Pefta n. 3. Qualificação requerida.

8.331. José Dabul (3.377), filho de Antonio Jorge Dabul e 
de Julia Nasser Dabul, nascido a 12 de. abril de 
de 1917, no Districto Federal, estudante, solteiro,
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com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca, e residencia á rua dos Araujos n. 45. Qua
lificação requerida.

3.332. Le,vy José Barroso (3.378), filho de Bernardino José 
Barroso Pereira e de Etelvina Nogueira Barroso 
nascido a 3 de fevereiro de 1910, no Districto Fe
deral, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca e residencia á rua 
Alzira Brandão n. 74. Qualificação requerida.

;,333. José Corbacho Garcia Filho (3.379) filho de Josó 
Corbacho Garcia e de ErmeJinda Lourenço Garcia, 
naseido a 10 de dezembro de 1910, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho e resi
dencia á rua Barão de Ubá n. 43. Qualificação re
querida.

3.334. Enedina Candida de Carvalho (F .380), filha de Ar
mando José de Carvalho e de Heduviges Cândido 
de Jesus, nascida a 23 de julho de 1898, em Ilhéos, 
Estado da Bahia, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Velho e residencia á rua Teixeira Soares n. 24. 
Qualificação requerida.

3.335. Moysés Goulart da Silva (3.381), filho de Manoel
Goulart da Silva e de Marcellina Rosa da Silva, 
nascido a 21 de junho de 1910, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio elitoral no 
districto municipal de Tijuca e residencia á rua 
Conde de Bomfim n. 1.285. Qualificação requerida.

3.336. Zulmira Mendes (3.382), filha de José Mendes e de
Durvalina Alves Mendes, nascida a 26 de. julho de 
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca e residencia á rua Bom Pastor n. 29, casa 2. 
Qualificação requerida.

3.337. Arthur Maciel 3.383), filho de Armando Arthur Ma
ciel e de Margarida Martins Maciel, nascido a 21 de 
julho de 1908, no Districto Federal, funccionário 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Velho e residecna á 
rua Mariz a Barros n. 137, casa 4. Qualificação 
requerida.

3.338. Alcides Ferreira de Almeida (3.384), filho de An
tonio Ramos Rodrigues de Almeida e de Jacy Fer
reira de Almeida, nascido a 31 de abril de 1918, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca e 
residencia á rua Alfredo Pinto n. 23. Qualificação 
requerida.

3.339. Alcebiades Gome^ Vianna (3.385), filho de João
Gomes Vianna Junior e de Eugenia da Fonseca 
Vianna, nascido a 20 de abril de. 1897, em Vassou
ras, Estado do Rio, corretor, casado, com domi
cilio eleito ral no districto municipal de Tijuca e 
residencia á rua Conde de Bomfim n. 71. Quali
ficação requerida.

3.340.Luiz Rodrigues Eiras (3.386), filho de Manoel Ro
drigues Eiras Nova e de Maria de Jesus Villela, 
nascido a 18 de abril de 1890, brasileiro natura
lizado, eis Portugal, commerciante, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de T i
juca e residencia á rua Bom Pastor n. 43. Qua
lificação requerida.
de outubro de 1905, em Manâos, Estado do Ama-

2.341. Cláudio dos Santos Barros (3.387), filho de Ascen-
di.no Barros e de Philomena Sanfos. nascido a 25 

de outubro de 1905, em Manáos, Estado’ do Ama
zonas, commercio, casado, com domicilio^ eleitora! 
no districto municipal de Tijuca e residencia á 
Estrada Nova da Tijuca n. 104. Qualificação re
querida.

3.342. Ascendino de Barros Pimentel (3.388), filho de Se-
rapião de Barros Pimentel e de Maria da Con
ceição, nascido a 26 de julho de 1881, em Rosário 
do Catete, Sstado de Sergipe, commerciante, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto^ muni
cipal de Tijuca e residencia á Estrada Nova da 
Tijuca n. 104. Qualificação requerida.

3.343. Manoel de Magalhães (8.389), filho de Francisoo Ma
galhães e de Quiteria Pereira, nascido a 30 de se- 
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto

tembro de 1897, no Districto Federal, funccionaria 
municipal de Tijuca e residencia á rua Conde o» 
Bomfim n. 173. Qualificação requerida. .

3.344. Oswaldo Gonçalves (3.390), filho de Justino Augu*1;
Gonçalves e de Balbina Gonçalves, nascido a ® 
de janeiro de 1917, no Districto Federal, com0!®;' 
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no diy®10:. 
municipal de Engenho Velho e residencia a ™ 
Pereira de Almeida n. 32. . (Qualificação reqne'  
rida .) „  ’

5 .345. Mario Covino (3.391), filho de Pedro Covino e de
sa Covino dos Santos, nascido a 8 de agosto °  
1917, no Districto Federal, motorista, solteiro, Ç01"  
domicilio eleitoral no districto municipal de Tu® 
ca e residencia á rua Pareto n. 41. (Qualific®53 
requerida.) , .

5 .346. Mattos Lilienthal (3.392), filho de Seiba Lilienthal »
de Noemia Lilienthal, nascido a 3 de março 
1902, na Polonia, naturalizado brasileiro, comi0® 
ciante, casado, com domicilio eleitoral no dist®1® 
municipal de Engenho Velho e residencia £ 
Pereira de Almeida n. 37. (Qualificação rM utr 
rida.) io,

3.347. Elvira Soares de Oliveira (3.393), filho de
Soares de Oliveira e de Mathilde de Freitas Soa®,® 
nascido a 9 de setembro de 1912, no D istricto  e  
ral. funccionaria publica, , solteira, com dom*®1*, 
eleitoral no districto municipal de T iju c a  e ®® 
dencia á rua Conde de Bomfim n. 62. (Qua»11̂  
ção requerida.) •-»

3.348. Regina Soares de Oliveira (3.394), filho de Jo®0!!..-
Soares de Oliveira e de Mathilde de Freitas 
res. nascido a 28 de setembro de 1913, no DW®1.^ 
Federal, funccionaria municipal, solteira, com  ̂
micilio eleitoral no districto municipal de TUJ* 
e residencia á rua Conde de Bomfim n. 62. .(«”  
lificáção requerida.) . ^

3.349. Henrique Pasqualette Martins (3.395), filho de.An© 
Pasqualette Martins e de Thereza Montanheiro »
tins, nascido a 11 de novembro de 1885, em -  ^  
paro. Estado de São Paulo, dentista, casado, ® ,  
domicilio eleitoral no districto municipal de 
ca e residencia á rua Pinto Guedes n. 22.

A01'

S .350.
lificáção requerida.) 

Helio Hungria Hoffbauer (3.396), filho de  ......
Hungria e de Izabel Machado Hungria, nasrfd0,j,
25 de ' -------*— J '*"** ---------- -
nas, estudante.

.351.

i fevereiro de 1914, em Pomba. Estado de. 'no 
estudante, solteiro, com domicilio eleitor®1̂  

districto municipal de Tijuca e residencia, »  . 
Rego Lopes n. 53. (Qualificação “ ex-officio •> 

João Pedro Sylvio Nicodemo (3.397), filho d® j(j<? 
nibal Necodemo e de Antoníetta Arenare, n ,tü- 
a 7 de março de 1918, no Districto Federal. ®. 
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no disFGe 
municipal de Tijuca e residencia á rua 
Bomfim n. 1.110. (Qualificação requeridA.

3.352. João Moreira Passos (3.398), filho de Fortu®.^
Moreira Passos e dç Maria Sarah Passos, J1®? o 
a 27 de junho de 1908, no Districto F 00 .j^ 
cwnmercio, casado, com domicilio eleitoral n? 
tricto municipal de Tijuca e Residencia 
Pareto n. 50. (Qualificação requerida.) ,_.:6o

3.353. Jonas Pinheiro da Barros (3.399), filho de F®®0^ ^ ,
Pinheiro de Barros e de Maria Lourenço de B® 
nascido a 7 de agosto de 1912, em Macau®- 3, 
Estado do Rio de Janeiro, lavrador, soltei®0’ .jj, 
domicilio eleitoral no districto municipal 
juca e residencia á rua Rego Lopes n. 43. ( ir  
ferencia.) -■ -jo

3.354. Carlos de Araújo (3.400), filho de Manoel de A®3 {l
e de Narciza Pinheiro de Araújo, nascido. J0r. 
dc março de 1912, no Districto Federal. P05® 
solteiro, com domicilio eleitoral no dúsfriçt0 oflj- 
nicipal de Tijuca e residencia á rua Conde 
fim  n. 304. (Qualificação requerida.)

3.355. Wal_demar_Fonseca da Cunha (3.401), filho pe
Cezar Fonseca da Cunha e de Alice Pere,í% ~  n0 
da Cunha, nascido a 19 de janeiro de 19’,7eirC' 
Districto Federal, empregado publico, , 9. . ,1* 
com domicilio eleitoral no districto municip ,».
Tijuca e residencia á Praça 
(Qualificação requerida.)

Saens Pena »•

José Fadei (3 .402),'filho de Fidelis Fadei e deJ $ '  
Fadei, nascido a 27 de julho de 1917, e©

1
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douro, uo Estado do Rio de Janeiro, commercia- 
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca e residencia á rua Valparain 

,  . n. 53. (Qualificação requerida.)
3*357.’ Claudomiro Dias (3.403), filho de José de Souza 

Dias e de Joanna Feliciana Dias, nascido a 1 de 
... maio de 1912, no Districto Federal, ajudante de
,*l’ / motorista, solteiro, coro domicilio eleitoral do dis- 

. tricto municipal de Tijuca e residencia á rua
Araújo n. 73. (Qualificação requerida.)

Ângelo Durta (3.404), filho de Jannuario Durta e 
de Rosa d’Agosto, nascido a 18 de março de 1910, 

t. em Bicas, no Estado de Minas Geraes, commer-
?■' . ciário, Casado; com domicilio eleitoral no districto

municipal de Engenho Velho e residencia á rua 
•Vt_. Eduardo Prado n. 27. ^Qualificação requerida.)
•J:3'5ó. Rubens Santos (3.405), filbo de Manoel Francisco 

, doe; Santos Junior e de Adelia Walher dos Santos.
' -‘ nascido a 3 de agosto de 1905, no Districto Fe-

r \ . deral, funccionario publico, solteiro, com domicilio
* ■ ' . .  .eleitoral, no districto municipal de Tijuca e resi-
‘ V .. . ciência á rua Conde.Bomfim n. 104. (Qualificação 
'*• : . requerida.)

Uvzaho Francisco «jus Santos (3. 406'. filbo de Maria 
Faustiua dos Santas, nascido a 29 de outubro de 

r  . 1914, em Maceió, no Esiado.de Alagôas, operaric.
casado, com domicilio eleitora! no districto muni-

• ' '• cipal de Tijuca e residencia á rua General Rocca 
3 sc n * (Qualificação requerida. )

Tbomaz Benjamin Cavalcanti de Albuquerque (3. 507), 
filho de Tbomaz Cavalcanti de Albuquerque e de 
Alzimira Fonseca Cavalcanti de Albuquerque, nas
cido a 21 de novembro de 1911. no Districto Fo- 

■ ' derál, funccionario publico/solteiro, com domicilio
eleitoral no diatrjeto municipal de Tijuco e resi- 

' . dencia á rua Conde Bomfim n. 18. (Qualificação
e ’ requerida.)
'r®-. .Jòsé Martins Vianna Junior (3.408', filho de José 

Martins Vianna e de Christina Vianna, nascido a 
'A- , 29 de julho de 1898. em SSo Vicente, no Estado

. ' de. São Paulo, dentista, casado, com domicilio elei- 
. . , tofal pó districto municipal de Tijuca e residencia

v- á rua Pareto n. 34. (Qualificação requerida.)

j  Hio de Janeiro, 25 de setembro de 1936.—  Pelo escrivão, 
...„• Perry, escrevente no impedimento oocasional do escrivão.

: T e rc e ira  C ircum scripção

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL

^  /aço  publico, para os fins dós arts. 43 do Codigo e 25 
Ç j^ S m e n to  dos Juizos a Cartorios Eleitoraes. que por este 

13* Zona Eleitoral, estão sendo expedidos 
. „ , lltulos dos seguintes cidadãos:

Accacio de Medeiros (3.568 . filho de I.-rael Cezario
de Medeiros e de Leonydia Eulalia de. Medeiros,

- ... nascido- á 15 de outubro de 1906, no Districto Fe-
v  deral, operário, casado, com domicilio eleitoral no

districto municipal de Jacarepaguá e  resideneia á 
, rua Godofredo Veuancio » .  15. (Qualificação ve

t a i ,  , querida.)
Laudelipo José Dias (6.160), filho de Izabel Dias da 

y. Silva, nascido a 20 d« fevereiro de 1910, em Espiri
to Santo, Estado do Rio de Janeiro, empregado pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarepaguá e residencia á Travessa

V  . Caicd sem numero, (Qualificação requerida.)
f5, Artogay do Prado Ramos (7.121), filbo de Bonifácio 

*y... Raojos e de Zulmira do Prado Ramog, nascido a i
V  de junho de 1917, no Districto Federal, operário,
• solteiro, oom domicílio eleitoral no districto mu-
• . nicipal de Jacarepaguá e residenoia á rua Caicó
' t a u  . n. 93. (Qualificação requerida.)

Arestenizio Manoel Prudente (7.122), filho de Manoel 
Francisco Prudente e d§ Anna Maria Prudente, 
nascido a 27 de setembro de 1900, commercio, ca- 

• sido, oom domicilio eleitoral no districto munici
pal de Jacarepaguá e residencia á ma SSo Venan- 

. c*° n - (Quaüfíeação requerida.)
'•  Jorge Marlint Coehriato (7.123', filho de Francisca 

de Paula Martins, nascido a 22 de agosto de 1908, 
am Angra doa Reis, Estado do Rio de Janeiro, ope- f

rario, casado, com domicilio eleitoral no distri • ■ > 
municipal de Jacarepaguá e residencia á rua M i 
randa e Brito a. 57. (Qualificação requerida.

7.1118, Nair Lima (7.124), filha deJosuino Manoel do N a s 
cimento e de Joaquina S. da Conceição, nascida a
15 de julho de 1907, em Gamelbeira do Sul, Es
tado de Pernambuco, domestica, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Pavima 
e residencia á rua Dr, Joveniano n. 24. (Quali
ficação requerida.)

7.119. Mario Màrtins. Leoni (7.125). filho de José Maria Mar
tins Leoní e de Amelia Ferreira Leoni, nascido a 3 
de maio de 1906, no Districto Federal, commercio. 
solteiro, çòm domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Jacarepaguá e residencia á Travessa A l
meida Freitas n. 41. (Qualificação requerida.)

7.120. Antonio de Oliveira (7.426), filho de Domingos de
Oliveira e de Sarah do Rosário, nascido a 4 d< 
abril de 1914. no Districto Federal, commercio 

. solteiro, com domicilio eleitoral uo districto muni
cipal de Madureira e residencia á rua Ruy Barbosa 
n. 66. (Qualificação requerida.)

7.131, João Lopes Rodrigues (7,127), filho de Francisco 
Lopes Rodrigues e de Hypathia de Alcantara Ro
drigues, nascido a 28 de junho de 1905, em Caran- 
gola, Estado de Mina» Geraes, guarda-livros, ca sa-, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Madureira e residencia á  rua Dr. Joveniano nu
mero 245. (Qualificação requerida.)

7.122,' Laurindo José da Silva (7.128), filho de Francise ■ 
José da Silva e de Anna Rosa de Jesus, nascido a
16 de março de 1886, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral rio districto 
municipal de Madureira e residencia á  Estrada do 
Areai n. 70. (Qualificação requerida.)

7.123 Ildefonso Neiva (7.129), filho de Domingos da Silva 
Neiva e de Anna Rosa dos Santos, nascido a 15 dc 
abril de 1895, no Districto Federal, empregado pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna e residencia á Travessa Pau- 
ferro n. 10. (Qualificação requerida.)

7.124. Orlandino de Souza (7.130), filho de Eduardo José de
Souza e de Carmen Borges de Souza, nascido a 19 
de setembro de 1916, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Madureira e residencia á  rua 
Dr. Joveniano n. 125. (Qualificação requerida.)

7.125. Lepido Pereira Soares (7.131), filho de Manoel Pe
reira Soares e de Maria Amelia, nascido a 27 de 
setembro do 1914, no Districto Federal, commercio. 
solteiro, com domioilio eleitoral no districto muni
cipal de Madureira e residencia á  rua Professor 
Burlamaqui n. 47. (Qualificação requerida.)

7.126. Antonio Maia (7.132), filho de Manoel da Costa Maia
e de Blandina da Costa Maia, nascido a 14 de se
tembro de 1897, no Districto Federal, operari 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Madureira e residencia á  Estrada Marechal 
Rangel n. 317. (Qualificação requerida.)

7.127. Antonio Luiz Rodrigues (7.133), filho de Manoel Luiz
Rodrigues e de Maria Rosa Cabral Rodrigues, nas
cido a 15 de outubro de 1915, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicílio eleitoral no dis
tricto municipal dc Pavuna e residencia á rua Cis- 
platina n. 134. (Qualificação requerida.)

7.128. Luiz Barreto (7.134), filho de Francisco Barreto e de
Maria de Árauje. nascido a 7 de janeiro de 1913, 
em Campos, Estado do Rio de Janeiro, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Jacarepaguá e residencia á rua Macacos sem 
numero. (Qualificação requerida.)

7.129. Ulisses José de SanfAnna (7.135), filho de Oscar José
de SanfAnna e de Clorinda Vianna SanfAnna, nas
cido a 14 de abril de 1915, no Districto Federal, 
nperario, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- 
tríçto municipal de Anchieta e residencia a rua 
São Venaneio n. 42, (Qualificação requerida.)

7 .(30 . Milton Moreira de Souza (7.136;, filho de Alcebiades 
M. de Souza e de Ottilía Barroso de M. Silva, nas
cido a 31 de julho de 1911, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Pavuna e residenoia á  rua Major 
Medeiros n. 12.' (Qualificação requerida.)

7.131. Carlos de Abreu (7.137), filho de Alberto de Abreu ■ 
de Carolina da Conceição, nascido a 19 de agosto 
de 1917, no Districto Federal, operário, solteiro.
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com domicilio eleitoral no districto múnicipal de 
Pavuna e residencia á rua Luiz Borges' n. 188. 
(Qualificação requerida.)

1.132. Mario de Oliveira (7.138), filho de Amplia de Oliveira, i
nascido a 5 de setembro de 1916, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicílio eleitoral no 
districto municipal de Madureira e residencia á 
rua Valdo n. 28. (Qualificação requerida.)

7.133. Alberto da Silva Braga (7.139), filho de Arthur da
Silva Braga e de Joaquina da Silva Braga, nascido 
a 11 de janeiro de 1904, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Anchieta e residencia á Estrada Na- 
zareth n. 140. (Qualificação requerida.)

7.134. Olinda Mazzoni Carramma (7.140), filha de Antonio
Mazzoni e de Emilia de Olinda Mazzoni, nascida a 
17 de março de 1907, no Districto Federal, domes
tica, casada, com domicilio, eleitoral no districto 
municipal de Madureira e. residencia á rua Dr. Jo- 
veniano n. 125. (Qualificação requerida.)

7.135. Moacyr Vieira do Nascimento (7.142), filho de Amé
rico do Nascimento e de Emilia Vieira do Nasci
mento, nascido a 22 de outubro- de 1917, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira ,e 
residencia á rua Carvalho de Souzà n. 299. (Qua
lificação requerida.)

7.136. Clotilde Escobar de Oliyeira (7.143), filha de Antonio
Mariano Escobar e 'de Marianna Perpetua Salgado, 
nascida a 5 de novembro de. 1892, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residencia á 
rua Coronel Rangel n. 174. (Qualificação reque
rida .)

7.137) Leonardo Rosemback (7.144), filho de Jovelino Ro- 
semback e de Jandyra Rosemback, nascido a 2 de 
fevereiro de 1918, no Districto Federál, ferroviário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Pavuna e residencia á rtia LUiz Borges 
n. 184. (Qualificação requerida.)

7.138. Américo Ferreira Neves (7.145), filho de Antonio
Ferreira Neves e de Virgina Neves, náscido a 26 
de dezembro de 1913, no Diètricto Federal, com- 
merciante, casado, com domicilio eleitorãl no dis
tricto municipal de Pavuna e residencia á rua 
Guahy n. 18 (Qualificação requerida.)

7.139. Nelson Gomes do Nascimento (7.146), filho de IJm-
belino Gomes do Nascimento e de Antonia Balbina 
do Nascimento, nascido a 11 de âgosto de 1913, em 
Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, cómmercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Pavuna e residencia á rüa Pinto Telles 
n. 120. (Qualificação requerida.) ■ ■

7.140. Cesar Alves dos Santos (7.147), filho de Antonio Alves
dos Santos e de Maria Antonia, nascido a 6 de abril 
de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Madureira e residencia á rua Burity n. 135. (Qua
lificação requerida.)

7.141. Geraldo Guedes da Silva Freitas (7.118), filho de
Francisco Ferreira Guedes e de Etelvina Pontes 
Guedes, nascido a 21 de. abril de 1911, em Lima 
Dutra, Estado de Minas Gepaes, barbeiro, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Madureira e residencia á rua Andrade Figueiredo 

• n . 57. (Transferencia.)
7.142. Antonio Loureiro (7.149), filho dè Ignacio Loureiro

a de Libania Henrique, nascido a 16 de novembro 
de 1914, no Districto Federâl, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Anchieta e residencia á rua S. Vetoancio n. 42; 
(Qualificação requerida.)

7.143. Oswaldo Borges de Aguiar (7.150). filhò de José Bor
ges de Aguiar e de Angelina Rodrigues de Aguiar, 
nascido a 3 de dezembro de 1917, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilie eleitoral 
no districto municipal de Anchietá é residencia'á 
rua S. Bernardo n. 77. (Qualificápâò requerida.)

7.144. Hildo de, Almeida (7.152), filho de Francisco Antonio 
" da Luz e de Margarida de Jesus Almeida, nascido

a 30 de setembro de 1900, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-

7.146.

tricto municipal de Anchieta e residencia é 011? 
S. Bernardo n. 1.204. (Qualificação requerida.)i

7.145. Elizia Pinto dos Santos (7.153), filha de A . Pinto do« 
Santos e de Luiza C. Soares dos Santos, nascw* 
a 20 de setembro de 1916, no Districto Federal* 
empregada publica, solteira, com domicilio eleito-* 
ral no districto municipal de Jacarépaguá e rcsw 
dencia á rua Cândido Benicio n. 541. (QualificaÇf"» 
requerida.)

João Geraldo (7.154), filho de Antonio Raymundo ® 
de Maria Magdalena Conceição, nascido a 21 9® 
abril de 1913, em Guaratinguetá, Estado de Sao 
Paulo, cozinheiro, 6olteiro, com domicilio eleitora* 
no districto municipal de Jacarépaguá e residencia 
á Estrada da Taquara s]n. (Qualificação req0#*
rida-) * ,  «A

Iracema Affonso de Oliveira (7.155), filha
Affonso de Oliveira e de Avelina Bezerra de 91* 
veira, nascida a 23 de junho de 1897, em Rec»®» 
Estado de Pernambuco, costureira, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
carépaguá e residencia á Estrada de GuaratK* 
sjn. (Qualificação requerida.) . i(4

Octavio Marcèlino de Oliveira (7.156), filho de AljP£ 
Marcelino de Oliveira e de Thereza Fardeli de P«J 
veira, nascido a 1 de fevereiro de 1910, em ^  
José do Rio Preto. Estado do Rio de Janeiro, p®0?' 
meroio, solteiro, com domicilio eleitoral no d ist" '

7.147.

.148.

cto municipal de Jacarépaguá e residencia á ruf

.149.

uiuiuvipai uo «lataiopagua v? i voiuuuv*- , , %'

Amelia Vianna n. 174. (Qualificação requeria3-' 
Paulo Fernandes Cputo (7.157), filho de Paulo * *  

Castilho e de Anna Jesus Couto, nascido a 21 ™
paul°<agosto de 1914, em Santos, Estado de São - . 

operário, 6olteiro, com domicilio eleitoral no di 
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia  ̂ »
das Pitangueiras ejn. (Qualificação requeria»; t ,

7.150. Josias Joaquim do Couto (7.158), filho de José J°®
quim do Couto e de Celina Maria da ConceiC3̂  
nascido a .5 de outubro de 1905, em Antas, 
do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domic0 g 
eleitoral no districto municipal de Jaearépa?03 
residencia á rua do Assü n. 15. '(Qualificação re* 
querida.) . _

7.151. Francisco Garcias (7.159), filho de Antonia
nascido a 13 de março de 1907. no Districto * • 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral . 
districto municipal de Jacarépaguá e residencia 
rua Dr. Passos n. 23. (Qualificação requeria3.-̂

7.152. Álvaro Gomes Leira 67.161), filho de Manoel
Leira c de Maria Gomes Leira, nascido a 31 de 00 
tubro de 1910, no Districto Federal, operário, e , 
tejro, com domicilio eleitoral no districto mh0 
cipal de Jacarépaguá e residencia á rua Isa n- 
(Qualificação requerida.) r

Elizeu Antonio Rocha (7.162). filho de Joaquim  
Rocha e de Margarida Maria dos Santos, uascido 
12 de junho de 1906. em Rosário, Estado do 1 j  
Fnnhãn maritimo solteiro. com dnmie.ilín elel*0"3,idenci» 

rcque-

7.153.

7.154.

ranhão, maritimo, solteiro, com domicilio 
no districto municipal de Jacarépaguá e resi 
á Estrada de Guaratiba s]n. (Qualificação 
rida.)

.135.

I JUU • f . -  QO

José Lopes Nascimento (7.164), filho de A rg e iu ir ,0( 
Nascimento e de Aldina Generosa do Nascim® V  
nascido a 25 de abril de 1916, no Districto Fca ^  
commercio, solteiro, com domicilio eleitora  ̂
districto munioipal de Jacarépaguá e residecc j  
Estrada da Taquara s|n. (Qualificação requC0Ic ’ 

Iracy Santos Brasil (7.165), filha de Alexandre 
tos Freitas e de Philomena Augusta Freitas» ^  
cida a 21 de dezembro de 1905, no Districto g 
deral. domestica, casada, com domicilio eleito 3̂  ̂
districto municipal de Jacarépaguá. e reside00 
rua Albano n. 220. (Qualificação requerida•' ijp

7.156. Saturnino Arnaldo Pinheiro (7.166), filho de Arn g
Pinheiro e de Rufina Pinheiro, nascido a 7 0e 10 
de 1912, em Leopoldina, Estado de Minas G® 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral ,0O4 ^ 3  
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia *
D r. Passos n. 13. (Qualificação req u e r id a .) , #

7.157. Arlindo Miguel (7.167), filho 4e Joaquim
de Leonidia dos Anjos, nascido a 20 de 0 .;rfj 
de 1914, no Districto Federal, commercio, 00U
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7.158.

7.119.

7.160.

7-161.

7G62,

7-163..

7-164

7*165,

7-166,

7-167,

7.168

7-169..

7.4-1170

com domicilio eleitoral no dielricto municipal de 
Anobiela o  reéidencia á rua S. Bernardo n . 68. 
(Qualificação requerida.)

Aristides Pereira de Andrade (7.168), filho de H en -j 
riqtie P.ereira de Andrade e de Julieta Maria da 
Conceição, nascido a 13 de' setembro de 1911, no 

. Districto Federal, operário, solteiro, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna e resi
dencia á rua Coronel Leitão n. 30. (Qualificação 
requerida.)

Decio Borges de Freitas (7.169), filho de Arlindo 
Borgeé de Freitas e de Elvira Mendes de Freitas, 
nascido a 2 de maio de 1918, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domioilio eleitoral uo 
distrioto municipal de Pavuna é residencia á rua 
José Borges n. 9. (Qualificação requerida.)

Cyrene Borges de Novaes (7.170), filha de Irenio 
Ufranal Borges e_de Isaura Pereira de Mello Bor
ges, nascida a 15 .de julho de 1901, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitora!

; po districto municipal dé Ancbieta © residencia á 
rua São Bernardo n. 38. (Qualificação requerida.) 

Waldemar Teixeira (7.171), filho do Manoel João 
Teixeira e de Carmen Maria do Carmo, nascido a 

• 4- de dezembro da 1915, no Distrioto Federal, com- 
; mercio, solteiro;, eom domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Pavuna e residencia á rua Gua- 
hyba.n. 78, (Qualificação requerida.)

Joanna Ferreira do Carmo (7.172), filha de Luiz José 
Ferreira e de Luiza Leopoldina do Carmo Ferreira, 
nascida a 7 de novembro de 1892. no Districto Fe
deral, domestica, casada, eom domicilio eleitoral 
fio districto municipal de Pavuna e residencia á 
rua Luiz Borges n. 184. (Qualificação requerida.) 

Dalvã Chaves Carramona (7.173), filha de Luiz dos 
SantQS.-Carramona q de Elydia Chaves Carramona, 
nascida a 24 de novembro de 1914, no Districto 
Fedéral, domestica, solteira, eom domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Madureira e residencia á 
rua Dr. Joviniano u. 125. [Qualificação reque- 

. : rida.)
Alfredo Tavares da Silva (7.174), filho de Gaidino 

- . José Tavares .e de Joaqu.ina Francisca Tavares, 
nasçido a 25 de outubro de 1893, em Recife, Es
tado da Pernambuco, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de An- 

, chieta e residencia á travessa S. Venancio n. 77.
(Qualificação requerida.}

Romeu de Castro Salgado (7.175),. filho de Manoel 
de Faria Salgado e de Maria de Castro Salgado, 
nascido a 8 de. abril da 1904, em Santo Antonio dc 
Padua. Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Madureira e residencia á rua Olivia Maia n. 44-A. 
(Qualificação 'requerida.) 

leolda Paladino Pelosi (7.160), filha de Nicoiáu Pe- 
losi e de Marigela Paladino Pelosi, nascida a 6 de 
outubro de 1917, no Distrieto Federai, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu- 

, nicipal de Jacarépaguá e residencia d rua Adelaide 
n. 38. (Qualificação requerida.)

Olga Carmo da Silva (4.680-. filha de José Fernande- 
Pereira e de Libania do Carmo Pereira, nascida i  
20 de julho de 1913, no Districto Federal, domes
tica, casada, coni domicilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna e residencia á rua Monse
nhor Felix n. 854. (Qualificação requerida.) 

Oreelino Silva (6.219). filho de Cosme Silva e de 
Peolinda Generosa de SanfAnna, nascido a 15 de 
agoeto de 1915, em Maricá, Estado do Rio da Ja- 

. peiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Jacarépaguá e residencia 
á rua José da Silva n. 33. 'Qualificação reque- 

’ rida .)
Waldemar Soledade (7.176), filho de Maria da So- 

. ledade, nascido a 2 de -julho de 1907, no Districto 
Federal, operário, eolteiro, • com domicilio eleitoral 
lip distrioto .municipal de Madureira e residencia á 
rua Maria Freitas n. 13. -.Qualificação requerida.) 

Gilberto de Castro Braga (7.177), filho de Arnaldo 
de Castro Braga e de Hydia de Castro. Braga, nas

c id o ' a 20 de agosto de 1913, no Districto Federal,

funccionário municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira e 
residencia no becco João Pereira n. 57. (Quali- 
.ficação requerida.)

7.171. Waximinio Ferreira dos Santos (7.178), filho de Ma
noel Ferreira dos Santos e de Aguida Ferreira <jos 
Santos, nascido a 29 de setembro de 1889, em 
Maceió, Estado de Alagôas, commerciante, viuvo, 
coiç domicilio eleitoral no districto municipal de. 
Madureira e residencia á  rua dos Rubis n. 33. 
(Qualificação requerida.)

7.172. Dagmar Tavares (7.179), filha de Aristides Celso da
Silveira Tavares e de Helena Waldek da Silva 
Tavares, nascida a 17 de junho de 1918, no Distri- 
eto Federal, commeroio, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residencia á rua Dona Clara n. 20. (Qualificação 
requerida.)

7.173. Helena Wandekz Silva Tavora (7.180), filha de Ro
drigo F . W . da Silva e de Ernóstina Amalia W . da 
Silva, nascida a 14 de setembro de 1894, no Dis- 

■ tricto Federal, domestica, com domioilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residencia 
á rua Dona Clara n. 20. (Qualificação requerida.)

7.174. Manoel Carneiro Salgado (7.181), filho de João An
tonio Salgado e de Catharina Carneiro Salgado, 
nasçido a 1 de janeiro de 1917, no Districto Fe
deral, commercio, eolteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipaf de Pavuna e residencia á 
rua Appéa n. 146. (Qualificação requerida.)

7.175. Manoel do Nascimento (7.182), fifho de Honorc.l-
José do Nascimento e de Henriqueta Maria do 
Nascimento, nascido a 1 de julho de 1908, no Dis
tricto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira e 
residente á estrada do Portella n. 34.

7.176. Manoel Antonio de Oliveira (7.183), filho de Thomaz
Antonio Oliveira e de Henriqueta Maria da Con
ceição, nascido a 12 de junho de 1874, em Belém, 
Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no distrioto municipal de An- 
chieta e residencia á rua Carolina Machado nu
mero. 2.032. (Transferencia.)

7.177. Paulo José de Carvalho (7.184), filho de Manoel José
de Carvalho e de Amalia Pereira de Carvalho, nas
cido a 15 de janeiro de 1911, no Districto Federal, 
operário, solteiro, ocm domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna e residencia á rua 
Luiz Borges n. 155. (Qualificação requerida.)

7.17S. Richelieu Severo das Neves (7,185), filho de Belmiro 
Severo das Neves e de Egydia Dantas das Neves, 
nascido a 12 de janeiro de 1912, no Districto Fe
deral, commerciante, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Pavuna e residen
cia á rua Luiz Borges n. 155. (Qualificação re
querida.)

7.179. Althair das Neves (7,186), filho de Manoel José dc
Carvalho e de Amalia Pereira de Carvalho, nasci
da a 7 de março de 1913, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna e residencia á  rua 
Luiz Borges n. 155. (Qualificação requerida.)

7.180. Alvaro dos Santos Lopes (7.187), filho dè José Anto
nio Lopes e de Filismina dos Santos Lopes, nascido 
a 27 de setembro de 1898, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna e residencia á rua 
Luiz Borges n. 68. (Qualificação requerida.)

7.181. Aracy Vieira Borges (7.188), filha de Epiphanio Vieira
Borges e de Eugenia de Araújo Costa, nascida a 25 
de dezembro de 1899, no Districto Federal, profes
sora, solteira, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residencia á  rua Caroli
na Machado n. 576. (Qualificação requerida.)

7.182. Octavio de Oliveira Carmeiro (7.189), filho de Julio
de Carmeiro e de Ignez Daltro da Silva Carmeiro, 
nascido a 10 de outubro de 1907, em Nova Iguas- 
sú, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Anchieta.e residencia á estrada Nazareth s/n. 
(Qualificação, requerida.)

7.-183. Edivirges Machado Coelho (7.190). filho de Manoe!
Machado Coelho e de Julieta de Castro Coelho, 
-nascida a 18 de janeiro de 1916, uo Districto Fe-
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deral, empregado publico, casado, com domicilio 7 . 19 6 . 
eleitoral no districto municipal de Pavuna e re- 
denoia á rua Santo Antonio B/n, (Qualificação 
requerida.)

7.184. Romualdo Lopes de Azevedo (7.191), filho  de Theo-
doro Maximo de Azevedo 0 de Amelia Lopes de 
Azevedo, nascido a 23 de janeiro de 1899, em Va- 
lença, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, 7.197. 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residencia á estrada da Freguôzia 
n. 904. (Transferencia.)

7.185. Josias Cezar Loyola (7.192), filho de Paulo Cezar
Loyola e de Cecilia Cezar Loyola, nascido a 21 de 
abril de 1898, em Aracajú, Estado de Sergipe, al- 7.198. 
faiate, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Jacarépaguá e residencia á rua 
Cândido Benioio n. 98. (Qualificação requerida.)

7.186. Dulce de Campos Cardoso (7.193), fliho de Américo
de Campos Cardoso e de Maria José Alves Cardoso, 
nascida a 13 de janeiro de 1916, no Districto Fe
deral, estudante, solteira, com domicilio eleitoral 7.199. 
no districto municipal de Jacarépaguá e residencia 
á rua Coronel Rangel n. 233. (Qualificação re
querida.)

7.187. Domingos de Farias (7.194), filho de Firmino Telles
Farias e de Estephania Alves, nascido a 4 de maio 
de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, 7.200. 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residencia á rua Barão da Taquara 
n. 27.1. (Qualificação requerida.)

7.188. Zilda Azevedo Coutinho (7.195), filha de Ananias
Telles da Silva e Amelia Nunes Telles da Silva, 
nascida a 14 de setembro de 1904, em Sapucaia,
Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca- 
rópaguá e residencia á rua Dr. Bernardino n. 92. 

"(Qualificação requerida.)

Mario de Oliveira Carvalho (7.204), filho de A®*. 
Celestino Carvalho e de Camila de O liveira r »  
valho, nascido a 9 de abril de 1915, em Sole®» £  
Estado de Minas Geraes, operário, 6olteiro, c°m “ 
m icilio eleitoral no districto municipal de Pa 
na e residencia á rua Appea n. 146. (Transí«r

LufzWFerreira (7.205), filho de José Luiz
e de Virgina Rosa, nasoido a  24 de fe v e r e u o , 
1908, no Districto Federal, operário, solteiro* cu 
domicilio eleitoral no districto municipal de »  
dureira e residencia á rua Conselheiro G alvao » 
mero 38. (Qualificação requerida.)

Deolinda Marques da Silva (7.206), filha de Fran®*£ 
Antonio Marques e de Emilia da Fonseca May*u 
nascido a 28 de outubro de 1910, na Capit**.'^ 
deral, domestica, casada, com domicilio ele'*" j  
no districto municipal de Pavuna e  residencia, 
rua Monsenhor Felix n . 1.228. (Q ualificação
querida.)

Vicente de "Paula (7.207), filho de Jorge dos 
e de Magdalema Maria dos Santos, nascido a 1v __ 0_______ _______ ___ _ ______ .  —__ yAií
agosto de 1910, no Districto Federal, o p e ra r® .. 
sado, com domicilio eleitoral no districto 
cipal de Madureira e residencia á rua C3tv »  
de Souza n. 313. (Qualificação requerida.) u, 

João José Salles (7.222), filho de José Joaqui®,£ 
Rosa e de Luiza Maria Salles, nascido a 24 oe 
nho de 1883, em Campos, Estado do Rio de J ® Mt* 
commercio, casado, com domicilio eleitoral, no ( 
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia| a
do Rio Grande s|n. (Qualificação requerida.) 

7.201. Idalina de Jesus Ribeiro (7.208), filho de Man°Çl ^  
beiro e de Joaquina de Jesus, nascida a 17 de
to de 1903, no Districto Federal, domestica, 1
com domicilio eleitoral no districto municiP®,^

7.ÍS9. Evangelina de Faria Secco (7.196), filha de Manoel 
Faria dos Santos e de Maria José dos Santos, nas
cida a 25 de dezembro de 1895, em São Paulo, ca
pital, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residen
cia é rua Domingos Lopes n. 150. (Qualifioação 
reouerida.)

7.190. Claudionor Chiara (7.197), filho de Fioravante Chiara
e . de Aurelia de Vaseoncello, nascido a 12 de de
zembro de 1917, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residencia á rua Cândido 
Benicio n. 510.

7.191. Isolina de Oliveira Xavier (7.199), filha de Clarimun-
do de Oliveira Xavier e de Barbara de Oliveira Xa
vier, nascida a 7 de outubro de 1893 em Ubá, Es
tado de Minas Geraes, domestica, solteira, com do
micilia eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá e residencia á rua Freguezia s/n. (Qualifi
cação requerida.)

7.192. Weber Lopes Barbosa (7.200), filho de Jayme Lopes
Barbosa e de Orbella de Castro Barbosa, nascido a 
22 de setembro de 1914, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Jacarépaguá e residencia á ru;t 
Coronel Rangel n. 238. (Qualificação requerida.',

7.193. Helvidio Prado de Figueiredo (7.201), filho de Hel-
vidio Lopes de Figueiredo e de Aurora Prado de 
Figueiredo, nascido a 6 de novembro de 1910, em 
Victoria, E. de Espirito Santo, funccionario pubiico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residencia á rua Cân
dido Benicio n. 150. (Qualificação requerida.)

7.194. Claudionor José Barreto (7.202), filho, de Manoel José
Barreto e de Luiza Margarida Barreto, nascido a 
26 de setembro de 1901, em Tres' Ilhas, Estado do 
Rio de Janeiro, operaria, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residencia á rua Alayde n. 33. (Qualificação re
querida.) ,

Lauro Pinheiro Nobrega (1.703), filho de Cândido 
Pinheiro Nobrega e de Deolinda Ramos Nobrega, 
nascido a 15 de junho de 1916, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Pavuna e residencia á 
rua Rego Monteiro n. 16. (Qualificação reque
rida.).

7.202.

7.203.

Anchieta e residencia á Estrada do Engenho 
n. 140. (Qualificação requerida.) _ #jq|

Antonio Padua Filho (7.209), filho de Antonio ” * 4 
Rocha e de Antonio Ribeiro da Rocha, nasc® u  
6 de dezembro de 1896, em Santa Luiza, Estaoo^j 
Alagôas, operário, casado, com domicilio 
no districto municipal de Anchieta e re.s} \ 
á rua Souza n. 225. (Qualificação requerida-hy 

Miguel Soares da Fonseca (7.210), filho de *To 3 fj<* 
Soares Fonseca, e de Bralia Maria da 
nascido a 29 de outubro de 1906. em Aram ^  
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, ^  
domicilio eleitoral no districto municipal de ,^  
vuna e residencia á rua Itapeba n. 25. (Tra*19 , 
reneia.) w0f.tá

7.204. João da Motta Cabral f7.2H4. filho de Pedro da • ^
Cabral *> de Maria das Dores .Tesus, nascido ger„ 
de janeiro de 1903, em Aracaju, Estado de

gipe. operário, solteiro, com domicilio e\0j . vxi* 
no districto municipal de Madureira e resw 
á rua dos Rubis n. 145. (Transferencia.) . M

  '■ ? » *".205. Louriva! Portella de Magalhães 
Francisco R. Magalhães e de

.'7.212),
Etelvina

Magalhães, nascido a 24 de novembro de l® ^
Districto Federal, sapateiro, solteiro, cODi

!)d
do®*' 
répa*

eilio eleitoral no districto municipal de Jaca,ptla*. 
guá e residencia á Estrada da Covanca sjn- ( ,

'.206.

7.207,

lificação requerida.) - <ji
Antonio da Silveira Braga (7.213), filho de "praga*

Silveira Braga e de Antonia de Oliveira j-g.
nascido a 17 de janeiro de 1915, em Pirapor»* 
tado do Rio de Janeiro, commercio. solteiro*- 
domicilio eleitoral no districto municipal 0a *ntig# 
chieta e residencia á Estrada Nazareth n. 8 -  1 
lificação requerida.) ««toni?

Julio Antonio Gomes (7.215), filho de Julio A“  cSs-' 
Torres e de Sonia Francisca Rocha Torre-* -Torres e de Soma Francisca Rocha Torres» 
cido a 19 de dezembro de 1909, no Distn® . 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleit° . _á-ru*

7.175,
7.209

districto municipal de Pavuna e residencia . „üe' 
Marques Aracahy n. 244. (Qualificação 
rida .) porfi'

. Guiomar dos Santos Lopes (7.216), filho de p
rio Augusto Lopes e de Etelvina Duarte Re
nascido a 30 de setembro de 1904, no Dizt:r 
deral, domestica, casada, com domicilio »
no districto municipal de Pavuna e reside 
rua José Borge n. 68.
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1.210,

L2 í í .

*•212.

7-Sl3.

7-2í 4.

L 2 15 ,

7,246.

•247.

•218.

•219.

•220.

1.291

•S»»

Norival da Silva Serra (7.217), filho de Labei Elisa 
Gonçalves, nascido a 15 de novembro de 1916, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Anchieta 
© residencia & rua José da Motta n. 144. (Qua
lificação requerida.)

Ulys-ses Epiphanio de Oliveira (7.218), filho de Epi- 
phanio de Oliveira e de Fortunato de Oliveira, nas
cido a 11 de junho de 1908, em Japuiba, Estado 
do Rio de Janeiro, Lycht, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna e resi
dencia á rua Santo Antonio n. 24. (Qualificação 
requerida.)

Oswaldo dos Santos (7.214), filho de Honorio dos 
Santos e  de Paulina Maria Conceição, nascido a 
18 de junho de 1095, na Capital Federal, commer
oio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residencia á rua Maria 
Freitas n. 26. (Qualificação requerida.)

Luiz Garcia Bastos (7.220), filho de Alcides Guana
bara Bastos e de Luiza Garcia Bastos, nascido a 
1 de abrif de 1812, em Cascata, Estado do Rio de 
Janeiro, opérario, .solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Madureira e residencia 
á rua dos Anjos n. 5. (Qualificação requerida.)

■Joaquim da Costa (7.221), filho de Manoel da Costa 
e de Thereza Vasques, nascido a 3 de agosto de 1863 
em Portugal, empregado municipal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Madu- 
deira e residencia á ru3 da Gloria n. 765. (Qua
lificação requerida.)

Isabel Pinto Lima (7.223), filho de João Martins Du
arte e de Maria Augusta Salles, nascida a 25 de ou
tubro de 1870, no Districto Federal, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Madureira e residencia á rua Felizardo 
Gomes n. 11. (Qualificação requerida.)

Antonio da Silva Christino (7.224), filho de Joaquim 
da Silva Christino e de Angelina Rosa de Jesus, 
nasoido a 2 de julho de 1885, em Porto, Portugal, 
proprietário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residencia no 
Largo do Campinho n. 9. (Qualificação reque
rida.)

Hugo Figuereido de Almeida (7.225). filho de Pedro 
Figueiredo Almeida e de Etelvina Figueiredo de 
Almeida, nascido a 17 de abril de 1909, no Distri
cto Federal, funccionario publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá e residencia á rua Coronel Rangel n. 150. 
(Qualificação requerida.)

Alfredo Pinheiro Porto Junior (7.2261.. filho de Al
fredo Pinheiro Porto e de Violeta Barbosa, nas
cido a 19 de agosto de 1911. no Districto Federal.

• commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia á rua 
Barão da Taquara sem numero. (Qualificação re
querida.)

Nilza da Silva Guayanazes (7.227). filha de Alberto 
Regis da Silva e de Alzira Gomes da Silva, nascida

. a 14 de dezembro de 1914. no Districto Federal, do
mestica. casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residencia á rua Baro- 
neza da Taquara n. 290. (Qualificação requerida.)

José Lourenço Casales Filho (7.228), filho de José 
. Lourenço Casales e de Isaura Rosa de Oliveira, 

nascido a 16 de dezembro de 1916. no Districto Fe
deral. estudante, solteiro, eom domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residencia á 
rua Coronel Rangel n. 75. /'Qualificação requerida.)

Victorino Isidio Martinelli '7.229V  filho de Luiz 
Marímelli e de Maria Baldacil. nascido a 24 de no
vembro de 1900, em Porto XOvo do Cunha, Estado 
de Minas Geraes. operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residencia á rua Capitão Menezes n. 309. (Quali
ficação requerida.)

Geraldo Honorato (7.230\ filbo. de. Belmiro Honorato 
Cruz e de Dolores Maria da Conceição, nascido a 
22 de abril de 1912. em Guataguazes, Estado de Mi
nas Geraes, operário, solteiro, com. domicilio elei
tora] no districto municipal de Jacarépaguá e r e 
sidência á rua Virgina vidal n. 7?s. (Qualifi
cação requerida." . ' - — - - -

7.223.

7.224.

7.225.

7 .2 2 6 .

7.227.

7.228.

7.229.

7.230.

r .2 3 i .

7.232.

.233.

7.234.

7.235.

Arey d© Macedo Rosa (7.234), filho d© M anoel1 dé 
Abreu Rosa e de Anna Ermesia de Macedo Rosa, 
nascido a 21 de fevereiro de 1915, em Itaocara, Es
tado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal d© Ja- 
carépaguâ e residencia á rua D r. Lu iz Beltrlo 
n. 603. (Qualificação requerida.)

Joio Silva (7,232), filho de Ignez Bernarda da Silva, 
nasoido, a 24 de julho de 1916, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio^ eleito
ral no districto municipal de Jacarépaguá e re
sidencia á estrada do Páoferro n. 338. (Qualifi
cação requerida.)

Paulo da Rocha (7.233), filho de Eduardo'da Rocha 
e de Maria Jesus da Rocha, nascido a 29 de maio 
de 1912, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá. e residencia á rua Carvalho de Souza 
n. 257. (Qualificação requerida.)

Jósino Vieira da Silva (7.234), filho de Bento V ieir4 
da Silva e de Maria Joaquim da Conceição, nas* 
cido a 3 de outubro dé 1890, em Riacho do Sertão, 
Estado de Alagôas, operário, casado, com domici* 
lio eleitoral no districto municipal de Pavuna e re
sidencia á estrada do Quentrigo n. 240. (Qualifi
cação requerida.)

José Augusto Vargas (7.235), filho de Onofr© Au
gusto Vargas e de Maria Luiza Vargas, nascido a 
16 de agosto de 1910, em Vassouras, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal d© Anchi6ía 6 resi
dencia á rua Sargento Rego n. 7. (Qualificação 
requerida.)

Antonio Synesio Fernandes (7.236), filho de Ântoniõ 
Martins Filho e de Elza Appia Fernandes, nasoido 
a 11 de dezembro de 1912, em S. Salvador, Estado 
dá Bahia, militar, casado, com domicilio-eleitoral 
no districto municipal de Anchieta e residencia á 
rua José da Motta n. 84. (Qualificação requê- 
rida.)

Milton Pinto de Carvalho (7.237), filho de Anysid 
Pinto de Carvalho e de V irg ina  Nunes Carvalho, 
nasçido a 11 de abril de 1913, em Aracaju’, "Esta
do de- Sergipe, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoraT no districto municipal de Anchieta e re
sidência á esteada. Nazareth n.. 24. (Qualificação 
requerida.). , . : ■ '

Bento Viçosa (7.238), filho de Faustino Viçosa, è Sé 
Amelia Viçosa, nascido a 9 de maio de 1908, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira e re
sidencia á rua dos Rubis n. 33. (Qualificação 
requerida.)

Duarte Couto (7.239', filho de Manoel José Lente 
e de Honorina Couto, nascido a 9 de julho de 1917, 
em Salte, Estado de São Paulo, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Anchiet| e residencia á rua Caberipe n. 32. 
(Qualificação requerida.)

Humberto Losso (7.240), filho de Francisco Losso 
Pelle e.de Philomena Losso, nascido a 16 de agosto 
de 1916, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Madureira e residencia á rua Carvalho de Souza 
n. 25. (Qualificação requerida.)

Antonio Braz (7.241), filho de Francisco Braz e de 
Gracinda Braz. nascido a 4 de novembrot de 1901, 
no Districto Federal, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Anchieta 
e residencia á rua Acapu’ n. 10. (Qualificação 
requerida.)

Eleuterio Vasconcellos Cirnes (7.242), filho de A lfre
do V . Cirnes e de Amelia Vasconcellos. nascido a 
16 de maio de 1914, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mur 
nicipal de Madureira e residencia á esteada Ma
rechal Rangel n. 60. (Qualificação requerida.)

Manoel Honorio (7.243), filho de. Maximina da Con
ceição, nascido a 13 de setembro de 4914, em 
Mendes, Estado do Rio-de Janeiro, operário, casa
do, com domicilio eleitoral -no districto municipal 
de Anchieta e residencia á rua Commendador. T * -  

• vares tu -76. /Qualificação roquerida.) ■
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7.236. Aütonio Cardoso Pinheiro (7.244), filho de Maria
Rosa de Jesus, nascido a 6 de julho de 1896, no 
Districto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira e 
residencia á rua Carvalho de Souza n. 257. (Qua- 

• lificáção requerida.)
7.237. Roberto de Oliveira Santo9 (7.245), filh o  de Joaquim

de Oliveira Santos e de Maria Lopes Maia, nas
cido a 8 de junho de 1893, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ancbieta e residencia á estra
da do Camboatá n. 36. (Qualificação requerida.)

7.238. Anastacio Jayme de Carvalho (7.246), filho de Lou
renço P . de Carvalho e de Benedieta Maria Con
ceição, nascido a 7 de setembro de 1896, em São 
Fidelis, Estado do Rio de Janeiro, operário, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Madureira e residencia & estrada Mareoha! 
Rangel n. 319. (Transferencia.)

7.239. Egydio Dias dos Santos (7.247), filho de Manoel
Clementino Santos e de Antonia Dias Santos, nas
cido a 28 de dezembro de 1899, em São Salvador, 
Estado da Bahia, 1* sargento, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal dc Madureira 
residencia á estrada do Quitungo n. 100. (Qualifi
cação requerida.)

7.240. Saverio Ferreri (7.248), filho de Alberto Ferreri o
de Pascolina Milton, nascido a 17 de março de 1914, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Pavuna e 
resideritè á estrada do Quitingo n. 100. (Qualifi
cação requerida.)

7.241. Marilho Pereira Baptista (7,249), filho  de Anna Pe
reira Baptista, nascjdo a 6 de junho de 1914, no 
Districto Federai, commerciante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de; Madu
reira e residencia á rua D r. Juveniano n. 35. 
(Qualificação requerida.)

7.242. Adelino José de Souza (7.250), filho de Braulio José
de Souza e de Maria Anna dai Conceição, nascido 
a 28 de setembro de 1889, ém Cordeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipa! de Madureira e 
residencia á rua Carvalho de Souza n. 313. (Qua
lificação requerida.)

'7.243. Alberto Tavares Martins (7.251), filho de Augusto 
P . Martins e de Emilia Tavares Martins, .nascido 
a 27 de junho de 1888, no Districto Federal, com
mercio, casado, com domioilio eleitoral po dis
tricto municipa! de Pavuna e residencia á es
trada Marechal Rangel n. 2.223. (Qualificação 
requerida.)

7.744. Antônio Ignacio do Nascimento (7.252), filho de José 
Ignacio do Nascimento e de Maria José de Jesus, 
nascido a 6 de dezembro de 1899, em Rio Preto, 
Estado de Minas Geraes, operaçio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Madu
reira e residencia á rua Dr. Juveniano n. 229. 
(Transferencia;)

7.245. Sebastião Ferreira Oliveira (7.253). filho de Bene-
dícto Ferreira e de Felisberta Maria Conceição.

I. nascido a 29 de novembro de 1898, em Vassouras,
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com 

.dom icilio eleitoral no districto municipa! de Ma
dureira e residência á rua Alice de Freitas n. 166.

, (Qualificação requerida.)
7.246. Evaristo de Souza Lobo (7.254), filho  de Julio de

Souza Lobo e de Gusvonir Maia Teixeira, nascido 
a 26 de outubro de 1914, no Districto Federal, 
operário, solteiro, oom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Anchléta e residencia á rua . 
Ttatüia n. 6 (Qualificação requerida.)

7.247. Aristotelino da Costa (T.255), filho 'd e  Agostinho
Teixeira Castro e de Leonor Venbelina de Barros,. 
nascido a 4 do abril de 1965, nó Districto Federal,

. •  operaríb, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- 
• ' •' tricto. municipal de Madureira .e residencia á rua .

Ò livia Maia n. 105, casa 4. (Qualificação requ e-; 
rida.) : • . *•

7.24®.\Xdgard Pauta Freiri (7.256), filh ó 'd e  Alexandre de 
Paula Freiri ;e de Leonor de Souza Freiri, nas
cido a 17 de março de 1912, no Districto Federa!, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Madureira e residencia á es* 
irada Marechal Rangel n . 25|8. (Qualifi®8̂  
requerida.)

7.249. José Roberto de Souza (7.257), filho de José Roberto 
de Souza e de Antonieta de Oliveira e Spuza, na-* 
cido a 25 de dezembro de 1915, em Xadario, "L  
tado de Minas Geraes, commercio, solteiro, 
domicilio eleitoral no districto municipal de J 
carépaguá e residencia á rua Andrade Araújo 
mero 16. (Qualificação requerida.) . . .

José Francisco Pimentel (7.258), filho de João A»
Ín f í in  D ím o n fo !  r* <4a Tn em tiw n  t T o iv í l I f í  * } .

7.250.
tonio Cardoso Pimentel e de Joaquina Teixeira ", 
mental, nascido a 28 de abril de 1894, no D U »"”., 
Federal, operário, casado, com domioilio ele»"
no districto municipal dé Jacarépaguá e resid®?' 
cia á rua Cândido Benicio n. 454. (Qualifi®358

7.251.
requerida.)

Matheus Martins Nogueira (7.259), filho de " * d9 
Martins Nogueira, nascido a 23 de fevereiro u 
1918, no Districto Federal, operário, solteiro, c 
domicilio eleitoral no districto munièipal d® 8de 
carépaguá e residencia á estrada'do Rio GraD 
n. 279. (Qualificação requerida.)

7.252. Moacyr da Silva Araújo (7.260), filho de A driano
de Araújo e de Marieta da Silva Araújo, Df s8L . 
a 9 de fevereiro de 1903, no Districto Federal, e* 

<*a *’ pregado publico, viuvo, com domicilio" eleitorai 
districto municipal de Jacarépaguá e residenm# 
estrada da Covanca sena numero. (Qualificav 
requerida.) '. ' . . .  vi.

7.254. Qstena Antunes do Amaral (7 .2 è l), filho de J°®é rJj,
talino do Amaral e de Maria Benedieta do Am® ,0 
nascido a 23 de novembro do 1915. -no *D.íSltr 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio e * 
toral no districto municipal de J a c a r é p a g u á  e j < 
sidencía á rua Coronel Rangel n. 437, casa 
(Qualificação requerida,) 0#

7.253. Delio Serra Gadelha (7.262), filho de Diogo R a de 
, Gadelha e de Hilda Serra Gadelha,, n a s c id o iy e,

maio de 19.17, em Portugal, Estado de Cearr’ ,°icto 
rario, solteiro, com domicilio eleitoral no ^1S ce- 

• municipal de Jacarépaguá e residencia á ro8„.,e- 
ronel Rangel n. 437, casa 1. (Qualificação req 

. rida.) de
7.255. Sylvina Tavares de Couto Abreu (7.263),

Francisco Tavares do Couto e de Francisca J-1* g0 
res do Couto, nascida a 20 de outubro de i89y’ c3. 
João Pessôa, Estado da Parahyba, domesíic3* 
sada, com domicilio eleitoral no districto mu yj- 
pal de Jacarépaguá e residencia á rua J°a0 
cente n. 313. (Qualificação requerida.) .,iho

7.256. Alberto Carvalho (7.264), filho de Raphael .C*£*a de
e de Maria Penque Carvalho, nascido a ca- 
março da 1908, no Districto Federal, operário, j, 
sado, com domicilio eleitoral no districto mu* a-, 
pal do Jacarépaguá o residencia á rua do Enc
mento n. 14. (Qualificação requerida.) Ma®1oe!7.237. Waltómiro José Ferreira (7.265), filho de
José Pereira e de Leonor Maria da Cone® ^  
nascido a 14 de junho de 1913, em Macane, ^  
tado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, cí  l aré- 
micilio eleitoral no districto municipal de *'* ero- 
paguá e residencia ã rua Tijuca sem num 
(Qualificação requerida.) v-moio

7.258. José Ferreira de Medeiros (7.266), fUho'de s< 
Ferreira Medeiros e de Joaquina Rosa de 
nascido a 4 de .março de 1907, em Itacara. íf-.jiiíi 
do Rio de Janeiro, operário, casado, com dor :aguá 
eleitoral no districto municipal de Jacarop » 
e residencia á estrada do Páo Ferro n. 571. 
lificáção requerida.) ‘ ’ -.«oto

Alaesse Bento de Campos (7.267), filho de »  -s. 
Vasco de Campos e de Agrippina de Souza can. ^  
nascido a 19 de agosto de 1912, no Districw> j 
deral, professor, solteiro, com domicilio e\",eílai& 
no districto munioipal de Jacarépaguá e r?^H-ncã0 
á rua Cândido Benicio sem numero. (Quaiu 
requerida-.) Coi,

: Adalgiza Costá Valenti m (7.268), filha. de S d ü a w r ,eto 
ta, nascida a 30 de dezembro de. 1914, oo D>9.,oral 
Fedferal, domestica, taeada. com domicilio ® .je0ci» 
nó'districto municipal de Jacarépaguá e resm r*' 
á Estrada do Rio Grande n. 842. Qualifi®31̂  
queida.)

7.259.

7.260.'
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7.261,

7.262

7.263

7.264

7.265

7.266

7.267

7.269

7-270.

7.271,

•272 .

7-273.

7.276.

7.277.

7.278.

Joaquina Vieira Nunes (7.269), filha de Joao Vianna 7.275. 
da Rocha Nunes e de Maria de Souza Barros, nas- 
cida a 4 de novembro de 1900, no Districto# 
deral, domestica, casacfa, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residencia 
á Estrada da Caricica sem numero. (Qualificação 
requerida.) ' . ■ ■

Francisco Sodré (7.270), filho de Epipbamo José So- 
dré e de Melania da Costa Sodré, nascido a 18 de 
novembro de. 1902, em Rio Bonito, Estado do Rio 
de Janeiro, pratico de pharmacia,' solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá e-residencia na Colonia de Psychopathas 
(Homens) sem numero. (Qualificação requerida.)

Accacio Moreira dos Santos (7.271), filho de Guilher
m e-Pereira dos Santos e de Laura Moreira dos 
Santos, nascido a 4 de dezembro de 1909, no Dis
tricto Federal, mecânico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 

•residencia á Estrada da Caricica sem numero. 
(Qualificação requerida.)

Altamiro Barbosa de Souza (7.272), filho de Maria 
Antonia de Souza, nascido a 22 de maio de 1909, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domiciilo 
eleitoral no districto municipal de Pavuna e resi- 7.279, 
dencia á rua Santo Antonio n. 14. (Qualificação ( 
requerida.) . .

Arthur Carlos (7.273), filho de Carlos Teixeira San
tos e de Francisca Rosa de Jesus, nascido a 6 'de 
setembro de 1906, em S. João Nepamuceno, Estado 
de Minas Geraes, lavrador, solteiro, com domiciilo 7.280. 
eleitoral no districto municipal de Anchieta e resi- 
denc-a á rua Capella n. 147. (Qualificação reque
rida.)

Emygdio Jorge (7.274), filho de Galiano Jorge e ae 
Èphigenia de Jesus, nascido a 5 de setembro de 
1914, em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, la
vrador. solteiro, com domicilio eleitoral no distei- 7.281.
cto municipal de Anchieta e residencia á Estrada 
Nazareth n. 140. (Transferencia.)

Maria de Jesus G6bara (7.275), filha de José Ferreira 
da Costa e de Maria da Gloria C. Costa, nascida a 
14 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, do
mestica. casada, com domicilio eleitoral no distri- 7.282.

.cto municipal de Madureira e residencia á Estrada 
do Barro Vermelho n. 122. (Qualficação reque
rida. )

Antonio Francisco de Carvalho .7.276>, filho de Cae
tano Francisco Carvalho -e de Honoria Francisca d6 
Carvalho, nascido a 3 de julho de 1906, em Canta- 7.283. 
gallo, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, 
cocn domiciilo eleitoral no- districto municipal de 
Pavuna e residencia á rua Santo Antonio n. l i .  
(Transferencia.)

José Ferreira da Silva (7.277), filho de Francisco
Ferreira Silva e de Maria Alves da Silva, nascido a 7.284. 
4 de setembro de 1901, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna e residencia á travessa Páo 
Ferro n. 42. (Qualificação requerida.)

Maria Eva de Souza (7.278), filha de Eva das Neves, 
nascida a 15 de agosto de 1888. em Diamantina,
Estado de Minas Geraes, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Madu
reira e residencia á Estrada da Portella n. 190. 
(Qualificação requerida.)

Maria Jacintha Basto (7.279), filha de Antonio Basto 
Guerreiro e de Anna Jacintha Basto, nascida a 9 
de junho de 1910, em Cataguazes, Estado de Minas 
Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Anchieta e residenca á 
rua José da Matta n. 4. .Transferencia.)

Felix do Nascimento (7.280), filho de Izaltina Maria
1 Conceição, nascido a 10 de março de 1911, no Dis-
• -tricto Federa!, operário, solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Pavuna e resi
dencia á rua Oliveira Alvares n. 81. (Qualificação 
requerida.)

Amjibal da Silva Peixoto (7.281), filho de João Rodri
gues Peixoto e de Benedicta Malafaia, nascido a 11 
de abril de 1911, em Cambucy, Estado do Rio de 
Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Anchieta e residencia á 
rua São Venaneio n. 38. (Transferencia.)

7.285.

7.286.

7.287.

7.288.

Nair de Souza (7.283), filha de Rufino de Souza e de 
Maria Eva de Souza, nascida a 12 de abril de 1912, 
na Capital Federal, auxiliar de enfermeiro, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Madureira e residencia á rua Portella n . 190. 
(Qualificação requerida.)

Alfredo Leão de Lima (7.284), filho de Raymund© 
Leão Lima e de Antonia Maria de Lima, nascido a 
11 de abril de 1889, em Fortaleza, Estado do Cea
rá, maritimo, casado, coma domicilio eleitoral no 
districto municipal de Anchieta e residencia á Es
trada Nazareth n. 140. (Qualificação requerida.)

Antonio Severino dá Silva (7.285), filho de Manoel Se- 
verino dá Silva e de Josepha Maria da Silva, nasci
do a 24 de janeiro de 1893, em Muragy, Estado de 
Pernambuco, barbeiro, casado, com domicilio. elei
toral no districto municipal de Anchieta e residen
ca á rua José da Motta n. 40. (Transferencia.)

Fernando de Amorim Tavares (7.286), filho de Dia
mantino Augusto Tavares e de.Maria Antonia de 
Amorim Tavares, nascido a 26 de junho de 1916, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Jacarépa- 

- guá e resdencia á rua Capenba n. 317 A . (Quali
ficação requerida.)

Alice da Costa (7.287), filha de Antonio da Costa 6 de 
Maria da Costa, nascida a 19 de dezembro de 1908, 
no Districto Federal, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Jacarép*- 
guá e residencia á rua Turibio n. 284. (Qualifica
ção requerida.)

José Ferreira dos Santos (7.288), filho de Evaristo-de 
Lima dos Santos e de Teadelina Lima dos Santos, 
nascido a 30 de abril de 1914, em Cachoeira Alegre, 
Estado de Minas Geraes, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá e residencia á Estrada da Taquara sem nu
mero. (Qualificação requerida.)

Helena Elias (7.289), filha de Jorge Elias e de Sera- 
phinà Salomão, nascida a 26 de dezembro de 1908. 
no Districto Federal, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no dist. municipal d6 Jacarépaguá «  
residencia. á Estrada da Freguezia n. 19. (Quali
ficação requerida),

Maria Paes Pecei (7.290), filha de Leonordo Fa i # 
de Cadecto Maria Fonseca, nascido a 17 de março 
de 1900, em Mirahy, Estado de Minas Geraes, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Jacarépaguá e residencia á Estea
da do Pauferro n. 316.

Perciliana Olga de Deus (7.291), filha de João Deue 
e de Anna Rosa da'Conceição, nascido a 19 de no
vembro de 1897, no Districto Federal, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Jacarépaguá e residencia á Esteada dá 
Freguezia sem numero.

Maria Thereza de Souza (7.292), filha de Sebastião 
Costa e de Thereza Francisca de Jesus, nascida' a 
20 de março de 1880, em Conservatorio, Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residencia á Esteada Henrique de Mello n. 367. 
(Qualificação requerida).

Herminia Lourenço Casales (7.293), filha de José Lou
renço Casales e de Isaura Rosa Casales, nascida a 
8 de maio de 1918, no Districto Federal, estudante, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto qiuni- 
cipal de Jacarépaguá e reridencia á rua Coronel 
Rangel n. 75. (Qualificação requerida).

Silverio Antonio Borge (7.294), filho de Domingoe 
Antonio Borge e de Maria Augusta Borge, nascido 
a 17 de dezembro de 1896, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia á Es
trada Intendente Magalhães n. 157. (Qualificação 
requerida).

Sebastião José Ferreira (7.295), filho de Francisco 
CJaudio Ferreira e de Maria Bernarda da Concei
ção, nascido a 2 de julho de 1867, no Districto Fe
deral, lavrador, solteiro, com domicílio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residencia á 
rua Coronel Range! n. 447. (Qualificação reque
rida) .

Pedro de Carvalho Luz (7.296), filho de Glegario Ro-, 
drigues da Luz e de Julieta. Prados Carvalho 8a 
Luz, nascido a 25 de março de 1911, em Jaicc* 1H-
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7.302.

7,305.

7.307.

rgjhy, Estado do Rio de Janeiro, sargento do Exer
cite, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
mupicipal dé Jacarépaguá e residencia á rua Co
ronel Rabgel n. 41. (Qualificação requerida).

7.289. Leonidas Medeiros do Couto (7.297), filho de José 
França de Medeiros e de Maria José de Abreu Me
deiros, naseido a 20 de março de 1900, em São José 
das Tabòas, Estado do Rio de Janeiro, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni- 7.303. 
cipal de Jacarépaguá e residencia á rua Capitão 
Menezes ri. 484. (Qualificação requerida).

7.280. José Ribeiro (7.298), filho de Leodgerio José Ribeiro
e de Umbelina Maria de Jesus, naseido a 21 de 
março de 1890, em Mar de Hespanha, Estado de 
Minas Geraes, operário, casado, com domicilio elei- 7.304., 
toral no distrioto munioipal de Jacarépaguá e re
sidencia á rua São Geraldo n. 12. (Qualificação 
recjuarida).

7.281. Gonçala Barbosa Bivar (7.208),. filha de Fi’ancisco
Barbosa de Souza e de Antonia Maria de Souza, 
nascida a 3 de março de 1895, em Natal, Estado do 
Rio Grande do Norte, domestica, oasada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá e residencia á rua Guaracy n. 8 .

7.28?. Francisco Joia (7,300), filho de José Joia e de Do
mingas Cladejras, nascido a 15 de março de 1881, 
na Italia, operário, casado, com domioilio eleitoral 
no districto municipal de Madureira e residencia -7 , 300 . 
ã rua Alice de Freitas n. 189. (Transferencia),

7.293. Luiz de França de Oliveira (7.301), filho de Porphj-
rio Caridido Oliveira ê de Balbina Barbalho Oli
veira, nascido a 6 de março de 1893, epi Eage, Estado 
do Rio Grande do Norte, barbeiro, casado, com do
micilio eleitoral no districto_municipal de Jacaré
paguá e residencia á rua Upião, sem numero. (Qua
lificação requerida).

7.294. Àocacio Antes (7.302), filho de Manoel Antes e de
Maria Antes, nascido a 7 de outubro de 1904, em 
Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Jacarépaguá e residencia á Estrada de Gua- 
ratyba sem numero. (Qualificação requerida).

7.29a. Sebastião Arruda (7.3Q3), filho de Antonio da Costa 
e de Eva da Costa Arruda, nascido a 3 de maio de 
1886, em Bello Horizonte. Estado de Minas Geraes, 
commercio, casado, com domicilia eleitoral no dis- 
triçtp municipal de Jacarépaguá e residencia á rua 
União sem numero. (Qualificação requerida).

7.296. Juracy Alves do Couto (7,304). filha de Domingos 
Alves Teixeira e de Adelide Souza Alves, nascida 
a 8 de novembro de 1917, em Ubá, Estado de Mi
nas Geraes, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto mupicipal de Jacarépaguá e resi
dencia á Estrada da Freguezia, som numero, 
(Qualificação requerida).

7.29?. Rita Paladino Peiosi (7.3Q5), filha de Nicolau Pelosi 
e de Mariangela P . Pelosi, nascida a 5 de abril de 
19f4, rio Districto Federal, commercio, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarepaguá e residencia á rua iVldmde n. 38. 
(Qualificação requerida).

7.298- Antonio Domingos Moreira (7.306), filho de Pio Do- 
' mihgues Moreira e de Cesarina Januaria Concei

ção,'nascido’a ’ 12 de março de Í905, em Juparanõ,
Estado dó Rio de Janeiro, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de An
chieta e residenoia á rua Beberibo n. 50. (Quali
ficação requerida).

7.298. Álvaro Pefeira da Silva (7.307), filho de Anacleto 
Pereira Silva e de lsidora Barbosa da Silva, nas
cido á 9 de junho de 189 i, no Distrioto Federal, 
empregado publico, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Anchieta e residencia 
no Largo da Pavuna n. 1. (Transferencia).

7.300, ?oão Capdido Gervasio (7,308), filho de Theophilo
Felippe Candjdo e Isaltina Maria da Conceição, nas
cido a 19 de julba de 1904, em Rio Preto, Estado 
de Minas Geraes, motorista, soltejro, com domici
lio eleitoral no districto muqiçipal de Pavuna e 
residencia á Estrada Monsenhor Felix n. 1.222. 
(Qúalifioaeãa requerida).

7.301, José Paigiáno de Menezes (7.309), filho de Manoel
Sjlveiro Menezes e de Maria Magdalena de Jesus, 
nascido e 12 de. novembro de 1911, em Ttabaiana,

ü« & ...
Estado de Sergipe, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e Fesideneia á W® 
Alice de Freitas n. 166. (Traosferénoia).

Vicente Marcano (7.310), filho de Égydio Marcano 8 
de Maria Cante, nascido a 6 de abril de 190», 
commercio, solteiro, oom domioilio eleitorgi J #  
districto municipal de Anchieta e residencia á Es
trada da Pavüna n. 39. (Transferencia.)

Antonio de Andrade (7.311), filho de João de Andrade 
Sena e de Josephina de Amorim, naseidc a 2 d8 
janeiro de 1915, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Madureira e residenoia á Estrada do 
Areai n. 1.048. (Qualificação requerida.) 

Antonio Simões de Mattos (7.312), filho de José M - 
tonio Simões Mattos e de Maria Marques Martins» 
nascido a 14 de março de !8S5, em Portugal, OP8'  
rario, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Jacarépaguá e residencia á ru* 
Andrade Araújo n. 16. (Qualificação requerida.)

Agenor Quintino dos Anjos (7.313), filho de 
Quintino dos Anjos e de Targina Paula dos Anjo*» 
nascido a 13 de novembro de 1912. no Districto 
Federal, commercio, solteiro, oom domicilio eleitÇ' 
ral no districto munioipal de Jacarépaguá e e v i
dencia á rua Pereira de Figueiredo n. 97. (Qua
lificação requerida.) .

Ari indo Joaquim Vicente (7.314), filho de ManoV 
Joaquim Vicente e de Honorata da Conceição Vi
cente, nascida a 17 de maio de 1894, em Nictheroy» 
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, co® 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ja'  
carépaguá e residencia á rua da Estação n. lf-o 
(Qualificação requerida.),

Waldemar Pereira Bahia ( 7 . 3 1 5 ) ,  filho de Z ac ar  1 ai 
Pereira Bahia e de. Artastaeia .Sebastiana Fralh®’ 
nascido a 29 de junho de 1918 ,em Muriahé, Estad0 
de Minas Geraes, commeroio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal do Jacaré' 
paguá e residencia á rua Padre Telemaeo n. 
(Qualificação requerida.!

José Fernandes Areias (7.310!, filhe de José Fernafl' 
des e de Adaynide Ayres, nasoido a 15 de fevereiro 
de 1915. no Distrieto Federal, funccionario PUP , 
eo, com domicilio eleitoral no distrioto municipal 
de Jacarépaguá e residencia á Estrada da Fregi®' 
zia s/n. (Qualificação requerida.)

Mocirio José Cordeiro (7.317), filho de Julia Ma'  
garinda Julião. nasoido a 2 de julho de l * 1.0’ 
em Campos. Esta In do Rio do Janeiro, operar®- 
■asado, com domicilio eleitoral no districto mun1'  
cipal de Jacarépaguá e residencia á Estrada a» 
Covanca s/n. (Qualificação requerida.)

Irineu Bastos da Silva (7.318). filho de Benja®1 
Francisco Silva e de Geraldina Maria ConceiÇ»0' 
nascido a 28 de fevereiro de 1891. no Districto 
deral. empregado publieo, casado, copa domi®11 
eleitoral no districto munioipal de Madureira e re
sidência á rua Dr. Joviniano n. 24. (QualificaCe0 
requerida.) ,

Clodoaldo Napoleão de Souza (7.319), filha de Mim* 
Napoleão de Souza e de Antonia Paulina 
nascido a 4 de março de 1915, em Relem. Estad 
do Pará, commercio. solteiro, çom (fomicilio e’8! ' 
toral no districto municipal eje Jacarepaguá e Prl 
sideqoia á Estrada da Tijúc-a s/n. (QuaUf®aC* 
requerida.)

Jarbas Belmiro da Silva (7.321), filho de Jarbas 
miro Silva e de Anna Carlota Silva, nascido a r 
de agosto de 1811, no Distrioto Federal, operai®^ 
solteiro, com domicilio eleitoral no cjistricto ifitfPjr 
cipal de Jacarépaguá a residencia á rua Apn 
Telles n. 35. (Qualificação requerida.) _ ...

7.313. Erico Oséas iRamos (7.32,2). filho dc Euolydes Q®®8?
Ramos e de Leopoldina Francisca Ramos, nascido 
26 de julho de. 1909, no Districto Federal, operar1 - 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mUIVI 
cipal de Jacarépaguá e residencia á pu* Alay™ 
n. 35. (Qualificação requerida.) „

7.314. Norival Marinho (7.323), filho de Manoel M arinho 8
de Izabel Espirito Santo, nascido a 5 dc i an 
de 1889. em Itaocara. Estado do Rio de 
commercio, casado, com domicilio eleitoral w  ®  i  
tricto munioipal de Jacarépaguá e residencia  
rua Padre Telemaeo n. 14.

Outubro de 1936
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7.331,

7.332.

7.333.

7.334.

José Gomes da Rocha (7.324), filho de Francisco 
Gomes Rocha e de Maria de Jesus, nascido a 26 
de março de 1913, em Engenho Novo, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna e re
sidência á Estrada do Pau Ferro n. 5.

Tancredo Antonio Nogueira Filho (7.325), filho de 7 . 32 9 . 
Tancredo Antonio Nogueira e de Fmestina Anto
nio Nogueira nascido a 28 de janeiro de 1913, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Anchieta 
e residencia á Estrada Rio do Pau n. 37, (Trans
ferencia. )

Celia Martins Villas Boas (6.959), filha de Albino 
Martins Villas Boas, e de Cecília de Paiva Villas 
Boas, nascida a 20 de junho de 1917, em Juiz de 
Fóra, Estado de Minas Geraes, estudante solteira, 
com domicilio eleitoral no disíricto municipal de 
Jacarépaguá e residencia á rua Virgiiiia Vida! nu
mero 228. (Qualificação requerida/)

Manoel Pinto de Azevedo (7.326), filho de Eh-ancisco 
Pinto de Azevedo e de Zina Gonçalves Dias, nas
oido a 25 de agosto de 19Í5, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e residencia _á Es
trada Marechal Rangel n. 53. (Qualificação re
querida . )

José Joaquim Pinto (7.327), filho de Antonio Joa
quim Pinto e de Francisca da Costa Pinto, nascido 
a 3 de outubro de 1914. no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitora! no districto 
municipal'de Madureira e residencia á rua Car
valho de Souza n. 257. (Qualificação requerida.)

João Pereira Soares (7.328), íilho de Julio Pereira 
Soares e de Izabel Victoria. nascido a 27 de março 
de 1917. no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Madureira e residencia á rua Maia Freitas n. 93. 
(Qualificação requerida.)

Josepha da Silva (7.329). filha de José Antonio da 
Silva e de Leocadia Pereira da Silva, nascida a 19 
de março de 1883, em Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Madureira e xesiden- 
Oia á rúa Lima Dr.uinmond n. 59. (Qualificação 
requerida. )

Lorena Resembak (7.3301, filha de Jovelino Rosem- 
bak e de Jandyra Rosembak, nascida a 28 de ou
tubro de 1916.’ no Distrieto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Pavuna e residencia á rua Luiz Borges 
n. 187. (Qualificação requerida.)

Lui» José Cardoso (7.331), filho de Theotonio José 
Cardoso e de Lalcinana Augusta Cardoso, nascido 
a 10 de agosto de 1913. em Juiz de Fóra. Estado 
de Minas Geraes. operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna e re
sidencia ã rua Coronel Freitas n. 51. (Qualifi
cação requerida.)

•Maria do Carmo Costa (7.332 . filha de Christovão 
Teixeira Pinto e de Henriqueta Maria dos San
tos, nascida a 26 de novembro de 1906, no B.is- 
tçicto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residencia á rua Floriánopolis n. 33. (Qualiíica- 
çâo requerida.)

Emiygdio Fernandes Machado '7.333', filho de Emy- 
gdio F . Machado e de Domsridia Fernandes Ma
chado, nascido a 19 de agoslo de 1912, no Distrioto 
Federal, sapateiro, casado, com domifiü0 eleitoral 
nçt districto munioipal de Jacarépaguá e residen- 
çia á rua Pinto Telles n, 294. (Qualificação re- 
querida.)

Manoel Rocha Fonseca (7.334), íilho de Affonso Ro
cha Fonseca e de Venanciá Maria Januaria, nasr 
fido a f l  de janeiro de 1915, no Districto Federal, 
operarió, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municbipal de Jacarépaguá e residencia á 
Estrada do Arèal s!n. (Qualificação requerida.)

Aguiléo Braga (7.S35), filho de João Sylvio Brága 
e de Euladia Penha Braga, nascido a 2 de maio de 
1916, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
oen.’ domiciUq eleitoral nç> districto municipal de 
Jacarépaguá e residencia á rua Padre Telemaco 
numero 74. (Qualificação requerida.)

Candida Pimenta de Oliveira (7.336), filha de Rosa- 
lina M. Bento Oliveira, nascida a 13 de fevereiro 
de 1892, no Districto Federal, domestica, casada, 
cona domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residencia á Estrada do Areai sem 
pumero. (Qualificação requerida.)

Moaoyr Borge da Silva (7.337), filho de Antonio 
Borge da Silva e de Olivia Borge da Silva, nascido 
a 13 de janeirio de 1914, no Districto Federal, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e re
sidencia á rua Pinto Telles n. 150. (Q ualificação 
requerida.)

Elza do Carmo Rodrigues (7.338), filha de Maria dos 
Santos Rodrigues, nascida a 8 do fevereiro de 
1916, uo Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrioto municipal de 
Madureira e residencia á rua Leopoldina n. 64. 
(Qualificação requerida.)

Maria Delphina dos Santos (7.339), filha de Gra
dado José dos Santos e de Mercedes Oribir, nas
cida a 8 de dezembro de 1917, em Porto Real, Es
tado do Rio de Janeiro, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
e l  icta e residencia á rua dos Coqueiros n. 22. 
(Qualifioação requerida.)

Helena Miranda Reis (7.340), filha de Octavio Mi
randa Reis e de Cravelina Miranda Reis, nascida 
a 24 de junho de 1916, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e residenoia á rua 
Lima Drumond n. 55. (Qualificação requerida. 

José do Caminho (7.341), filho de Joaquim do Ca- 
n.inho e de Felioiana de São José, nascido 3 12 de 
junho de 1912, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com . domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Anchieta e residencia á Estrada Nazareth 
n. 14. (Qualificação requerida.)

Ivo Francisco Moreira de Queiroz (7.342), filho de 
Eduardo F. Moreira Queiroz e de Rosa Nogueira 
de Queiroz, nascido a 26 de dezembro de 1915, no 
Distrieto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Pavuna e 
residencia á rua Miranda de Brito n. 57. (Quali
ficação requerida.)

Rustier Monteiro da Motta (7.343), filho de Jorge 
Monteiro Motta e de Amandina F . dá Motta, nas
cido a 24 de julho de 1903, no Districto Federal, 
oommercio. casado, oom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna e residencia á Es
trada Monsenhor Felix n. 481. (Qualificação re
querida,)

Dulce Goutinho Gosta (7.344), filha de Belmira Maria 
Coutinho, nascida a 23 de noven,bro de 1909, nc 
Districto Federal, domestica, casàda, com domi
cilio eleitoral no districto munioipal de Pavuna e 
residencia á rua Marquez Aracaty n. 244. (Qua
lificação requerida.)

7.343. Maria Eugenia da Silva (7.352), filha de Lucas João 
Evangelista e do Clemencia Evangelista Caridade, 
nascida a 6 da março de 1891, em Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, domestica, casada, com domi
cilio eleitora! no districto municipal de Jacaré
paguá e residencia á Estrada Camocim n. 706. 
(Qualificação, requerida,)

7.351, Elias Fernianos (7.359), filho de Abril Fernianos e 
e de A.delia Fernianos, nascido a 10 de novembro 
de 1912, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Spl, commercio, solteiro, com domiojlio elei
toral no districto munioipal de Anchieta e residen
cia a rua São, Venancio n. 40. (Qualificação re
querida.)

7.337. Maracassy Mçtyrinck de Nascimento (7.345), filha de
Assis Mayripck e de Maria Corrêa, nascida a 25 de 
de setembro de 19Ò8, no Districto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
munioipal çle Pavuna e residencia á estrada do 
Guntinjq n. 1.597. (Qualificação requerida.)

7.338. Manoel Beraldo (7.346), filho de Manoél Beraldo e
de Flauzina Geralda, nascido a 26 de março de 
1916, em Guarapy, Estado de Minas Geraeí, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Anchieta e residencia à rua Sã> 
Venancio n. 40. (Transferencia.)

7.335.

7.336.
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7.339, Plinio Lourenço (7.347),,filho de José Lourenço e de
Augusta Baguito, nascido a 18 de de fevereiro ds 
1911, em Santo Antonio de Padua, Estado do Rio 
de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Madureira e resi
dencia á rua Paiva da-Costa n. 28. (Transferen
cia .)

7.340, José Pires de Almeida. (7.348), filho de Antonio Pires
de Almeida e de Thereza. Braga Pires, nascido a 
2 de fevereiro de 1914, em Itacurussá, no Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Madureira 
e residencia á estrada Marinho Telcio n. 1.231. 
(Transferencia )

Francisco José da Silva (7.349), filho de Claudino 
José da Silva e de Vitalina Maria da Conceição, nas- , 
cido a 1 de maio de 1882, no Districto Federal, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de (Jacarépaguá e residencia á es
trada da Fazenda s[n. (Qualificação requerida.) 

João Nunes Baptista (7.350), filho de Manoel Nunes 
Baptista e de Josepha Maria da Conceição, nascido 
a-23 de janeiro de 1886, no Estado da Parahyba, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia á es
trada da Fazenda s|h. (Qualificação requerida.)

7.344, Antonio Alvino Villar (7.352), filho de Antonio Pinto 
V illar e de Ignez Àlvim  Villar, nascido a 21, de 
janeiro de 1918, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residencia á estrada da 
Covànea n. 92. • (Qualificação requerida.)

7 345, Alfredo Martins Barbedo (7.353), filho de Guilherme 
Barbedo e de Christino Martins Barbedo, nascido 
a 6 de janeiro de 1909, Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleito
ra! no districto municipal de Jacarépaguá e resi
dencia á travessa Pinto Telles n. 283. (Qualifi
cação requerida.)

João da Cruz (7.354), filho.de Miguel Antonio N, e 
de Vergina Leopoldina N., nascido a 25 de novem
bro de 1895, no Districto Federal, pintor, solteiro, 
com domicilio eleitora! no districto municipal de 
Jacapépaguá • e residencia á estrada da Freguezia, 
5|n. (Qualificação requerida.)

Antonio José dos Santos Guimarães (7.355), filho de 
Antonio José dos Santos e de Maria Delphina dos 
Santos, nascido a 12 de agosto de 1888, em Porto 
Real Rezende, no Estado do Rio de Janeiro, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Anchieta e residencia á rua do 
Coqueiro n.. 22. (Transferencia.)

7.348. Anay Medeiros (7.356), filha de Martinho Rodrigues
e de Anna de Medeiros, nascida a 8 de janeiro de 
1914, em Congrista, no Estado de Minas Gerae3, 
domestica solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Anchieta e residencia á rua 
Garolina Machado n. 1.932. (Qualificação reque
rida.)

7.349. Hilário Marques (7.357), filho de Joaquim Francisco
6 de Ludovina Maria Conceição, nascido a 14 de 
dezembro de 1914, em Paracamby, no Estado do 
Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Anchieta e re
sidência á rua Paraopeba n. 84. (Qualificação-re
querida.)

7.350. Carlos Braz (7.358), filho de Francisco Braz e de
Gracinda Cunha Braz, nascido a 21 de. maio de 
1906, no Districto Federal, motorista, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ma
dureira e residencia á estrada Marechal Rangel 
n. 319. (Qualificação requerida.)

7.352. Manoel Borges de Castro (7.360), filho de Octavio
Borges de Castro e de Maria Merentina de Castro, 
nascido a 25 de maio de 1912, em Nictheroy, no Es
tado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anchieta 
e residencia á rua São Venancio n. 51. (Qualifi
cação requerida.) _

7.353. Arnaldo Freitas Garcia (7.361), filho de Antonio Ju
lio Gaçcia e de Laura Freitas Garcia, nascido a 1 
de janeiro de 1913, na Capital Federal, commer
cio, çasado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna e residencia á rua Mafquez 
de Aracaty n. 81. (Qualificação requerida.)

r.346.

7.347.

7:354, Thomaz Coé (7.362), filho de H e n r iq u e  Coé'flj|* 
Izabel .Goe, nascido a 12 de setembro de 4897, ® . 
Viçosa, Estado de Minas Geraes, operário, cas!w < 
com domicilio eleitoral no districto municip®1 ? 
Anchieta.e residencia á estrada de Nazaretb n. 0 
(Qualificação requerida.)

7.355. Julieta Rodrigues (7.363), filha de Martinho R e 
gues e de Anna de Medeiros Andrade, nasci®3 
13.de. setembro de 1911, em Angarahy, no ®stnL 
de Minas Geraes, domestica, solteira, com do®' 
lio eleitoral n0 districto municipal de Ancb®®, 
residencia á rua Carolina Machado n. l - yj ' 
(Qualificação requerida.) • , mn.

7.356. Sebastião Ribeiro (7.304), filho de Maria
nascido a 16 de dezembro de 1916, no Di»tr" j. 
Federal, commercio, solteiro, com dom icilio el . 
toral no districto municipal de Madureira e rs 
dencia á travessa Pinto n. 45. (Qualificaçao 
q u erid a .)  -

7.357. Rubens Esteves (7.365), filho de Manoel Esteves e-_
Andrelina Muniz Correia, nascido a 16 de d°v®j. 
bro de 1916, no Lústricto Federal, oP©rara0’ «lei
teiro,- com domicilio eleitoral no districto ®Uvata 
pal de Anchieta e residencia á estrada da Coi®

■A 358,
n. 437. (Qualificação requerida.) _.;rn

Emiüo Ferreira Marques .(7.366), filho de ■T°a!̂ ra. 
Ferreira Marques e de Vergina Pacheco Ferr r e- 
nascido a 12 de janeiro de 1918, no Districto '  j» 
deral, motorista, solteiro, com domicilio' el®
no districto municipal de Jacarépaguá e reS

7.359.

f . 360.

7.361.

7.362.

1.363.

7.364,

cia ã rua Albano n. 
rida.)

233. (Qualificação re<lue'
T0,

Alcinda Lopes Carvalho (7.367), filha de A lc id e s ^  
pes e de. Olga Breves Lopes, nascida a 5 do ®d'a, 
de -1912, no Districto Federal, domestica. ,c ■ ,d® 
com domicilio eleitoral no districto municiP3‘,,t3, 
•Jacarépaguá, e residencia á rua do Encana® 
n-. 14. (Qualificação requerida.) ,iar-

Mathiãs Martins Ferreira (7.368), filha de J®1*® 
tins Ferreira e de Luiza da Silva, nascida 3 .-jo, 
setemPiò de 1893, em Portugal, operário, ®as d* 
com domicilio eleitoral no districto munidP31̂ , 
Jacarépaguá, e residencia á rua Japurá, n* . 
(Qualificação requerida.) de

W aldir Seixas Marcelino (7.369); filho naturai ^  
Benedieta Maria da Conceição nascido 3 cd- 
abril de 1913, no Districto Federa!, commercio,- j .  
teiro, eom domicilio eleitoral no districto ,® pau 
cipal de Jacarépaguá e residencia á rua do 
Ferro, u. 477. (Qualificação requerida.) ,_,0,.rtjirs

Manoel Ferreira (7.70), filho de Antonio f r e i r i  

de 1913, no Districto Federal, operário,. s.®*'f-de
e de Casemira de Jesus, nascido a 24 de -eVC

com domicilio eleitoral no districto munlciP -a- 
Jácarépaguá. e residencia á Estrada de °  

n.tiba, n. 903.
Edithe Duarte da Matta

i .365.

7.366.

7.367.

(Qualificação requerida.)
(7.371), filha de Jc'a.^ ‘ s 

lerre ira  e de Isaura Duarte da Matta, na=c>
30 de julho de 1905, em Capivar}-, Estado 
de Janeiro, domestica, casada, com domicib° re- 
toral no districto municipal de Jacarépaguá, ej3 ; 
sidencia á rua Pinto Telles, 280. (Transíe1’®13 . dc 

Oswaldo Gentil Ferreira de Mello (7.372),
João Policarpo da Cruz e de Candida Rosa 
ra de Mello, nascido a 9 de abril de 1888, em ?adj, 
anna Estado de Pernambuco, commercio, d ‘>.d» 
com domicilio eleitoral no districto m un® 'lange! 
Jacarépaguá, e residencia á rua Coronel 
n. 233. (Qualificação requerida.)

José Maria Martinez (7.373), fill)o de Irmão 
e de Honorafa Marthy, nascido a i de
1907, em Belém Estado do Pará, commercio, ca* de 

eleitoral no districto munic® yj.com domicilio 
Jacarépaguá, e residencia 
(Transferencia.)

á  rua Albano,'

Alquecibio Lopes da Silva (7.374), filho de >“ * ar  
Lopes da S ilva 'e de Thereza Lopes da rider3'’ 
cido a 10 de abril de 1911. no Districto n3
commercio. solteiro, com domicilio eleitor31JÜ»

José da Silva (7 . o io j , m uo  oe auujiuo u» ■yi-vio " 
Laurentina da Silva, nascido a 12 de 
■4912, no Districto Federal, commercio,
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T.363.

L37&.

7-371.

7 ' 3 7 * .

’ 7 -373.

Í7.374,

7 >375.

•376.

•377,

^379.

•38o

com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Madureira, e residencia á Estrada do Areai, u. 
362. (Qualificação requerida.)

João Magalhães Penna (7.376), filho de Joao Maga
lhães e de Delphina Soares, nascido a 28 de dezem
bro do 1917, no Districto Federal, marmorista, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto mum- 
cipal de Anchieta, e residencia á rua Jarina, n.l7ü. 
(Qualificação requerida.)

Alvaro Aivcs Rezende (7.377), filho de José Maria e 
de Maria Augusta Alves, nascido a 25 de julho de 
1916. no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
chieta, e residencia á rua Estrada Nazareth, n. 
414. (Qualificação requerida.)

Edith da Conceição Duarte (7.378), filha de Messias 
do Amos D . e de Laudejina Cicitibg nascida a 4 de 
outubro de 1914, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Anohieta, e residencia á rua José da Matta, 
n. 10. (Qualificação requerida.)

Jacifo Manoel Costa (7.379), íilho de Manoel Hoinão 
da Gosta e de Amelia da Costa, nascido a 17 de 
junho de 1917, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Anchieta, e residencia á rua Jarina n. 50. 
(Qualificação requerida.)

Manoel Felix Molina (7.380), filho de José Molmo e 
de Lnudelina de Souza Forio, nascido a 25 de ju 
nho de 19C5, em Angra dos Reis, Estado do Rio de 

' Janoiro . operário/ solteiro, com domicilio oleí-
• toral no districto municipal de Anchieta, e residen

cia á rua José da Matta, n. 147. (Qualificação re
querida.) •

Moacyr dos Santos Machado (7.381), Filho de Avelino 
José M. Junior e de Arminda dos Santos Machado, 
nascido a 9 de: agosto de 1915, no Districto Fede
ral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Madureira, e residencia á 
rua Maria Freitas n. '42. (Qualificação requerida
E. 139.)

Eugênio Cardoso do Nascimento (7.382), íilho de 
Affonso Cardoso do Nascimento e de Virginia Ma
ria da Conceição, nascido a 6 de setembro de 1906, 
ém IlhéOs Estado da Bahia, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
chieta, o residencia á rua Nazareth n. 140. (Qua
lificação requerida.)

Adalberto Monteiro Bremil (7.383), filho de Luiz Car
los Bremil e de Candida Monteiro Bremil, nascido 
a 4 de Janeiro de 1917, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
munioipal de Pavuna e residencia á rua Pereira 
de Araújo, n. 62. (Qualificação requerida.)

Durval Pires de Faria (7.384), filho de Domingos Jo
sé de Farias e de Alzira Pires de Farias, nascido 
a 30 de Janeiro de 1908. no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Pavuna, e residencia ã rua Luiz 
Borges n. 176. (Qualificação requerida.)

Salvador Tinoco de Oliveira Filho (7.385), filho de 
Salvador Tinoco de Oliveira e de Epiphania Ma-

- ■ ria de Oliveira, nascido a 5 de maio de 1915, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domiciiio 
eleitoral no districto" municipal de Anchieta, e resi
dencia á rua José Lourenço, n. 70. (Qualificação 
requerida.)

Julio Marinho da Fonseca (7.386), filho de Mario 
José da Fonseca e de Joaquina Maria da Conceição, 
nascido a 23 de dezembro de 1886, em Escada Es
lado do Pernambuco, commercio, casado, com do 
micilio eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá, e reeidencia á rua Albano n. 49. (Quali
ficação requerida.)

Luçy.Gonçalves Capela (7.387), filha de Augusto Gon. • 
çqlves Capela e de Etelvina Augusto O. Capela, 
nascida a 26 de junho de 1911, no Districto Federal, 
estudante, solteira, .com domicilio eleitoral no dis- 
triolo municipal de Jacarépaguá, e residencia á 

rua Coronel Rangel n. 233. (Qualificação re-
. querida.). . .
Nilton Zanoni (7i388), filho de Maria Zanoni, nas

cido a 19 de outubro de 1911, em Juiz de Fóra, 
Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com

domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca
répaguá e residencia á rua Coronel Rangel u. 115 
(Qualificação requerida.)

7.381. Manoel da Costa Barbosa (7.389), filho de Manoe
Joaquim Barbosa e de Maria Antonia da Costa 
nascido a 3 de dezembro de 1887, no Districto 
Federal, pedreiro, casado, com domicilio eleitora 
no districto municipal de Jacarépaguá e residencií 
á rua Coronel Rangel n. 6 4 .1 (Qualificação reque
rida.)

7.382. Antonio Augusto Pereira (7.390), filho do Alvaro Au-
gusto Pereira e de Mariá Augusta Pareira, náscidc 
á 23 de janeiro de 1912, no Districto Federal, bar
beiro, casado, com domicilio eleitoral no districtr 
municipal, de Jacarépaguá e residencia á rua Capi
tão Macieira n. 430. (Qualificação requerida.)

7.383. Adalberto Domingos Nery (7.391), filho de Adolphc
Domingos Nery e de Wuida Joanna Nery, nasoidc 
a 17 de janeiro de 1917, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, jcom domicilio eleitoral no districto 

- municipal de Jacarépaguá e residencia á rua V ir
ginia Vidal n. 191, (Qualificação requerida.)

7.384. Francisco Amancio da Fonseca (7.392), filho de A f
fonso Amancio Fonseca e de Maria Rita da Fon
seca, nascido a 6 de abril de 1905, em Santo Anto
nio, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residenoia á rua Coronel Rangel 
n. 246. (Qualificação requerida.)

7.385. VValdemard Avila Gonçalves (7.393), filho de Alvaro
da Silva Gonçalves e de Emiliã Alves Gonçalves, 
nascido a 22.de maio de 1912, no Districto Fdeeral, 
operário, solteiro, coro domioilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia á rua 
D. Clara n. 125. (Qualificação requerida.)

7.386. Messias Guimarães Sobrinhtf (7.394), filho de José
de Carvalho Guimarães e de Maria Izabel Guima
rães, nascido a 21 de novembro de 1907, em Coruri- 
pe, Estado de Alagôas, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An- 

. chieta e residencia á rua 21 n. 101. (Qualificação 
requerida.)

7.387. Alfredo de Oliveira (7.395), filho de Oscar de Oli
veira e de Julieta de Oliveira, nascido a 9 de abril 
de 1909, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleiotral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residencia á rua João Vicente n. 371. 
(Qualificação requerida.)

.388. Henrique Augusto Gerolinrick (3.396), filho de Henri
que Augusto Gqrolinrick e de Maria de Araújo Pinto, • 
nascido a 21 de janeiro de 1916, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Anchieta e residencia á 
estrada do Rio Páu n. 165. (Qualificação reque
rida,) i

7.389. Luiz da Rocha Calixto (7.397), filho de Julio da Rocha
Calixto e de Maria da Conceição Calixto, nascido a 
9 de junho dé.1911, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Anchieta e residenoia á estrada Nazareth 
n, 722. (Qualificação requerida.)

7.390. Antonio Corrêa Basto (7.398), filho de Maria Cor
rêa Basto, nascido a 4 de agosto de 1912, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com do
mioilio eleitoral no districto municipal de Aobieta 
e residencia â rua Carolina Machado n. 2.246. 
(Qualificação requerida.)

7.391. José Alves de Andrade (7.399), filho de Gastão Alves
de Andrade e de Felicidade Alves de Andrade, 
nascido a 3 de agosto de 1890, em Barbacena, Es
lado de Minas Geraes, operário, casado, oom domi
cilio eleitoral no districto municipal de Anchieta 
e residencia á rua Cardoso de Çastro n. 150. (Qua
lificação requorida.)

7.392. Manoel Xavier de Freitas- (7.400)-, filho de Francisco 
. . , Xavier de Freitas e de Alice de Freitas, nascido

á 17 de fevereiro de 1905, no Distrieto Federal, 
operário, solteiro.- com domicilio eleitoral no di—

; tricto municipal de Madureira e residencia á esfrad.i 
Marechal Rangel n. 319! (Qualificação requerida.;

Districto Federai, 20 de setembro cie 1936. —  Pelo es
crivão, M. Bergamini,
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DECIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL
Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Codigo e 

25 do Regimento dos Juizos e Gartorios Eleitoraes, que por 
este Cartorio «  Juizo da 13* Zona Eleitoral, estão sendo ex
pedidos os titulos dos seguintes cidadãos:
7.393. Manoel do Rocha Calixto (6.852), filho de Julio da

Rocha Calixto e de Maria da Rocha Calixto, nas
cido a 26 de outubro de 1906, em Magé, Estado 
do Rio de Janeiro, ooerario casado, com domici
lio  eleitoral no districto . municipal de Anchieta 
e residencia á 'Estrado Rio do Pau n. 30. 
(Qualificação requerida).

7.394. Julio da Silva Pázes (4.161), filho de Cautelio da
• Silva Pazês e de Maria Martins Gomes, nascido 
a 11 de agosto de 1915, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residente 
á rua Dr. Passos n. 8. (Qualificação reque
rida ).

7 .3 9 5 .. Olegario Corrêa Basto (7,003), filho de Maria Bas
to, nascido a 21 de junho de 1917, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Anchieta e 
residente á rua .Carolina Machado n. 2.246. 

7.396, Paulo V ieira Freitas (7.141), filho de Albertino 
V ieira Furtado e de Maria Luiza Vieira, nasci
da a 7 de julho de 1917 no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral ,no 

x districto municipal de Anchieta e residencia á
rua Jarina n. 17. (Qualificação requerida).

7 .39?,/ Woluis d e ; Castro'Teixeira (7.151), filho de Ma
noel de Castro Teixeira e de Maria da Gloria 

< Teixeira, nascido a 1 de julho de 1917, no Dis- 
> tricto Federal, commercio, solteiro, com domi

cilio eleitora! no districto municipal de Anchie
ta e residencia á rua São Bernardo n. 233. 
(Qualificação requerida).

7.398. Carlos Brandão (7.163),. filho de Maria do Carmo
de Jesus, nascido a 11 de julho , de 1917, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral! no districto municipal de Jacarépaguá 
e residencia á rua Dr. Passos n. 4. (Qualifi
cação requerida).

7.399. Antonio de Almeida (7.320), filho de Damiana
Francisca Dias, nascido a 17 de junho de 1917,

, no Districto Federal, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residencia á rua Alayde n. 34. 
(Qualificação requerida). '

7.400. Etelvína Ribeiro Camillo (7.401), filha de João A l
ves Ribeiro e de Florinda Rosa da Conceição, 
nascida a 16 de fevereiro de 1912, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Pavuna e resi
dencia á Estrada do Collegio n. 39. (Qualifica
ção requerida).

7.401. Ary Ernesto de Souza (7.402), filho de Mario Er
nesto de Souza e de Ernestina Silva Souza, nas
cido a 9 de setembro de 1917, no Districto Fe
deral, commercio, sòlteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Anchieta e re
sidencia >á rua São Bernardo n. 88. (Qualifi
cação requerida).

7.402. Edmar Ingracio dos Santos (7.403), filho de An
tonio Nicolino Santos e de Jovina Baptista da 
Silva, nascido a 18 de dezembro de 1908, em 
Olinda. Estado de Pernambuco, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Anchieta e residencia á rua São Venan- 
cio n. 38. (Qualificação requerida).

7.403. Geraldo de Azevedo (7.404), filho de Eduardo de
Azevedo e de Guiomar Neves, nascido a 1 de 
setembro de 1915, em São Pedro de Alcantara, 
Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
iMadueira e residencia á rua Burity n. 93. 
(Qualificação requerida).,

7.404. José Pinto de Carvalho Sobrinho (7.405), filho de
Aluizio Pinto de ■ Carvalho e de Vergilina Nu
nes de Carvalho, nascido a 6 de março de 1912, 

■ em Aracaju, Estado de Sergipe, operário, soltei
ro, com domicilio ■eleitoral no districto munici
pal de Anchieta e residencia á Estrada de Na
zareth ,n. 10. (Qualificação requerida).

7.405. Thiágo Mariano de Lima (7.406). filho de José Ma-
riano Lucas e de Maximiapa Loreto Rangel, nas

cido a 10 de eetembro de 1899, no Distrieto Fe- 
deral, funccionario publioo, «asado, coro 
cilio eleitoral no districto municipal de 

, paguá e residencia á Estrada da Taquara n. 1"®* 
(Qualificação requeridal.

7.406. Juvenal Dantas de Oliveira Junior (7,407), filho.da
Juvenal Danta de Oliveira e de Olivia Gandw* 
de Oliveira, nascido a 27 de março de 1910, a® 
Braz, Estado de São Paulo, 2° sargento, so lte®0, 
de Jacarépaguá e residencia 4 rua Coronel Ran* 
gel n. 247., (Qualificação requerida).

7.407. Severino Pessoa de Oliveira (7.408), filho de AB-
tonio B . P . de Oliveira e de Merceonillo P* 00 
Oliveira, nascido a  11 de setembro de 1912, 
Sape, Estado da Parahyba do Norte, comnaeroi°> 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residencia á rua Jer°- 
nímo Pinto n. 11. (Qualificação requerida).

7.408. Benedicto Gampos (7.409), filho de Fortunato Gani'
pos e de Orminda Delphina, nascido a 28- ,® 
abril de 1896, em São João d'El Rey, Estado 00 
Minas Geraes, empregado publica, casado, c°n 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ja" 
carépaguá e residencia á Estrada do Cova® 8 
n) 57. (Qualificação requerida). . ,,

7.409. Gastão Alves de Olivêira (7.410), filho de José Al
ves de Oliveira e de Maria Piedade de Olive®8’ 
nascido a 8 de janeiro de 1897, no Districto J 6'  
toral no districto muinicipal de Jocarépagu* 
residencia á Estrada do Sacarrão sem nuinef0’ 
(Qualificação requerida). .

7.410. Rosa Portella da Fonseca (7.412), filha de Fran®5'
co Coelho Portella e de Deolinda Lima da SiW« 
nascido a 28 de junho de 1913, no Districto íy j  
deral, domestica, viuva, com domicilio eleitor? 
na districto municipal de Jacarépaguá e reS‘- 
dencia á Estrada de Guaratiba n. 746. (Qua11'  
ficação requerida)

7.411. Melciades Baptista de Mello (7.413), filho de 0®*'
vio Baptista de Mello é de Malalda Affonso Ba
ptista, nascido a 28 de junho de 1915, no Q1! '  
trlctò Federal, motorista, solteiro/ com doinio'- 
lio eleitoral no ■districto municipal de 'Jacare
paguá e residencia á Estrada de Guaratiba aern 
numero. (Qualificação requerida). ,i«

7.412. Joanna Braga de Oliveira e Silva (7.314), À
Oscar da Silva Braga e de Antonia Pacheco 0 
Oliveira, nascida a 17 de seetmbro de 1912, ?** 
Paracambv, Estado do Rio de Janeiro, domest® 
casada, com domicilio eleitoral_ no districto 
nicipal de Ahchiela’ e residencia á rua São Ber'  
nardo 'n. 233, (Qualificação requerida).

7.413. Diva de Castro Teixeira (7.415), filha de Man°e'
de Castro e de Maria Gloria Teixeira. nasci°a ^  
20 de abril de 1913. no Districto Federal, 
tica. solteira, com domicilio eleitoral no djatf r  
municipal de Anchieta e residencia á rua São B® 
nardo n. 233. (Qualificação requerida.) . * .„•«

7.414. Percilia Conceição Esaú (7.416), filha de Fabr®.
José. de Memeg e de Anna Maria da Conce® ' 
nascida a,.13_de jupho de 1886, em. MarolnS, ’ . - 
lado de Sergipe, domestica, casada, com don®cl 
eleitoral no districto municipal de Anchieta f'■ \ 
sidencia á rua São Bernardo n . 215. (Qual®11 
ção requerida.) . de

7.415. Juvenal Souza de Mello• (7.417). filho<de J^ iqu i® .^
Souza Mello e de Fortunata Vieira de Mello,!'W - 
cido a 18 do novembro de 1898, em Porlo'Ala? _• 
Estado do Rio Grande do Sul, funccionario P njJ 
casado, com domicilio eleitoral no districto.® ■ 5'. 
cipal de Madureira e residencia á rua Ananás n- 
(Qualificação requerida.)

7.416. José Chrysostomo Filho (7.418), filho de José Chrr

7,417.

sostomo e de Egydia Fortunala Carvalho. nasd 
1 de julho de 1918, no Districto Federal. c0P3tM> 
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no dl» najás 
municipal de Madureira e residencia á rua An 
n. 5. (Qualificação requerida.) -mifl0

Zely Rodrigues Barbosa (7.419). filha de
Rodrigues e de Maria Rodrigues Carvalho, 11 gtJ]( 
da a 13 de outubro de 1910, em Parahyba d° ^  
Estado do Rio de Janeiro, domestica, c a s a d a ,  ^  
domicilio eleitoral no districto municipal ° e 
çhieta e residencia á rua José Lourenço n- 

(Qualificação requerida®
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7-4i8.

I-ÍÍ9.

7-420.

7-421

L i•422.

7;4'23.

7.424

*•425.

•426,

•427

'•428

•429

7;43f)

Euelydes Yieiorino de',Almeida (7-420), filho de Er- 
melinda Rosa. Mausom. nascido a 17 de maio de 
1918, no Districto Federal, operário, solteiro, com 

. domicilio eleitoral no districto municipal de Ma
dureira e residencia á estrada Marechal Rangel 
n. 317. (Qualificação requerida.)

Maria. Candida do Nascimento (7.421), filha de Ra- 
phael Corrêa da Silva e de Isolina Candida da 
Silva, nascida a 18 de julho de 1897, em Batataes, 
Estado, de São Paulo, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jaca
répaguá e residencia á estrada do Sacarão sem 
numero. (Qualificação requerida.)

Alfredo Baptista de Mello (7.422), filho de Octavio 
Baptista de Mello e Mafalda Affonso Baptista, 
nascido a 28 de dezembro de 1910. no Districto 
Federal, motorista, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e resi
dencia á estrada Guaratiba sem numero. (Qua
lificação requerida.)

Octavio Baptista Junior (7 .423 ),' filho de Octavio 
Baptista de Mello e de Mafalda Affonso Baptista,

> nascido a 3 de junho de 1903, no Districto Fe- 
' deral, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 

districto municipal' de Jacarépaguá e residencia 
á estrada Vargem Pequena. (Qualificação reque
rida.)

Woston Tavares da Silva (7.424), filho de Manoel 
Tavares da Silva e de Aída Tavares, nascido a 3 
de outubro de 1910. no Districto Federal, sapa- 

: teiro, soltéiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residencia á rua Dr. 
Passos n. 22. (Qualificação requerida.)

Dermeva! Sanches Pereira (7.425), filho de José Pe
reira da Silva e de Carmen Sanches Pereira, nas
cido a 24 de maio de 1917. no Districto Federal, 
empregado da Light. solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacahépaguá e re
sidencia á rua Circular n. 85. (Qualificação re
querida.) • Cr-

José Appolinario de Oliveira (7.426). filho de Augusto 
Bezerra e de Maria de Oliveira Barros, nascido a 
9 'de fevereiro de 1895. em Olinda. Estado de Per
nambuco. militar, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residen
cia á rua Coronel Rangel n. 20. (Qualificação re
querida.) /

Felippe Jorge (7.427'). filho de Jorge .Toão e de Maria 
•Tacob. nascido a 25 de outubro de 1913. no D is
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto' municipal dr Jacarépaguá e 
residencia a estrada dos. Macaco; n. 205. Qua
lificação requerida.'

Herçilia Spinelli Macha i- 7.428'. filha de Serginho 
Elias Spinelli e de Maria de Barre- Spinelli. nas
cida a 8 de janeiro de 1912. em Recife. Estado cie 
Pernambuco, domestica, carada. com domicílio 

t  eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residencia á rua Pinto Telles n. 149. (Transfe
rencia:)

Mario Pereira da Annunciação (7.429'. filho de Ma
noel Pereira da Annunciação e de Fmestina Pe
reira de Yasconcellos, nascido a 9 de janeiro de 
1909. no Districto Federal, orperario. com domi
cilio eleitoral o districto municipal de Jacarépa
guá e residencia á estrada dò Páo Ferro sem nu
mero. (Qualificação requerida.)

Haydée Corrêa Lopes (7.430). filha de Orlando Corrêa 
Lopes e de Carolina de Castro Lopes, nascida a 
de ahril de 1903, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu- 

*  nicipal de Jacarépaguá e residencia á estrada da 
Freguezia n. 1.350. (Qualificação requerida.)

João Paiva Braga (7.431), filho de Luiz Felix de 
Paiva Braga e de Maria de Paiva Braga, nascido 
a 22 de junho de 1898. no Districto Federal, em
pregado publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dé Jacarépaguá e residencia 
á rua Retiro dos Artistas n . 17. (Qualificação re
querida.)

■ Joaquim de Oliveira (7.432). filho de Isidoro Alves 
de Oliveira e de Albertina Corrêa .da. Silva, nas
cido a 2 de fevereiro de .1913, nò Districto Federal.

7.432.

7.433.

7.434.

7.435,

7.436.

\

7.437.

7.438.

7.439.

7.440

r.441.

7.442,

7.443

operar to,- solteiro, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia' á ma 
Maranga n. 22/ (Qualificação requerida.)

Davino Hostilio Cervantes (7.4S3), filho de Hostilio 
Cervantes e de Leopoldina Hostilio Cervantes, nas
cido a 12 de março de 1889, no Districto Fédera!, 
commercio, solteiro, com (jomicilio eleitoral no 
districto. municipal de Jacarépaguá e residencia à 
travessa' Albano n. 86. (Qualificação requerida.)

Guilherme Gomes (7.434), filho de Antonio Gomes 
Bilheno e de Joanna Moreno Sanches, nascido a 6 
de setembro de 1914, no Districto .Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio . eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia á 
rua Marangá n. 135. (Qualificação requerida.)

Noeme Vieira de Souza (7.435), filha de Francisco 
Vieira de Souza e de Anna Maria, da Cunha - e 
Souza, nascida a 2 de abril de 1886, no Districto 
Federal, domestica, viuva, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residencia 
á estrada da Covanca sem numero. (Qualificação 
requerida.)

Nelson Figueredo (7.436), filho de José Francisco 
Figueredo e de Olympia Barato Nascimento, nascido 
a 17 de setembro dè 1916, em Petropolis, Estado 
do Rio. de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrioto municipal de Pavuna e resi
dencia á rua Miranda e Britto n. 57. (Qualificação 
requerida.)

Martinho Rodrigues (7.437), filho de Francisco An
tonio Rqdrigues e de Anna Bella do Nascimento, nas
cido a 12 de novembro de 1869, em Estrèlla do Sul, 
Estado de Minas Geraes, typographo, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
chieta e residencia á rua Carolina Machado nume
ro 1932. (Transferencia).

Sergio da Silva Leite (7.438), filho de Antonio Pedro 
da Silva e de Josepha de Faria Leite, nascido a 18 
de outubro de 1917, no Districto Federal, commer- 
cip, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residencia á estrada do 
Areai n. 432., (Qualificação requerida.)

Adolpho Rodrigues da Silva (7.439), filho de José 
Benito Rodrigues e de Ermelinda Matheus Rodri
gues, nascido a 8 de novembro de 1899, no Distri
cto Federal,, operário, casado, com domicilio elei
toral no'districto municipal de Pavuna, e-residen
cia á travessa Pau Ferro n. 42.- (Qualificação re
querida.) 1

Francisco de Paula Lins (7.440 . filho de José Agri- 
pino Lins e de Rita Maria Lins. nascido a 20 de 
novembro de 1907, no Districto Federal, photogra- 
pho, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Anchieta e residencia á rua S. Ve
nancio n. 38. (Qualificação requerida.)

Pedro Carvalho de Almeida Filho (7.441), filho de 
Pedro Carvalho de Almeida e de Maria da Cosia 
Vieira, nascido a 30 de janeiro de 1915, em Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e resi
dente á estação do Bananal n. 303. (Qualificação 
requerida.)

Walter da Costa (7.442), fillio de Luiz da Custa e de 
Zulmira Guimarães, nascido a 10 de agosto de 
1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dé .Ma
dureira e residencia á rua Rocha Granito'numero 
10 (Qualificação requerida.)

' Florippa Maria dos Santos (7.443), filha de Antonio 
Francisco dos Santos Junior e de Rosa Maria dos 
Santos, nascida a 20 de novembro de 1899, no Dis
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eelitoral.no districto municipal de Pavuna e resi
dencia á estação do Quitungo n. 1667. (Qualifica- 
cação requerida.)

TJbaldo Borges Coelho (7.444), filho de Francisco Bor
ges Coelho Junior e de Maria Borges Coelho,, nas
cido a 17 de maio de 1901, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Jacarépaguá e residencia á rua 
Parintins n. 101 (Qualificação requerida.)

Frederico José da Costa (7 .4 4 5 ), filho de Rodolpho 
José-da Costa e de Eulina Costa, nascido a 27 de 
agosto de 1897. no Districto Federal, motorista,
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casado, cgm domicílio eleitoral no districto muni
cipal de Jacarépaguá e residencia á rua Doutor 
Bsrnardino n. 58. (Qualificação requerida.)

7.444.; Cláudio Bronze (7.446), filho de José Bronze e de
Naxareth dos Santos, nascido a 22 de agosto de 
1913, em Belém, Estado do Pará, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Jacarépaguá e residencia á rua Cândido 
Benicio n. 157. (Qualificação requerida.)

7.445. Margarida Telles (7.447), filha de Ludovina Rosa de
Jesus, nascido a 10 de abril de 1913, no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Jacarépaguá e resi
dencia á rua Albano n. 287. (Qualificação reque
rida) .

*7.445. Maria Ferreira da Silva Azevedo' (7.448), filha de 
Custodio Ferreira da Silva e de Francisca da Cunha, 
nascido a 5 de abril de 1900, no Districto Federal, 
domestica, viuva, eom domicilio eleitoral no. distri
cto municipal de Jacarépaguá e - residencia á rua ■ 
Albano n ,2 8 i .  (Qualificação requerida.)

7.447. Alzira Augusta Longo (7.449), filha de Alberto Au
gusto Longo e de Helena da Conceição, nascido a 
20 de dezembro de 1899, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicílio eleitoral no distri
cto municipal de Jacarépaguá e residencia á cs-.- 
trada de Guaratiba sem numero. (Qualificação re
querida.)

-7 .448. Alberto Bonacio (7.450), filho de Salvador Bonacio e 
de Rosa Albino Geraldi, nascido a 16 de setembro 
de 1913, no Districto Federal, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residencia á Est. Pau Ferro sem 

, - .... ». numero. (Qualifioação requerida-.) •
7;449, José Vançato (7 .4 5 i), filho de Eugênio Vançato e de 

; Regina Perosini Vançato, nascido a 27 de outubro
' .  i  de 1900. no Districto Federal, lavrador, casado, com

domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca
répaguá e residencia á Estv do Cafundó numero 

>: 78. (Qualificação requerida.)
7.450. Edgard Pereira (7.452), filho de Umbelina Alexandri- 

na da Conceição, nascido a 24 de dezembro da 
- • '• 1962, no Districto Federal, operário, solteiro, com
• ;/ domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca-

- répaguá e residencia á Est- Engenho Novo sem
numero. (Qualificação requerida.) .

»  Jofio Silva (7.453), filho de Silva João e de Rosa Sil
va, nascido a 27 de fevereiro de 1916, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residencia 
á Est. Tijuca n. 24. (Qualificação requerida.)

7.452. Manoel Barcia Gonçalves (7.454), filho de Manoel
Gonçalves e de Visitacion Barcia Gonçalves, nas
cido a 20 de março de 1916, no Districto Federal, 
funccionário publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Pavuna e residen
cia á rua Itapeba n. 25. (Qualificação requerida.)

7.453. Maria da Silva (7.456), filho de Clarimundo José do
Nascimento e de Florinda da Conceição Silva, nas
cido a 31 de outubro de 1890, no Districto Federal, 
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e residencia á rua 
Rocha Granito n. 10. (Qualificação requerida.) 

7.434. Oswaldo Oscar Esch (7.457), filho de Carlos Oscar 
Esch e de Sylvina Mendonça Esch, nascido a 9 de 
março de Í918, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Madureira e ' residencia á rua Carvalho de 
Souza n. 257-A. (Qualificação requerida.)

■ 7.455. Oclaeilio Sabino de Carvalho (7;458), filho de Romeu 
Sabino de Carvalho e de Maria Candida de Carva
lho, nascido a de maio de 1005, tio Districto Fe
deral, operário, casado, com domicilio eleitoral no . 
districto municipal de Anchieta e residencia á rua 
Paraopeba n. 7. (Qualificação requerida.)

7,456. Cesar da Oliveira (7.459), filho dé Manoel Pedbo àa 
Oliveira e de Augasta: Rosa de’ Oliveira, nascido a - 

‘ 37 de junho de 1913, no Distrioto Federal, fun- 
; ■".* eeionario publico, soUbiro, eotft domicilio eleitoral 

no districto municipal de Anchieta e residencia á 
Estrada Nazareth ti. 40. (Qualificação requerida.) : 

T.457. Mercedes Granado Gonçalves (7.460):, filha de A l
fredo Luiz.de Oliveira Gonçalvea e de Hercilia Gra
nada Gonçalves, nascida á IO de dezeirrbro de 1914. 
no Districto Federal, domestica, Solteira, com do- '

micilio eleitoral no districto municipal de 
paguá e residencia á rua Pedro Telles n. 30- (Qu 
lificáção requerda.)

7 .4 5 8 . José Ferreira Lima (7 .4 6 1 ), filho do M a r i e t t a  Jer-
rera Lima, nascido a 1 do novembro de 19*5, 
Districto Federal, operário, solteiro, com dom®l7 
lio eleitoral no districto municipal de JacarepaS® 
e residencia á rua Albano n. 266. (Qualificação re 
querida.)

7.459. Brasilina de Jesus (7 .4 6 2 ), filha .de Ludovina R.®93
de Jesus, naseda a 26 de maio de 1915, no District<!ftora! . }Federal, domestica, solteira, com domicilio elew’1'  
no districto municipal de Jacarépaguá e resl. j . )  
cia á rua Albano n. 277. (Qualificação requer®3"

2.460. Olga Justiniano de Mattos (7.463). filha de José
tiano de Barros e de Albertina Lomelino de BarL j ’ 
nascida a 30 de abril de 1893, no Districto F6 ,. ' 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no, ®-1' 
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia a r 
Albano n. 313. (Qualificação requerida.) ^

7.461. Laudelina de Mesquita (7.464), filha de a 
Olegario e de Henriqueta de Mesquita, nasc®3„, 
23 de novembro de 1914, no Districto Federal»
mestiça, solteira, com domicilio eleitoral no
cto municjpal de Jacarépaguá e residencia 

. > • trada da Covanca sem numero; • (Qualificaç*®
querida.) ^

7.462, Waldemar Emygdio Barbosa (7.465), filho de„s® ej„ 
dio Emygdio Barbosa e de Rosà Maria da 6on,

'

çáo, nascido a 21 de fevereiro de 1911, no
Federal, empregado publico, solteiro, com do®*1 
eleitoral no districto municipal de Jacarepa# 
residencia á rua João Vicente n.-'658. (Qualn® 
requerida.)-

7.463. Waldemar Luiz Rosa (7.466). filho de E d u a rd o
gdio Barbosa e de Deodata Sabinà.Rosa. nasC, , rio, 
6 de abril de 1910. no Districto'Federal, ° pei niiii' 
solteiro, com domicilio eleitoral no.'districto ®j,rí< 
cipal de Jacarépaguá c residencia á listrada d3 
guezia n. 93. (Qualificação requerida.) *„(huf

7.464. João Baptista de Oliveira (7.467); filho de Aroas-
Julio Oliveira e de Maria Magdalena 01iveIl£^.ral, 
cido a 13 de .janeiro de 1910. no Districto * ^ t r i-  
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 0 
cto municipal de Jacarépaguá ;e residencia 3 
da da Vargem Grande sem numero. (QuaU* 
requerida.) , ;\n'

7.465. Henrique Rabello.de Figueiredo (.7.168), filho ^ieir4
tonio Rabello de Figueiredo e de Armand» çrjC|,o 
Bouza, nascido a 7 de janeiro de 1913, no R '“ e]0i- 
Federal, commercio, solteiro, com doniicu1®  ̂ re- 

’ toral no districto municipa! de Jacarepagn3..ni®' 
sidencia à rua Albano n. 293. (Q u a lifica çã o

rida-’  . r,„net
7.466. Elvira de Oliveira Barbosa

fe*
(7.469). filha de* 

José da Silva e de Idalina F irm in a  de Ul
nascida a 3 de janeiro de 1911, no Di-^^gjior®1
deral, domestica, solfeira, com domicilio (' jdenc'a \ 
no districto municipal de Jacarépaguá e r®*  ̂ /
á rua Albano n. 287. (Qualificação r e q u e r i  •

7.467. Zelia Monteiro Diniz (7.470), filha de José R® jgi-» 
e de Maria Rodrigues, nascida a 6 de julho °  jo ' 
no Districto Federal, domestica, solteira^ cj aCar®)’
micilio eleitoral no districto municipal d® Jâ  tf- 
paguá e residencia á rua Cândido Benicio 
(Qualificação requerida.) , j,ee*

7.468. Leopoldino de Oliveira Fiiho (7.471), (il|)0 tia>'jpinintfcs w  u iucua * anu \
poldiro de Oliveira e de Maria F. de ol,v£ètad®. m
cido a 8 de punho dè 1907, em Jtaocsra, F ^ ^ ü id
Rio de Janeiro, operário, casado, cona tf*
eleitoral no districto municinal de Pavu®lualjfi' 
sidencia á estrada do Porto Velho n. 215- u
caçSo requerjda.)

7.469. Marja Ántonieta Hooper Pinto - (7.472),
Pinto Pereira de Carvalho e de Ánta'niett3l . sft.jct9 
Pinto, nasèida a l de maio de 1918, .n®..!; eleW'

• Federal, estudante, solteira, cem domicd®
V.V rã f nò districto municipal de Jacarepag®1. r0<jde'  

•* : • dencia A rua Dr. Passos n. 6. - (Qualificaça®
' rida.) .. .  W

470. José Goqvês (7.473). filho de Joaquim GS^\riai® . 
"-Salvina Maria deXesüs. nascido a ‘ 19-*,.®®, Gerí.jjjj
'  1895, ém Santos Dumont, Estado dè M in a s ,^ cj! 
-funccionário municipal, casado, com I
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*•472.

*.47.3.

7•474.

• 475.

7 . 4 7 6 ,

7.477.

7-478,

"•479.

■480.

•481

7*482.

eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residencia á rua Florianopolis n ..103..(Qualifica
ção requerida.)

À ry dos Santos Barbosa (7.474), filho de Julio Ar- 
senio Barbosa e de Isaura dos Santos Barbosa, nas
cido a 25 de novembro de 1914, no Districto Fe
deral, operariq, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residencia á 
es.trada do Rio Grande se mnumero. (Qualificação 
requerida.)

João José de Souza Carvalho (7.475), filho de A ffon
so José de Souza Carvalho e de Mathilde Emilia 
Carvalho, nascido a 29 de março de 1907, em Ca- 
rangola, Estado de Minas Geraes, contador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residencia á rua Andrade de Araú
jo  n. 40. (Qualificação requerida.)

Sebastião Camettiri (7.476), filho de Luiz Cametti
ri e de Amancina Camettiri, nascido a 20 de janei
ro de 1914, em Cachoeira, Estado de São Paulo, 
commercio*, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residencia á 
rua Carlos Xavier sem numero. (Qualificação re
querida.)

Manoel Gonçalves de Souza (7.477), filho da Domin
gos José de Souza e de Josepha Cecilia Gonçalves, 
nascido a 4 de fevereiro de 1883, em Portugal, ne
gociante, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Jacarépaguá e residencia á rua 
Coronel Rangel n. 304. (Qualificação requerida.)

Cecilia dos Santos Barbosa (7.478), filha de Julio Ar- 
senio Barbosa e de Isaura dos Santos Barbosa, nas
cida a 14 de agosto de 1917, no Districto Federal, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia á es
trada do Rio Grande sem numero. (Qualificação 
r6auerida.)

Arnaldo José da Costa (7.479', filho de Mana Lucia 
de Araújo, nascido a 15 de outubro de 1913, no 
Districto Federal, commercio. solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá 
e residencia á rua Cândido Benicio n. 14. (Quali
ficação requerida.)

José Antonio Barbosa (7.480), íílho de Henrique A 
Barbosa e de Christina Antonia Barbosa, nascido a 
9 de agosto de 1916. no Districto Federal, eomrner- 
cio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residencia á rua Cân
dido Benicio n. 24. "(Qualificação requerida/

Antonio Ignacio Ferreira Santos (7.481). filho de An
tonio Ferreira Santos e de Carolina Soares Ferrei
ra Santos, nascido a 19 de maTS de 1917. no Distri
cto Federal, estudante, solteiro. eJm domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e resi
dencia á rua Commendador Pinto n. 99. )Qualifiea- 
ção requerida.)

Benedicto Maciel Braga '7.482). filho d? Antonio
- pinto L. Braga e de Silveria Maciel L. Braga, nas

cido a 21 de outubro de 1907. em Belém, Estado do 
Pará. contador, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residencia á 

’ rua Anna Telles n. 110. Qualificação requerida.)
Zulmira Gonçalves Marmello (7.483), filha de A lfre

do Luiz de Oliveira Gonçalves e de Herciha Grana
da Gonçalves, nascida a 2 de fevereiro de 1907. no 
Districto Federal, domestica, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá 
e residencia á rua Albano n. 313. Qualificação re
querida.)

Antonio Duarte Bello '7.484'. filho de Amaro Assis 
Duarte Bello e de Olga da Silva Duarte Bello, nas
cido a 21 de fevereiro de 1913, no Districto Fe- 
ieral,- commercio. solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residencia 
á rua Albano n. 142. (Qualificação requerida.)

Darey Werneck Alves Ferreira (7.485), filha de José 
Alves Ferreira e de Adalgisa Werneek Alves Fer
reira, a 14 de setembro de 1905, no Distri
cto Federal, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá 6 re
sidencia á rua Cândido Benicio n. 569. (Qualifica
ção requerida.)

Eenok Pereira dos Santos (7.486), filho de Arthur 
Pereira dos Santos e de Castorina Luz dos Santos,
 —«•„ _  _» _ i   »**•— ---

nasoido a 8 de. agosto de 1912, em Andrada Pinto, 
Estado de São Paulo, commercio, solteiro, eons do
micilio eleitoral no districto municipal de Anchieta 
e residencia ã rua Arahy n. 136. (Qualfcação re
querida.)

7.484. João Baptista do Nascimento (7.487), filho de Ladis- 
lau Alves Perrera e de Policena Jacintha, nascido 
a 18 de setembro de 1879, na cidade de Oliveira, Es
tado de Minas Geraes, colportor, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacare- 
pagua e residencia á estrada da Ireguczia n 546. 
(Qualificação requerida.)

7.485., Ascendino Telles de Menezes (7.488), filho de José 
Telles de Menezes e de Dulcina Telles dos Reis, nas
cido a 21 de abril de 1906, em São Fidelis, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residencia á estrada do Pau Ferro n. 18. (Quali
ficação requerida.)

7.486. Ambrosio iBento de Araújo (7.489), filho de Justino
- Bento Araújo e de Florisbella Soares Araújo, nas

cido a 7 de dezembro de 1903, em Parahyba do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, bárbaro, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacaré- 
paguá e residencia á estrada da Freguezia n. 1.467. 
(Qualificação requerida.)

7.487. José Maria Romualdo (7.490), filho de Antão Ro-
mualdo e de Joanna Maria de Jesus, nascido a 7 de 
junho de 1905, em Ubá, Estado de Minas Geraes, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia á es
trada da Tijuca n. 373. (Qualificação requerida.)

7.488. Domingos Alves Barbosa (7.491), filho de Januario
Alves Barbosa e de Catharma. F. Barbosa, nascido 
a. 14 de abril de 1907, em Juiz de Fóra, Estado de 
Minas Geraes, empregado publico, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacare- 
paguá e residencia á estrada dos Tres Rios n. 29. 
(Qualificação requerida.)

'7.489. Iracema Camara Brito (7.492), filha de Joaquim Bri
to e de Maria Conceição Gonçalves, nascida a 15 
de fevereiro de 1916, no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto. 
municipal de Jacarépaguá e residencia á rua Can- 

■ dido Benicio n. 1.842. (Qualificação requerida.)
7.490. Idalina Pereira da Costa (7.493), filha de Julio Pe

reira da Costa e de Maria T. do Nascimento, nascida 
a 29 de junho de 1917, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residencia á es
trada do Pau Ferro n. 154. (Qualificação reque
rida.)

7.491. José Antonio Villela (7.494), filho de Antonio Villela
e de Maria Catharina de Jesus, nascido a 10 de ou
tubro de 1914, em Patrocínio, Estado de Minas Ge
raes, chauffeur, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residencia á 
rua Pinto Telles n. 283. (Qualificação requerida.)

7.492. Walderniro Alves Lobão (7.495), filho de José For-
tunato Lobão e de Maria Alves Lobão, nascido a .9 
de abril de 1909, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto' muni
cipal de Jacarépaguá e residencia á estrada da Ta
quara sem numero. (Qualficação requerida.)

7.493. José Emidio Ribeiro (7.496), filho de Emilio Ribeiro
e de Antonia Ribeiro, nascido a 23 de julho de 
1907, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residencia á rua União 
n. 3. (Qualificação requerida.)

7.494. Heitor Marques Pereira (7.497), filho de Joaquim
Marques Pepeira e de Maria de Oliveira Pereira, 
nascido a 29 de novembro de 1889, no Districto Fe
deral, pintor, solteiro, com domicilio eleitoral oo 
districto municipal de Jacarépaguá e residencia á 
rua Ássu’ n. 26. (Qualificação requerida.'

7.495. Ormentino Severino de Oliveria (7.499), filho de Ma
noel Severino Oliveira e de Maria Rodrigues da Sil
va, nascido a 14 de juího de 1914, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residencia 
á rua. Capitão Macieira sem numero. (Qualificação 
requerida.)
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7.496. -Geíevró Silva <7.5W ), filtro ti© .fuíja da Sitva, nasci- 
A> a 26 tie dezembro <1© 1917, uo Districto Federal, 
Btectricista, soiteiro, oom domwiiro eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarepaguá e -residência á rua 
Dr. Passos o. 120. f-Qualificação requerida.)

7 .M 7. ío ié  Augusto Bníiiense de Lacerda (7-501), filho de 
Cftftos Joaquim de Lacerda e  de Lauta Amelia B. 
■d© iAeeerâa, nascido a £9 tie yexreiro de 1912, em São 
Salvador, Estado da Bahia, ootUmemo, solteiro, 
oom domicilio eleitoral no -districto municipal de 
Jacarepaguá e residencia á rua Ban-ta •Cruz n. 16. 
{■Qualificação requerida.)

7.498. Antonio Lucas da Silva (7 .BBS), filho tie Pedro Lu
c a s  e de Maria FTancelina, nasoido «  23 de de
zembro de 1868, em Peequeira, Estado de Pernam
buco. operário, viuvo, -com -domioilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarepaguá «  residencia á 
estrada da Freguezia sem numero. {Qualificação 
requerida.)

7 .W ÍL M tria dé Ldendes Guimarães (T.B03), filha de Octa- 
v ie  -Guimarães «  de Umm QuimanSos, nascida a 20 
de dtteuóbt© de 1918, no Distrioto Federal, domes
tica, solteira, ooin domicilio eleitoral no districto 
munioipal de Jacarepaguá «  residencia á rua Pinto 
Telles n. 200. (Qualificação reqaéritia.)

Districto Federal, aos 52 de setembro de 193B. —  PèlO 
tdtjvãõ, &. Èerèamim.

BLCIMA QDARTA ZONA ELEITORAL

Faço publiíó. de ordem do MM. Juiz da 14* Zona Elei
toral, quê fíra/n expedidos os titulos eleitoraes dos seguintes 
eltítOítS:
3,012. Rol indo Ribeiro de Castro ,i5.041), filho -de- Seraphim 

Ribeiro de Castro e de Urcélina J&suüm de Castro, 
n&seklo a  lã de fevereiro de 1882, em Oliveira, 
Estado de Minas Geraes, commercio, -casado, com 
domicilio -eleitoral no flistrictó ifiüíiiCipal de Santa 
Cruz è rfesidenèia ã rliá Felippe CatdOSO n. 123. 
(TranéfefeUcia.)

5.043. Joaquim tie Oliveira Rosa (ã.042), filho de Jacintho 
de Oliveira Rosa e de Maria Xavier ,da Rosa, nas
cido a 20 de janeiro de i 9 4 2, no Districto Federal, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal -de Gampo Grande e residencia á 
Estrada Cachamorra s/n. (Qualificação requerida 
numero 3,-670.)

5,0-14, Mànoel Jòaíjulfii dôs Réis (5.043), rilhO tie Manoel 
JôáqUlm dós Réis è dfe Maria Luiza de Góes, nas
cido a 8 de julho dô 1905, no Estado do Rio de 
Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gampo -Grande «  re - 
.stdencia à Estrada tio Lamerão Pequeno s/n. (Qua
lificação requerida 0. 5.625.)

5.846. Genrcio Estuiane dos Santoe (5,044), filho de Agenor 
Ee tu lano dós Santos e de Atitòaia Alves de Britto, 
Séscidd a i l  tie mat-çô dé 1917, em Campos. Es
tado do Rio do Janeiro, operário, solteiro, Com do
micilio eleitoral no districto mUuicipal de Santa 
Cru» «  residencia á Tua do Prado u. 18.

5.046- Maria CEzarina (5,045), filha de José Maria e de An
tonia Soares, nascida a 24 de fevereiro de 1912, no 
Districto Federal., domestica, casada eOm domicilio 
eleitoral ho districto municipal-de GãiÜpo Grandeie 
residencia é  Estrada do LàmeirSo Pfeqúêfio 's/h ■ 
{wialifiCaçSti rèquèridà 5 . 5.621.) 

o .& tf. SvànSro Souzã tie AMradò (3-048), níhb de Mar- 
óêlliõò Vièirh GòfüÓS 8è ÀftdTafffe e de Deolinda 
Sóüza 33 Afufrãtre, basftltfô 9 7 a* agosto de 1917, 
no Districto Fedefâl, estutiante, áolteiro, oom do
micilio éleitOfal Uo djstribto muntftpal de Campo 
Grande e residencia a r«S  Àniaral n . 40. (Qua
lificação. requerida (C ©JW53.)

5.Q1Í. âCaftoej de Movir*» <o.O-*7). filhe J© íc lilh in o  Moura 
Qiiwn»r*e« e de ErnCsuna Màfliíi 3é Houra, nas
eido e  6 dé dezembro de 1913, fio DiSlFlCto Federal, 
estudante, solteiro, cóiU dôOiiCiliO tíTelttifal no dis7 
iriété muílicifitd rtS LSntpó GÇMiflÇ fc .pçstdench á 
rúà BâftellOS DóbTfOg8S Ti. 11?. (Quáilficaçâo re
querida ti. 5.809.)

5 .640. LAuriano José Rodrigues- (5.-048), .Íilho dé Ludgêna 
f^liciaita .rios Reis. naseido a 9 de dezembro de 
1901. no Districto Federa!, coinHieeei©, «asado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e residencia á Estrada do Lameirão Pè- 
' » » * ' '  «/n. (OitaUficaeão reouerida n . 5,771.)

5.053.

5.056.

5.050. Octacilio Costa (5.Ó49), filho de João Manoal da Costa 
© de Maria Patrocínio da Costa, nascido a 23 «*  
dezembro da 1913, no Distrioto Federal, oom a«*“  
cio, solteiro, oom domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande •  residencia á rua 
Coronel Agostinho n. 24. (Qualificação requerida 
numero 4*368.) .

5.0S4 Antonio José da Silva (5.050). filho  de Martins Jo*f 
da Silva e de Narcisa Augusta da Silva, nascido »
4 tie juibo tie 1906, no Districto Federal, c o 
mercio, solteiro com domicilio eleitoral no dis-r 
trioto municipal de Campo Grande e residencia 8 
rua Silvestre u . 514. (Qualificação requerida nu
mero 4.S64.)

5.052. José Manoel tia Silva (5.051), filho tie Manoel João da 
Costa e de Candida Maria da Conceição, nascido *
45 de fevereiro d© 1S12, em Itaguahy, Estado C®
Rio de Janeira emp. publico, casado, com domicin® 
eleitoral no districto municipal de Campo Grana»
© residencia á rua Campo Grande a . 409. (Qua-
liíicaçfio requerida n. 5 .7 8 9 .)

Joeé Hemos da Silva Í5.052), filho tie Antonio R?̂ a0i  , 
da Silva e de Maria Conceição da Sitvá, nasoido 8 
9 dc setembro de 1895, em Forlalfeia. Estado «o  
Ceará, operário, casado, cm domicilio eleitoral j}® 
districto municipal de tam po Grande e residenc»3
5 Estrada Real de Santa Croz n. 426. (Qual»1'  
caçao requerida n, 5.770.)

">.054. José Antunes Geisteira (5.053). filho de Climaco An
tunes Strzarco e de Amelia Antunes Geisteira, u*-.' 
ciclo a 19 tie maio tie 1907, no Districto Federa© 
commercio, solteiro, com -domicífio eleitoral no 
districto municipal d© Gampo Grande e residenei3 
á Estrada Rio Sfio Paulo s/n. (Qualificação 
querida n. 5.308.) .

5.055. Francisco Bastos da Carvalho (5.054), filho de An»" 
tides Bastos de Carvalho e de Domingas Ferreta 
dos Santos, nastidõ a 8 dô agosto de 1917. no.Q jj' 
tricto Federal, operário, soiteiro, com ooflwJH. 
eleitoral no districto municipal de Gampo Gran® 
e residencia á Estrada do Campinho s/n. (uu* 
lificação requerida n. 5.398.)

Joaquim Valerio Corrêa (5.055), filbo de Antonio 
Valerio Gorrèa e de Hortancia Candida de 
nascido a 3 de agosto de 1910, em São João Mart;m' 
Estado do Rio aa Janeiro, operário, solteiro, ®0 0 
domicilio eleitoral n© districto munioipal de Cano? 
Grande e residencia á Estrada do Encanamo» 
n. 147. (Qualificação requerida n. 5.180.)

Ruy Rodrigues (5.056), filho de Antonio CamPVjv  ̂
Rodrigues e de Maria Paula Rodrigues, hSsciOO 
15 de novembro de 1913, no Districto Federa», 5“ 
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no ©»  ̂
tricto municipal de Campo Grande e residencia 
rua Barcellos Domingos í>. 87. (Quallficaçao 
querida n. 2.049,) '

Edmunfló Antonio Bahr (5.057), filh o .de
H . Guilherme Bahr e de Leohidia Carapeta i>a 
nascido a 30 de agosto de 1916, em Pelotas. L 0) 
tado do Rio Granoe do Sul, commeroio, spit**^ 
mm domicilio eleitoral no -districto inunicip®* 
Realengo 0 residencia á rua Velho SôVó s/n. 
lifitação requerida n. 6.052.)

Bdmée de Souza Branco (5.058;, filha 36 (
lherme tie Sou*a e de Aríiàliã dB Andrade ®0ç’'a- 
nascida a 29 tie dezètfibrb dê 1899, RO Districto 
dèrãl, dòfnéãKóã, VÍUV&, Wtn titmiirifio eSeU^ 
ao d iílfió to  ffiunitílpal 3e Sauté Gruz «  residenc 
â riJã NKlòC n. 171. (Qtmliftcaííu fequerida nu 
mero 5.690.) . .

3.ÍB0 m r>  d i Cosu fíWíés (5.089). TORti da Ptifthi»*® %
CftttA NuPés % ti-è ArehéÁnriAa tia GAH4 Nunes, "  , 
éítit» é »  de ayostA 45 1969, nO Wslrioto Fed^3 
uperarió, soltwba eètfn tititntáthb eleitoral no a 
H-irhe fAônicipal tib Sátita Cru* «  ríeitienoia 8 nU- 
FW fppf Gártibêô h . S. (Qualifithçào requerida u 
lèèró «D -

MaJaquiat Ghrislláo t i e  .Pahm. de ?v3|
n»el GhrisUao tie Paiya e dv Efisa ítuee da ®‘Fe- 
n-arcido a 19 dá.deiembro de 1917, çn X>i3triÇí .̂r,r®1 
tisral. Commercio, s o l t e i r o , d o m i c i l i o  e»®1.. j
no djstrict© njirfcieipai oè Réãleh|o é íesidenc ^  
rua Francisco Leãl n. l i .  (QüaliTicãçSí» reque 
numero 4,862,}

5.C52. JÜJbKHMo LUii GaH'klTiõ (5 .0C V , HlhB 3* ÍP d o »  
CnriMJÍô ae Carvalho e 36 Odtlta Antonia u 
Santoe, nascido a 22 d© outubro da 19 i0 .,f^ fr*»jà 
iricto Federal. oneraríQ, softeíro* com d o o 10**

> 5.067.

5,056,

5.059.
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eleitoral no districto municipal da Santa Cru'» e 
residenoia á rua S5o Benedicto n. 521. (Quali- 5» . ,  ficaçSo requerida n. 4.473.)

,u°3. Joeé Joaquim Quirino (5.668), filho de Romão Joa
quim Quirino e de Isidora Maria Joequina, nas
cido a 27 de junho de 1913, em Miraeema, Estado 
do Hio de Janeiro, motorista, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Crua e residenoia á rua Marquei de Barbacena nu- 

5 v mero 32. (Qualificação requerida n. 5.716.)
*• Jorselino Pereira de Souza (5.063), filho de Brigido 

Pereira de Souza e de Maria Dias de Souza, nas
cido a 18 de junho de 1909, oo Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio «leitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande «  residenoia á 
Estrada do Monteiro e/n. (Qualificação rèqUérida 
numero 6.075.)

' de Janeiro, 82 de setembro d e  1936. —  Pelo escrivio,
• *9uiar Junior.

PROCESSOS KJ3 TRANSFERENCIA
P r im e ira  C ircu m scripção

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL

( Districto municipal de Candelaria )
Juiz —  Dr. Decio Casario Alvim

Rscrivào —  Dr. Carlos W aldeuar de Figaairedo
CQmP®. ®rt!em do D r. Juiz da 1* Zona Eleitoral dá 1* C if- 
eia.ft®‘'1Pçâ° do D ièlriclo Federal, faço publico, para conhe- 

!? ^os interessados, que esl5o sendo processados os pe- 
^  «o  transferencia dos seguintes eleitores:

• João Bessa, filho de João Bessa de Oliveira Filho, ti
tulo 2.135, inscripção n. 2.133, São Josoé, 2* Zona, 

2̂ ) , para Candelaria, 1 * zona.
• Irmeu Carlos de Conceição, filho do Raphael Carlos da

Conceição, titulo 9.535, inscripção n. 7.91Í, Meyer, 
£4, 6* zona antiga, para Candelaria. 1* zona.

• Eduardo Pereira de Souza, filho de Pedro Pereira do
Souza, titulo 1.935, inscripção n. 1.566, Jacarépa- 

342 r. Suá, 8* zona antiga, para uandalaria, 1* zona.
’ petronilho Borges, filho de Manoel Pereira Borges, t i

tulo 77, inscripção n. 72, Engenho Vèlhó, 9* zona, 
543 r\ para Candelaria, 1* zona.

• Cscar Lima, filho de José Augusto da Silva Lima, ti
tulo 2.861. inscripção n. 4.315, São Christovão, 

244 , zona anligà, para Candelaria, i* tona.
• Antonio Pinto de Souza, filho de Hermenegildo Faria

de SouZà, titulo 1.247, inscripção n. 1.324, Gam- 
345 b hSa, 7* ZOha, para Candelaria, 1* tona.

‘ Reynaldo da Silva Rosadas; filho de João da Silva Ro
sadas, titulo 6.406. inscripção n. 6.849, Sento An- 

3iç tonio, 2* tona antiga, para Candelaria, i* zona.
' Sylvin de Araújo Cunha, filho de João Jo*é de Araújo 

CUhha, titulo 4.130, inseripeão n. 4.273, SahCAnna, 
Sft y, 4* zona antiga, para Candelaria, 1* zona.

• Ernesto Insausti. filho de José Tnsausti. titulo 313, in-
scripçSo ô . 305, Sãõ José, S* zona, para Candelaria. 

348 r 1* tone.
• João Theodoro Domingos, filho de Theodoro José da

Sílvá. titulo 4.181, inseripçSó n. 3.112. Pfcnfta, :•  
%  aOhe aátíga, para Candelaria. 1* zona.

' Aitívo Peroira do Nascimento, filho de Altivo Firrpino 
<ÍO Nasaimento, titulo 11.452, inscripção n. 11.904, 
Andarahy, 6* zona antiga, para Candelaria, 1* zona.

Federal. 23 do setembro de iô3o, —  Pelo es-
°> Jníyeruil de Araújo.

SEGUNDA ZO N i S L ÍIÍO R A L
{  Districto munioipal da B io Jes5)

Jnix —  Dr. Martinho Garcez Caldas Bártete
fcerivào —  Dr, CerW* WaWemar de rigoair«do

J ttábli56 Çhra fTns d8 â tt. «.*4 4 , «3  te! n. 4$, de
m.-, hiaio de 1935, que por estfe CáriBrio 8 Jfrizó da 2* Zona 

ío fsm  dê f e r ia »  cs plfflidng 6% trattsferecfc doe 
M8WS6S:

• Jfittstachio CeiTèa Chagas (,24.295)» filho de Jd io Abi Se
Chagas, nascido a 20 -de oeteihbro de 1901, em Mi
nas Geraes, cháuffeur. viuvo, çom domicilio eleito 
ral no districto municipal de S. José. (Qualifica-

39Í. Regosino Joaquim Meirelles (4.723), filho de Joaquim 
José Meirelles, nascido a 20 do agosto de 1905, no 
rencia do titulo n. 3.791, de Anchieta para São 
Joeé.

398. Américo da Cunha BadLos (5.315), filho de Leopoldo
Octaeiano da C. Bastos, nascido a 30 de janeiro 
de 1804, no Districto Federal, empregado publico, 
«asado. Transferencia do titulo n . 3.982, de Can
delaria para S. José.

399. Antonio Pinto Ribeiro (80.571), filho de Martiniano
Pinto Ribeiro, nasoido a 7 de setembro de 1907, no 
Districto Federal, commercio, casado. Transfe
rencia do titulo n . 5.561, de Andarahy para São 
José.

•400. Raul Reis (23,582), íilho de João Reis, nasoido a i6 
de novembro de 1897, no Estado do Amazonas, 
commercio, solteirò. Transferencia do titulo nu-
raèro 22.600, de S. Domingos para S. José.

401. Luiza Tavares Pinheiro (2.002), íUho do Euolydes Au
gusto Tavares Pinheiro, nascido a  19 de junho
dé 1005; so DUtricto Fedaroi, funocionaria muni
cipal, casada. Transferenoia do titulo n. 2.169, do 
Eftgenho Novo para S. José.

402. João Mesquita (6,150), filho de Francisco Pinto de
Mesquita, nascido a 15 de novembro de 1900, em 
Fortaleza, Estado do Ceará, portuário, casado. 
Transferencia do titulo n. 5.803, de Ajuda para 
S. José.

403. Maâoel Prima (10.951), filho de Gaudencio Prima, nas
cido a 22 de junho de 1900, no Districto Federal, 
funccionario da Light, casado, com domioilio elei
toral no districto municipal de S. Josó. Transfe
rencia do titulo n. 413, do Engenho Novo para São 
José.

404. Odilon da Silva Rlbefto (8.065), filho dè JbS0 da Silva
Ribeiro, nascido a 25 de abril de 1892, em Sergipe. 
Transferencia do titulo n. 7.124, do Espirito Santo 
para S. JOSé.

405. Raymundo Lòpes Machado (9.S51), filho de Raul Ma
chado, nascido a 2 de fevereiro do 1910, em Minas 
Geraes, advogado, solteiro, com domicilio eleitoral. 
Transferencia do titulo n. 4.161, de Candelaria 
para S. José.

406. Miguel Nesi (1.938), filho de Clemente Nesi, nascido a
20 de novembro de 18J5, no Districto Federal, em
pregado da Casa da Moeda, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto murcipal de S . Joeé. Trans
ferencia do titq lo  n. 1.875, de Piedade pára SS0 
José.

407. Antonio Francisco da Silva Santos Junior (10.271), f i 
lho de Antonio Francisco dos Santos, nascido a 13 
de julho de 1875, em S. Caetano OdiraRae, Estado 
do Pará, capitão, casado. Transferencia do titulo 
n. 9.847, de Tijuca para S . José.

408. Octavio Rodrigues de Araújo França, filhò  de Aitonso
Rodrigues de Araújo Fiança, nascido a  24 de juiho 
de 1904, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
eloctriciíta, casado. Transferencia do título nu
mero 6.797, da Gloria para S. José,

40». Eurico José da Costa Juniór (1.217), filho de Eurico 
José. da Costa, nascido a 16 de .novembro Se 1912, 
no Districto Federal, commercio, solteiro. Trans
ferencia dó titulo n. I.2è3, de Sadio Antonio para 
S. Joeé. o

Rio de Janèiró, 65 de oeteaiblo de 1988. —  Belo escri
vão C. Moraes.

íE R fcÉ tM  ZONA ELEITORAL

t Dístrietos mtmleipáéè de Sente Ríth* SiMfteâeato e 
S *« BóMttgee)

t m  —  to . m n ttè c ò  ae Pahiá R«cha t w t  fo n o  
Escrivão —  Dr. Cártôá WàMetttr dè Fiffn«redo

F « o  publico, para fins flo art. 69 § 2o dá lei 48 de 4 da 
maio de 1935, que por este Carotorio e Juiz® da 3* Zona Elei
toral. wtão «eisdo processaübe os pedidos de transferencias doa 
sègdiÊiek cidadãos:
1.510. Belmar .Fraga (7.167), filho de Ld iz da Fraga S?n- 

iOfc. neãcidò a 17 dé maio de 1906, no Districto 
Fedeitd, sOltèire, füacciOhario tínaüiefpal. (Tran
sferencia do titulo eleitoral n. 14.750 da 1* Zona 
antiga (S. José) para a 3* Zona Sacramento.) 

Fidelis Salvador Pinto de Almeida (66). filho de Al*», 
berto Carlos Pinto de Almeida, nascido a 17 do

tão B . E . Transferencia do titule; a* 23.655, de t , 5 i l . 
'Candelaria para S. José),* • ‘ ~ '
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vereiro de 189Í, Estado do Rio, casado, professor 
particular. (Transferencia do titula eleitoral nu
mero 66 da 8* Zona (Andarahy) para a 3* Zona 
Sacramento.)

Deímo de.Arruda Arguelles (3.509), filho d9 Marcos 
Ruhio Arguelles, nascido a 13 de outubro de 1911, 
Estado do Pará, solteiro, commercio. (Transferen
cia do titulo eleitoral n. 3.509 da 11* Zona 
(Meyer) para a 3‘  Zona Sacramento).

Tracy Jorge Henrique (1.344), filho de Manoel Jorge 
Henrique Junior, nascido a 30, de julho de 1910, no 
Districto Federal, solteiro funccionário publico. 
(Transferencia do titulo eleitoral n. 1.314 da 2a 
Zona (S. José) para a 3* Zona São Domingos;)

1.514. Pedro Alves Pires (832), filho de Idilio Alves Pires,
nascido a 11 de janeiro de 1888, no Districto Fe
deral, casado, commercio. (Transferencia do titulo 
eleitoral n. 820 da 5a Zona (Gloria) para a 3* Zona 
São Domingos.)

1.515. Clovis Oswaldo de Mello Mouzinho (10.994), filho dc
Manoel Lazaro Mouzinho, nascido a 5 de agosto de 
1905, Parnahyba, Estado do Piahy, casado, ccm- 
mercio. (Transferencia do tiutlo:eleitoral numero 
10.349 da 2a Zona (Gloria) para a 3a Zona São Do
mingos . )

Districto Federal, aos 26 de setembro de 1936. —  Pelo 
escrivão.. —  Mauricio Teixeira de Mello.

Segunda Circumseripçáo
' SEXTA ZONA ELEITORAL

( Districtos municipaes de Lagôa, Copacabana s Gavea) •
Jniz -— Dr, Sattl de Gusmão

•Escrivão •—. Dr. Francisco Farias
Faço publico para o conhecimento dos interessados, que 

o Dr. Saul de Gusmão Juiz da 6*. Zona Eleitorai, ordenou 3 
transferencia aos seguintes . cidadãos:
446. Mânoei Gomes da Silva (inscripção n. 21,789), de Santa

Rita (antiga) para Gopacabana.
447. Maria Amelia Claro da Silveira (inscripção n. 9.558),

de São Christovão para Copacabana.
148. Jorge Dias Ribeiro (inscripção n. 64), de São José, para 

Copacabana.
449. Eduardo Simôés (inscripção n. 8 .Í69 ), de Meyer, para

Lagôa.
450. Ciovis Tocantins. Barbosa (inscripção n. 1.713),' de

Gloria para Copatabana,
Rio de janeiro, 23 de setembro de 1936.. —  O escrivão 

•— F . Farias.
OITAVA ZONA ELEITORAL

( Districtos municipaes de Rio Comprido e Andarahy)
Juiz —  Dr. Raul Camargo

Escrivão —  Dr. Francisco Farias
Faço publico, para fins do art. 69, § 2°, da lei n. 48, ds 

4 de maic.de 1935, que, por este Cartorio e Juizo da.Oitava 
Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de trans
ferencia dos seguintes cidadãos:
1.098. Titulo n. 3.856, Angelo Severino, inscripção numero

4.594 da 8a zona, Madureira, para a 8a zona, An
darahy.

1.099. Titulo n. 11.459, Amelia Rosales de Aguiar, in
scripção n. 15.061 da Ia zona, São José, para a 8a 
zona, Andarahy;

Í.100. Titulo n. 7.493, Ernesto Moreira da Silva, inscripção 
n. 9.101 da 2a zona, Ajuda, para a 8a zona, Anda
rahy.

1.101. Titulo n. 9.313, Maria Penaíorte de Araújo Soares,
inscripção n. 9.725 da 5a zona, Engenho Velho 
para a 8a zona. Rio Comprido.

1.102. Título n. 9.314, Henrique Caneio Pereira Soares, in
scripção n. 9.726 da 5a zona, Engenho Velho, para 
a 8a zona, Rio Comprido.

1.103. Titulo n. 199, José Elias de Barros, inscripção nume
ro 203 da 12a zona, Piedade, para a 8a zona, An
darahy.

1.104. Titu lo n. 916, Manfredo Olympio da Costa Filho, in
scripção n. 2.926 da 5* zona, Tijuca, para a 8a 
zona, Andarahy.

1.105. Titulo n. 1.603, Leopoldina Amendoeira inscripção
n. 1.603 da 11* zona, Meyer, para a 8* zona, An
darahy.

1.106.

1.107.

1.108.

1.109.

1 . 110 . 

1.111. 

1.112.

1.113.

1.114.

1.115. 

^.116.

1.117.

1.118.

1.119,

1 . 12 0 ,

1 . 1 2 1 .

1 . 12 2 .

1.123.

1.124.

1.125.

1.126.

1.127.

1.128.

1.129.

1.130

1.131.

1.132.

1.133.

Titu lo n. 1.859, Armando de Oliveira Santos, ® ' 
scripção n„ 22.185 da I a zona, Candelaria, P3f* 
a 8a zona, Andarahy.

Titu lo n . 6.379, José Gomes Macedo, in sc rip ç ã o . 
mero 6.821 da 2a zona, Santo Antonio, para 3 
zona, Andarahy.

T itu lo n. 208, José Damasceno Pinto de MendonÇ* 
inscripção n. 105 da 2a zona, Santo Antonio, P*r* 
a 8a zona, Andarahy. ,

T itu lo n. 2.178, Roberto Bispo de Souza, ínscrip?* 
n. 2.230 da 10a zona, São Christovão, para a 8 
zona, Andarahy. «

Titu lo n. 6.187, Nolasco Pires dos Santos, inscripC’33 
n. 8.458 da 5a zona, Tijuca, para a 8a zona, 
darahy. _ •

Titulo n. 5.679, Henrique Ramos de Aguiar, inscrip^y 
n. 6.027 da 8a zona, Pavuna, para a 8a zona, A“ 
darahy.

Titulo n . 4.513, Antonio Ribeiro Fernandes, 
scripção n. 6.565 da I a zona, São José, pata 3 8 
zona, Andarahy.

Titulo n. 5.927, Antonio Galluzzi, inscripção
5.903 da 7* zona, Penha, para a 8a z o n a ,  A n ®  

ra h y . . f f l n
Titulo n. 236, Galdino da Silva Brandão, mscripí 

n. 305 da 8a zona, Jacarépaguá, para a 0* z 
Andarahy. .

Titulo n. 2.271, Roberto Gomes d6 Oliveira, 
scripção n. 2.721 da 11* zona, Meyer, para 3 
zona, Andarahy. .

Titulo n. 4.924, Joaquim Antonio da Faixão, _ '3 
scripção n. 8.364 da 5* zona, Engenho Velho, P3̂ 
a 8a zona, Andarahy. .

Titulo n. 6.862, Gastão de Moraes e Silva, mscripÇ “ 
n. 4.227 da 3* zona, Lagôa, para a 8a zona, Ano 
rahy. ■ ái

Titulo n. 8.032, Ernani Silva, inscripção n. 8.39'
7a zona, Penha, para a 8* zona, Andarahy. •

Titulo n. 5.800, José Lopes dos' Santos, inscnPv" 
n. 6.976 da 4* zona, Gambôa, para a 8a zona, 
darahy. {

Titulo n. 20.902, Aurélio José Fernandes Gui®ar,  * 
inscripção n. 18.0S7 da I a zona, São José, P3r*
8* zona, Andarahy. . , i0- - - - ^--cripo33Titulo n. 20.198, Antonio de Souza Leão, .7,33
n. 10.816 da 
Andarahy.

1* zona, Candelaria, para a 0*
• ia*

Titulo n. 4.773, Edmundo Gonçalves de Men®ze ’ 3fj 
scripção n. 7.398 da 5* zona. Engenho Velno, v
a 8a zona, Andarahy. . jn-

Titulo n. 1.044, Waldemar Ardilha Garcia» 3 
scripção n. 1.059 da 10* zona. São Christovão, 
a 8* zona, Andarahy. . „r;0các

Titulo n. 1.043, Walter .Ardilha Garcia. ,nsCr‘ a 8’ 
n. 1.058 da 10* zona. São Christovão, Par 
zona, Andarahy. nu-

Titulo n. 5.421, Osorio José de Souza, inscripC3 a g* 
mero 5.022 da 9* zona, Campo Grande, Far 
zona, Andarahy. „rioC3°

Titulo n. 300. Herminio Pinto Pinheiro, tns®r Hor)8. 
n. 304 da 10* zona, São Christovão. para 3 8  
Andarahy. ' -  g33

Titulo n. 1.693. Cesar Santiago, .inscripção n- 
da 5* zona. Tijuca, para a 8* zona. Andarany» 

Titulo n. 8.068, Francisco Marques Couto, ic s ,  AO- 
n. 8.256 da 6* zona, Meyer, para a S* z°n3’ 
darahy. . . jn-

Titulo n. 1.236, Francisco Ignacio da 5i‘ve:„ .W »  
scripção n. 1.278 da 2* zona, Santo Antonio» 
a 8* zona, Andarahy. 5o jjti'

. Titulo n. 4.301. Romeu Rocha Lopes, ínscripíf 
mero 4.162 da S* zona, Madureira para 3 b 
Andarahy. -.

Titulo n. 1.957, A ra indo Rodrigues Te iz® ® *^  3 
scripção n. 1 . I 66 da Sa zona, Jaca ré p ag u á, P 
8*  zona, Andarahy. , i « '

Titu lo n. 5.09Í, Hôlena Baüly Rezend6 SoUg,jo3J' 
scripção n. 5.4Í7 da 2a zona, Ajuda, para 3 8 
Andarahy. . etJi

Titulo n . 159, S e b a stiã o  Leão Soares, m scripC? 
m e ro  162, da 7* zona, SanfAnna, p a r a  a 8 - 
Andarahy.
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*•*34. Titulo n. 1.902, Claudino Martins Ferreira, inscripção 
,n. 1,041 da 10* zona, Engenho Novo, para a 8*

• . •' zona, Andarahy.
L135. Titulo n. 607, Joaquim Lourenço da Silva, inscripção 

r-, n. 680 da 8* zona, Madureira, para a S* zona, An-
, ' darahy.

‘ •136. T itu lo n. 2.034, Luiza Corrêa de Magalhães Penha,
• inscripção n. 2.077 da 10* zona, Engenho Novo.
• ,  para a 8* zona, Andarahy.

*13T. Tilulo n. 2.994, Julio Baptista Garrido Penha, in
scripção n. 177 da 6* zona, E . do Riachuelo, para 
a 8* zòna, Andarahy.

*•138. Titulo n. 1.141, Floriano Dias Garrido, inscripção 
n. 1.537 da 13a zona, Madureira, para a 8* zona, 

», Andarahy,
‘ •‘ 39. Titulo n. 2.051, Aure Corrêa da Silva Fonseca, m- 

cripção n. 2.095 da 10* zona, Engenho Novo, para 
, : . a 8* zona, Andarahy.
‘ •liO. Titulo n. 4.474, José DTleilly da Silva Lima, in-

■ scripção n. 4.474 da 11* zona, Meyer, para a 8*
/; . zona, Andarahy.
•‘ •.141. Titulo n. 5.032, José Alves de Moura, inscripção nu

mero 2.727 da 1* zona, São José, para a 8* zona, 
Andarahy.

‘ •142. Titulo n. 91. Byron Freire de .Amorim. inscripção
n. 93, dja 3* zona, São Domingos, para a 8* zona.

, Rio Comprido.
‘ '43. Titulo n. 9.637, José da Silveira Quadros Fialho, in

scripção n. 11.599 da Ia zona, Candelaria, para 
, a -8* zona, Rio Comprido.

■ •■•*•'•144. Titulo n. 2.183, Laura de La Rocque Rodrigues, in- 
., scripç-âo u. 2.186 da 6* zona, Lagôa, para a 8*
!•,-• • zona, Rio Comprido.

'•*45, Titulo n.. 21.373, Alvaro Porto Barroso, inscripção 
.. n. 20.063, da Ia zona, Ilhas para a 8* zona, Rio

. Comprido. .
. *-1*6. Titulo n. 3.312, Nelson Ribeiro, inscripção n. 3.312
/ . ’'• da 11* zona, Meyer, para a 8* zona, Andarahy.

' ' ‘ 47. Titulo n. 583. Christovam Malheiros, inscripção »u -
.. .' rnéro 587 da 4* zona, Santo Antonio, para a 8*
; ' 1 " ,  zona, Andarahy.

•148; Titulo n. 55, Rosa Mattos, inscripção n. 59, da 4* 
zona. Santo Antonio, para a 8* zona, Andarahy. 

Titulo n. 6.695, Rossini Leal Nogueira, inscripção
n. 10-570 da 6* zona. Engenho Novo, para a 8a 
zona, Andarahy.

Titulo n. 1 .-766, Alvaro' Cardoso Queirogi, inscripção 
n. 1.766 da 11* zona, Inhaúma, para a 8a zona, 
Andarahy.

L i 49, 

L iso .

1*151.

1-152.

Titulo n. 2.521, Jorge Assy Faya, inscripção numero 
4.202, da 5a zona (antiga) Engenho Velho para 
a 8a zona Rio Comprido.

Titulo n. 22.698, Octacilio da Cruz Sobrai, inscripção 
n. 22.482 da Ia zona (antiga» Candelaria para a 

t .1* zona R '° Comprido.
■ .°3. Titulo n . ‘ 6.197, Heitor Paiagio dc Jesus, inscripção 

n. 6.660 da 2a zona ;antiga) Gloria, já transferido 
em 14 de julho de 1934, para a 3a zona Sacramento 
e nesta data pede a sua transferencia para a 8a 

• zona Andarahy.
,lo4. Titulo n. 4.632, Francisco Caetano Rodrigues, in

scripção n. 4.632 da 6* zona (antiga» Andarahy, 
jà Transferido ern 3 de janeiro de 1935,. para a 
3a zona Santa Rita e nesta data pede sua transfe
rencia para a 8a zona Andarahy.

Titulo n. 861, Francisco de. Souza Camillo Junior, in
scripção n. 861, da 11* zona Meyer para a 8a zona 
Andarahy.

1*157.

...’1'*Í5|V

I . svnaarany.
*.1S6. Titulo n. 2.391. Floriano Augusto Mendonça, in

scripção n. 2.498 da 12a zona Penha para a 8a 
zona Andarahy.

Titulo n. 5.091, Anezio Catharino Brasil, inscripção 
n. 6.,412 da 7a zona. (antiga) Penha para a 8a zona 
Andarahy.

Titq lo n. 2.897, Manoel Maraues Nogueira, inscripção 
... . n, 3t.438 da 7* zona" SanfAnna, para-« 8a zona, Rio- 

I  . 'Comprido.
. 'f i t y lò n .  2.504, Oswaldo de Mattos, inscripção nume- 

• ro 5.204,. da 11a zona Inhaúma para"a *6* zona. 
V ■ '.Andarahy, . . .

*60. Titulo n. 7.903. Sylvio Magiol) .dos Reis Maia, in
scripção n. 8.299 da 6a xoria antiga) Engenho 
Novo para a 8a zrfna Andarahy.

1.161. Titulo n. 2.487, Castor Pedro de Jesus, inscripção 1 -
mero 2.750 da 4a zona (antiga) SanfAnna par» 
a 8a zona Andarahy.

1.162. Tilulo n. 16.832, José de Qliveira Rosa, inscripção
n. 19.361 da I a zona (antiga) Sacramento pari a 
8a zona Rio Comprido.

1.163. Titulo ?i. 2.485, Antonio Joaquim dá Silva Guimarães,
inscripção n| 3.094 da 8* zona (antiga) Jacarépa
guá para a 8* zona Rio Comprido.

1.164. Titulo íii 9.814, Heitor de Carvalho e Silva, inscripção
n. 10.239, da 5a zona (antiga) Engenho Velho paia 
a 8a zona Rio Comprido.

1.165. Titulo n. 9.047, Niéia de Faria Castro, inscripção nu
mero 9.823, da 2a zona (antiga) Ajuda para a 8' 
zona Rio Comprido.

1.166. Titulo n. 537, Arthur Arthulie Lowndes, inscripção
n. 541, da 4a zona, Ajuda, para a 8* zona Rio 
Comprido.

1.167. Titulo n. 8.854,.Sem Perlin, inscripção n. 9.476, du
4a zona (antiga) SanfAnna para a 8a zona Anda
rahy.

1 168. Titulo n. 3.563, Harry Doctors, inscripção n. 1.536 
da 7a zona, SanfAnna para a 8a zona, Andarahy

1.169. Titulo n. 1.591, Leonidas Manoel Gonçalves, in
scripção n. 1.603, da I a zonà Candelaria, para a 
8a zona Andarahy.

1.170. Titulo n. 751, Luiz da Silva, .inscripção « .  676. da
9a zona, Engenho Velho para a 8a zona Andarahy. 

1171. Titulo-.p. 7.490, Manoel Lopes Martins, inscripção
n. 2.609, da 5a zona (antiga) Tijuca para a 8a
zona Andarahy.

1.172. Tituio n. 1.024, Waldyr Bricio; inscripção n. 986, da
9a zona, Tijuca para a 8a zona, Andarahy.

1.173. Titulo n . 1883, Claudionor José Pereira, inscripção
n. 2.259; da 7a zona (antiga) Piedade para a 8a

* zona, Andarahy. 
i 174. Titulo n. 788, João Roquetle, inscripção n. 813, dn 

2a zona, São José. para a 8* zona Andarahy.
1.175. Titulo n. 1.357, Jorge Amendoeira, inscripção nume

ro 1.357, da 11a zona, Meyer para a 8a zona, An
darahy.

1.176. Titulo n. 672, Felix Coutinho de Araújo, inscripçãõ
n. 688, da 2a zona, São Josó, para a S* zona, Anda
rahy.

1.177. Titulo n. 4.036, Eurico Figueira de Almeida, in
scripção n. 5.448, da 1* zona (antiga), Santa Rifa. 
para a 8a zona, Andarahy.

Rio de Janeiro. 16 de setembro do 1936. —  Pelo escri
vão, (assignatura illeg ive l).

OITAVA ZONA ELEITORAL

( Districtos municipaes de Rio Comprido o Andarahy)
Juiz - r  Dr. Raul Camargo

Escrivão —  Dr. Francisco Farias
Faço publico para conhecimento dos interessados, que 

por despacho do MM. Juiz, foram transferidos os seguintes
eleitores:
1.014. Alfredo Pereira Christo, inscripção n. 10.491, tituio 

a n. 10.070 da 5a zona São Christovão para a 8a zona 
Andarahy.

1.027. Manoel Teixeira Nunes, inscripção n. 5.487, titulo 
n. 5.685 da 9a iona Realengo para a 8* zona An
darahy.

1.050. Américo Gonçalves da Motta, inscripção n. 28, titulo 
n. 34 da 5a zona Gloria para a 8a zona Rio Com
prido.

1.052. José Francisco Braga, inscripção n. 420, titulo nu
mero 420 da 3a zona São Domingos para a 8a zona 
Andqrahy..

1.051'. Luiz de Barros, inscripção n. 8.935, titulo numero 
9.114 da I a zona Candelaria para a 8a zona An
darahy.

T.0S3. Edgard Guimarães, inscripção n. 1.983, titulo nume
ro 1.874 da 13a zona Pavuna para a 8a zona, Aa- 
darahy...

1.054; Jandyra Mapheu Guimarães, insoripção n. 1 .93 4. ti
tulo n. 1.875 da 13a zona Pavuna para a 8a zjr.a 

. Anóapahy. •
‘ 1055. Alberto Hermann Welge, inscripção n. 7.701. li:»>:o 

n. 7.242 da 3’ zona Copacabana pari a 8* *•:,;, 
Rio Comprido. ,
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1,056. José Garibaldi Couíinho Rizzo, inscripção n. 5.318, 
titulo n. 5.318 da 4* zona Sant’Anna para a 8* 
zona Andarahy.

1 057. ADgelo Leonardo, inscripção n. 11.148, titulo nume
ro 10.651 da 2* zona Santo Antonio para a 8a zona 
Andarahy.

i 058. Irineu Lopes Guimarães, inscripção n. 3.110, titulo 
n. 2.593 da 7* zona Sant’Anna para a 8* zona An
darahy. e

i .059. Eduardo Spazafumo, inscripção n. 10.974, titulo nu
mero 10.330 da 2* zona Santo Antonio para a -8* 
zona Andarahy.

1.060. Leandro Ferreira dos Santos, inscripção n. 5.274, ti
tulo n. 6.243 da 7* zona Piedade para a 8* zona 
Andarahy.

1.061. João Corrêa Picanço, inscripção n. 2.677, titulo nu
mero 2.677 da 11' zona Inhaúma para a 8* zona 
Andarahy.

1.062. Mylton de Pino, inscripção n. 1.181, titulo numero
2.688 da 13* zona Anchieta para a 8* zona Anda
rahy.

1.063. Zoroastro Lima, inscripção n. 8.529, titulo numero
7.845: da 4' zona SanCAnna para a 8a zona Rio 
Comprido.

' 1.064. Alfredo da Costa Castanheira, inscripção n. 9.305, ti
tulo n. 5.220 da 1* zona Sacramento para a 8* zona 
Andarahy.

1.Ò65. Zacbarias Francisco das Chagas, inscripção numero 
280, titulo n. 277 da 10* zoná São Christovão para 
a 8* zona Andarahy.

1.066. Manoel Sogres, inscripção n. 1.355, titulo n. 1.273
da 7* zona SanCAnna para a 8* zona Rio Com
prido.

1.067. Carlos Vieira de Jesus, inscripção n. 1.437, titulo nu
mero 1.210 da 8* zona Madureira para a 8* zona 
Andarahy.

í . 068. Joaquim Lacerda, inscripção n. 7.037, titulo numero
7.116 da 1* zona São José para a 8a zona Rio
Comprido.

Rio de Janeiro, D. F., 16 de setembro de 1936. —  Pelo 
escrivão, Annibal Alves Moreira.

NONA ZONA ELEITORAL

(  Distríctos municipaes de Tijuca e Engenho Velho)

Juiz —  Dr. Nelson Hungria Hoffbauer 249.
Escrivão —  Dr. Francisco Farias

De ordem do Dr, Juiz da 9* Zona Eleitora! da 2* Cir- 250.
umscripção do Districto Federal, faço publico para conhe

cimento dos interessados, que por despacho deste Juizo, fo- 
•am eífectuadas as seguintes transferencia: 251.
91. Jorge Pereira Nobrega, inscripção n. 9.263. titulo nu

mero 10.024. Transferido da 6* de Andarahy para 252.
Tijuca.

92. Nelly Neith de Guaraná Guia. inscripção n. 1.671, ti
tulo n. 1.637. Transferido da 10" de São Christovão 253.
para Tijuca.

£3. Justino dos Santos Crespo, inscripção n. 7.372, titulo 
n . 7.167. Transferido da 2* de Gloria para Tijuca.

94. Arthur Cardoso, inscripção n. 8.313, titulo n. 3.615.
Transferido da 6* de Andarahy para Tijuca.

95. Carlos Martins, inscripção n. 5.915, tituío n. 5.607.
Transferido da 1* de Santa Thereza para Tijuca,

97. Eduardo França de Souza, inscripção n. 973. titulo nu
mero 4.501. Transferido da 7* de Piedade para T i
juca.

98. Hilda Guimarães, inscripção n. 2,325, titulo n. 2.140.
Transferido da 3* de Santa Rita dara T ijuca.

99. Lourenço Pedro das Neves, inscripção n. 1.574, titulo
n . 1.517. Transferido da 12* de Irajá para Tijuca.

.00. Antonio Joaquim Rodrigues Pacheco, inscripção nume
ro 3.388, titulo n. 3.388. Transferido da 11a de 
Meyer para Tijuca.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1936. —  Pelo escri
vão, /. Perry, escrevente, no impedimento occasional do es
crivão.

*  NONA ZONA ELEITORAL
(Dlstrlctos municipaes de Tijuca e Engenho Velho)

Jniz —  Dr. Nelson Hungria
Escrivão —  Dr. Francisco Farias

De ordem do D r. juiz da 9* Zona Eleitoral da 2* Cir- 
curnecripção do Districto Federal, faço publico 'para conheci

mento dos interessados, que por despacho deste juizo fora® 
effectuadas as eeguinteé transferencias:
101. Morriello Antonio —  Insc. 3.849 —  T .  3.283 — -TrM*-

ferencia da 7* de SanCAnna para Tijuca.
102. Ottoniel Azevedo —  Insc. 23.498 —  T . 22.644 —  Trans

ferencia da 1* de São Domingos para Tijuca.
Rio de Janeiro, 25 de eetembro de 1936. —  Pelo escri

vão, J. Perry, escrevente no impedimento occasional do es
crivão. í I

Terceira Circumscripção

DECIMA QUARTA ZONA ELEITORAL
< Districtos municipaes de Realengo, Campo Grande, Guaratih*

• Santa Cruz) 7
Juiz —  Dr. Frederico de Barros Barreto
Escrivão —  Dr. Plácido Modesto de Mello

De ordeyi-do -M. M . juiz da i 4* Zona Eleitoral, faço Pu
blico que foram transferidos de domicilio eleitoral os segu-n'  
tes eleitores: ■ _
239. Mario Milardi, inscripção n. 9.145, titulo n . '8.525 c

4* zona, Sant’Anna, para Realengo, 14* zona. .g
240. José Antonio Duarte, inscripção n. 1.959, titulo n. Í -0L

da 9* zona, Campo Grande, para Realengo, 14* j 0--„
241. José da Silva Brasil, inscripção n. 2.237, titulo n. 2.*»

da 14* zona, Santa Cruz, para Realengo, 14*
242. Luiz da-Silva Filho, inscripção n. 6.038, titulo n. 4.®°

da 5* zona, Tijuca, para Realengo, 14* zona^ ,0
243. Manoel Venancio de Oliveira, inscripção n. 3,044, tiwc

n. 20..087, da 1* zona, Candelaria, para Realeng > . 
14* zona. «««Io

244. Corintho Antunes Gesteira, inscripção n. 5.070, tA
n. 4.394, da 5* zona, Engenho Velho, para Reaia^» > 
14* zona.

245. José Junqueira Arantes, inscripção n. 1 .676, -titulo u
mero 1.524 da 7* zona, Espirito Santo, para oe 
lengo, 14* zona. „ - « i

246. Lindolpho José Rodrigues Filho, inscripção n.
titulo n. 2.076 da 8* zona, Madureira, para ne- 
lengo, 14*'zona/ ' ' ' .

João Pitta, inscripção n. 7.807, titulo n. 6.980,
zona. Ajuda, para Realengo, 14* zona. _.p.

Oswaldó' Coelho, inscripção n. 2.678, titulo n. 1 • .
da 14* zona, Guaratiba, para Realengo. 14* zoo».

247.

248.

7.785,
Realengo,

tituK* 
* Ü*

.84°:

Waldemar Martins Coelho, inscripção n. 
n. 7.423 da 7* zopa, Penha,- para 
zona. •

Servulo Ferretti, insoripção n. 3.040, titulo 4*
* da 9* zona. Campo Grande, para Realengo, 

zona. , «77.
so. inscripção n. 2.821. titulo n - , :ono. 

da 4* zona, Espirito Santo, para Realengo. 14 '^ uio
Delphim Cardoso, inscripção n. 2.821. titulo n.

4* zona, .
no Rodrig,_________  . .

n. 3.638, da 9* zona, Campo Grande, para Rea^

Christovão de Castro Paes. inscripção n. 3.594.
Realengo-

Waklevino Rodrigues da Silva, inscripção n. 4.103, f ’
n 3.638, C* -rr-no Camnn fi.anrlp nnr» Reai“
14* zona.

n) 3.416 da 3* zona, Copacabana, para 
zons • % . i . rtjj*

254. Henrique José da Silva, inscripção n. 8.792, tiWj

255.

256.

.mero 8.109 da 4* zona, Espirito Santo, para 
lengo, 14* zòn a. - ti-

Honorio José de Castro Junior, mseripçao n. 5- ' °  « 3ra 
tulo n. 5.784 da 9* zona, Campo Grande, v 
Realengo. 14* zona. . ggO,

João Carneiro Filho, inscripção n. 562, titulo
da 12* zona. Irajá. para Realengo, 14* zona.,

257. Casimiro Martins de Araújo Alvim Filho, inscripção, 3f 
m ero 3.414, titulo n. 4.620 da 7* zona, In»2 
para Realengo. 14* zona.

258. Joaquim' Monteiro Varandas, inscripção n. 6 . 156, ^ - ^
n. 6.653 da 4* 
zona.

titú\°,
zona, SanCAnna. para Realengo,

259. Ravisio Lopes de Mattos, inscripção n. 1.746, M ^ n g O ’
mero 1.698 da 9* zona, Santa Cruz, para Reai 
14* zona. , nu-

260. Nagib Abrahão Narciso, inscripção n. 2.732, tltu‘ «ea-
mero 1.918 da 14* zona, Campo Grande, para 
lengo, 14* zona. , nu-

2 6 1 . 'Waldemar Rosa Seabra, inscripção r». 4.426,,tu-ui ^ 
' mero 4/426, titulo n. 6.640 da 1* zona; Sa° J

para Campo Grande, 14* zona, ^rivã0.
Rio de-Janeiro, 22 de setembro de 1936. —  Pelo « - c 

Joio  Ãgttiàr Junior.

ÍJJfiJSSSa Nacional —  R io de Janeiro


