
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
(Decreto n . 21.076, de 24 ~de'fevereiro de 1932) ÍC0Õ53 

A N N O V RIO D E J A N E I R O , D E ' N O V E M B R O D E 19U6 j JN. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL 

JULGAMENTOS 

O Sr. ministro presidente designou o dia 18 do corrente 
ás 9 horas, para julgamento dos seguintes processos: 

1. Recurso eleitoral n . 505 — Rio de .Janeiro — (relator 
Sr. desembargador Gollares Moreira), sendo recorrentes No-
riví. i Soares de Freitas e Francisco de Almeida Gazes e recor
rida a Mesa du Gamara Municipal de Nicíheroy. (Adiado a 
pedido du Sr. relato;-.) 

2. Processo n. 2,048 (relator Sr. ministro Pliuio Casado). 
O Juiz eleitora! da 4' zona do Território do Acre, consulta ao 
Tribunal Superior, em vista do Tribunal Regional não poder 
se reunir, por falta cie numero legal, sobre: 1°, se.podem ser 
acceitos os requerimentos pedindo 4 a via de títulos eleitoraes 
quando estes só acham inutillizados pelo uso, ou com as res
pectivas photographias queimadas ou. apagadas; 2°, em caso 
al'i'uniativo se o processo a seguir dever ser mutatis mutandis 
o dos § §5", 6" e 7" do art. 66 do Código Eleitoral; 3 o se o novo . 
titulo deve ter o 'metano siumero do -substituído. (Da pauta 
anterior,; 

3. Recurso eleitoral n . 510 — Pernambuco — (relator 
Sr. ministro Laudo de Camargo), sendo recorrente Abdi/.io 
Mliitão Prazeres dos Santos^ e recorridos Manoel. Gonçalves 
Souto Maior e Austriclinio Bezerra du S i lva . ' (Da pauta an
terior.) 

4. Recurso eleitoral n. 507 — Pará — (relator Sr. pro
fessor João Cabral), sendo recorrente João Augusto da Silva 
Costa c. recorrido Luiz Dias da Silva. (Da pauta anterior.) 

5. Recurso eleitoral n. 509 — Minas Geraes — (relator 
Sr. ministro Plinio Casado), sendo recorrente Olympio Fran-
klin de Castro e recorrido >j Partido Progressista Municipal 
do Rio Paranaliybu. (Da pauta anterior.) . 

6. Recurso eleitoral n . 515 — Piauhy — (relator senhor 
ministro Plinio Casado), sendo recorrente Jonathas de Mo
raes Corrêa e recorrido Mirooles Campos Veras. (Da pauta 
anterior.) 

7. Processou. 2.049 (relator Sr. ministro Laudo de Ca
margo). O Presidente do Tribunal Regional encaminha ao 
Tribunal Superior um pedido de dispensa do Dr . Alcebiades 
Silveira'Campos,'nomeado pelo Presidente da Republica, Juiz 
substituto daquelle Tribunal Regional, do Rio Grande do Sul . 
(Da pauta anterior.)' 

8. Recurso eleitoral n . 502 — Rio Grande do Sul — (re- • 
lalor Sr. professor Cândido de Oliveira Filho),, sendo recor
rentes o Partido Republicano Liberal e Cassio Braga e recor- -
ridos Luiz de Oliveira Lessa e outros. 

Secretaria do Tribunal Superior-de Justiça Eleitoral, em 
16 de novembro de Í93Q. — Agripino Veado, Director da Se-
eretár ia . 

Julgamento da 1±7a sessão ordinária realizadas em 13 de 
novembro de 1936, sob a presidência do Sr. ministro Herme-
negildo de Barros, resolveu: 

1", Adiar, por ter o Sr. Dr. Procurador Geral pedido vista 
dos autos, o julgamento dos embargos de declaração apresen
tados ao accordam do recurso eleitoral n . 460 (relator Sr. pro
fessor Cândido de Oliveira Filho), sendo embargante Oswaldi 
Stein Schlit^tler e embargado Arthur Lucchini Bi lac; 

2°, tomar conhecimento do recurso eleitoral n . 514 — 
Districto Federal (relator Sr. professar Cândido de Oliveira 
Filho), sendo recorrente Eduardo de Carvalho Ribeiro.e recor
rido "Antônio Telles Martins, unanimemente,"e de meritis dar 
provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e 
declarar que se não ,deve convocar o supplente, por se não 
verificar nenhuma das hypotheses do art. 35 da Gonstituição 
Federal e do art. 158 do Código Eleitoral, também unanime
mente; (No julgamento deste recurso, usaram da palavra, 
após o relatório, o Sr. Dr . Mozart Lago, advogado do recor
rido e o Dr. Procurador Geral.)| . , 

3o, converter em diligencia o julgamento do processo nu
mero 2.041 (relator Sr. professor Cândido de Oliveira Filho), 
que trata de uma representação do Sr. Dr. Procurador Geral, 
paia serem ouvidos o Tribunal Regional Eleitoral de Goyaz e 
o Dr. João Monteiro, no prazo máximo de 15 dias, unanime
mente; (O Sr., ministro-presidento determinou que entrasse 
em pauta de julgamento o aggravodo despacho do relator do 
presente processo, que não admittiu a interferência np mesmo, 
do Dr. Urbano Berquó;) ,i 

4o, adiar, a requerimento do relator, Sr. desembargador 
CoÜares Moreira,, o julgamento dos recursos eleitoraes nú
meros 911 e 517, sendo recorrente o Dr. Urbano Berquó e re
corrido o Tribunal Regional de Goyaz, por se prenderem a ou
tros feitos em andamento, unanimemente; 

5 o . indeferir no recurso eleitoral n . 484 (relator senhor 
professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recorrente o 
Partido Constitucionalista e recorrido o Tribunal Regional de 
São Paulo, o requerimento verbal de adiamento feito pelo 
Dr. Walter Peixoto, delegado do,Partido recorrente, e pro-
seguindo-se no julgamento, tomar conhecimento do recurso, 
unanimemente; de meritis, adiar o julgamento a requerimento 
do relator. Declarou-se impedido, na forma legal, o Sr. mi
nistro Laudo de Camargo. Após o relatório do presente re
curso, usou da palavra o Dr . Heraldo Barreto, advogado da 
parte recorrida. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
16 de novembro de 1936. — Agripino Veado, Director da Se
cretaria. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitora? 

EXPEDIENTE DOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 1930 
PRIMEIRA SBCÇÃO .> 

Papeis protocollados: 
N . 2.787 — Officio n . 566, do Tribunal Regional de Ala

goas. 
N . 2.788 — Tribunal Regional.de Alagoas — Mandadq de 

segurança — Requerente, Hildebrando Falcão. 
N . 2.789 Officio n . 721, do Tribunal Regional da Bahia. 
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TS*. 2.790 — Officio a . 333, do Tribunal Regional do Rio 
Grande do Sul . 
• ' N . 2.791 — Tribunal Regional do Ceará — Garta teste-

niunhavol s|n. — Testemunhante, D r . Antônio Fruetuoso do 
Frota Fi lho . 

N . 2.792 — Tribunal Regional do Pará — Recurso s|n.. 
— Parte: Lúcio Amorim do Amaral. 

N . 2.793 — Tribunal Regional do Pará — Recurso s|n. 
Par te: Apolonio Senna. 

N . 2.794 — Tribunal Regional dó Pernambuco — Rôoufso 
n. 202 e representação n . 3 — Recorrente, Padre Arruda Ga
mara. 

N . 2.795 — Telegramma n . 380, do Tribunal Regional do 
Estado dó Rio. 

N . 2.796 — Officio n . 1.001, do Governador do Pa
raná . 

N . 2.797 — Officio ü . 7.170, tíõ Tribunal Regional de São 
Paulo. . 

N . 2.798 — Officio n . 771, do Tribunal Regional de 
Goyaz. 

N . 2.799 ~ Officio n . 611, do Tribunal Regional do 
Pará . 

N . 2.800 — Officio n . 7.125, do Tribunal Regional de São 
Paulo. 

N . 2.801 — Officio n . S-126, do Tfibünâl Regional dô 
Minas GeraeS. 

N . 2.802 — Officio n . 468, do Tribunal" Regional do 
Ceará. . * 

N . 2.803 — Officio n . 894, do Tribunal Regional de Santa 
Gatharina. 

N . 2.804 — Officio n . 522, dô Tribunal Regional de Per
nambuco. 

N . 2.805 — Officio tí. 454-D, do Tribunal Regional do 
Estado do Riò. 

N . 2.806 — Officio n . 456-D, do Tribunal Regional dõ 
Estado do Rio. 

N . 2.807 —̂ Officio n . 754, do Tribunal Regional do 
GoyàZ. 

N . 2.808 — Petição de Wagner Estèlita de Campos. 
N . 2.809 — Officio l i . 368, dõ Tribunal Regional de Sei* 

gipè. 
. N . 2.810 —• Officio H. 309, do Tribunal Regional do Rio 

Graftde dó Sul . 
N . , 2.811 — Telegramma n . 414, do Tribunal Regional de 

Santa Caitharina. 
Correspondência expedida 

Telegrâmmas do Sr. MinisttfhPresidente: 
N . . 278 — Ao Sr. Presidente do Tribunal Regional dè 

Goyaz — Gommunicahdo o resultado do julgamento do pro
cesso n . 2.041. 

N . 279 — Ao Sr. Dr . Director Geral da Segurança Pu
blica de Goyaz Gommunicandô ter sido Convertido em. d i l i - -
gencia o julgamento do processo n . 2.041. 

Telegrâmmas do Sr, Director: 
N . 128 Aó Sr. Presidente tío Tribunal Regional ,dè -

Santa Catharina —» Gommunicandô^ o despacho do relator no 
habeas-còrpus n . 67, impetrado por Ivan de Araüjô. 

Officio do Sr. Director: 
X . 606 — Ao Sr. Director do Gabinete do Sr. Ministro da 

Justiça —'• Transmittindo cópia do telegramma do Sr. Presi
dente do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, solicitando sus
pensão do estado de guerra para, realização de eleições muni-
cfpaes. 

KUÍOÍ ,distribui.dos: 
i«..vurso n , 53 i '—Glatóô 3" — Minas Geraes — Recorren

te . •'Ailkmça üe Partidos de Uberaba" ê o "Pai/tido Progres
sista, de Uberaba" e recorrido, "Alliança do Partidos de-Ube-
rakt" o-'*Pariido Progressista de,Uberaba" —- Relator, Senhor 
L \ ' - i 'i.!•;:.gadôr Ovidio Romeifo. 

Ívr:.-1K.;U l i 55 — Classe 3* Rio Grande do Sul Re-
•'rocurador Regional e recorrido Mario Di l Santos 
. Professor João Cabral. 

Reourso n . 556 — classe 3 a .— Rio Orando do .Sul — 
Recorrente, Procurador Regional e recorrido o Tribunal Re
gional do Estado— Relator, Sr . Professor Cândido de Oli^ 
veiia F i lho . • • 

Recurso n . 557 — classe 3 a — Rio Grande do Sul 
Recorrente, Procurador Regional e recorrido o Tribunal Re
gional — Relator, Sr . Ministro Plinio Casado. . i 

Recurso n . 558 — classe 3 a — Espirito Santo — Recor
rente Partido Social Democrático do Espirito .Santo-vB re
corrido Luiz Tinoco da Fonseca — Relator, Sr . Mihistrp 
Laudo de Camargo. - •' 

jtecurso n . 559 .— classe 3 a — Rio de Janeiro — Recor
rente José Avaliar Fernandes o recorrida Itália, Giribelii 
Soares — Relator, Sr . Desembargadpr Cóllares Moreira.., , . ; 

Autos conclusos 
Ao Sr. Ministro Plinio Casado: 
Reourso n . 491 — classe 3 a — Bahia — Recorrente Vi? 

tal Pimenta de Barros Bittencourt e recorrido 0 Tribunal 
Regaial . . 

Áo Sr. Ministro Laudo de Camargo." ' . 
Recurso n . 516 — classe 3 a —- Minas Geraes — Recor

rente íPartido Progressista D)r. Benedicto Vailadares de 
Brazilia e recorrido o Partido Progressista. 

Processo n . 2.049 — classe 6 a — Rio Grande do Sul 
— Pedido de dispensa do Dr . Mólchiarles Silveira Campos, 
encaminhado pelo Presidente do Tribunai Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Su l '— Ao Sr. Desembargador Cóllares Mo
reira. 

Mandado de segurança n . 68 — classe I a — M i n a s Ge
raes — Requerentes-Fidelis Reis, Sebastião Fleury o outros. 

Recurso n . 499 — classe 3 a — Pernambuco — Recorren
te Thomaz Aquinô Cavalcante e recorrido Manoel Cavalcante 
dos Santos Araújo. 

Processo n . 2.044 — classe 6 a — Acre — Consulta do 
Presidente' do 'Tribunal 'Regional do Acre. 

Ao Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: 
Processo n . 2.045 — classe 6 a — Bahia — Consulta de 

Oscar Spinpla Teixeira. 
Ao Sr. Professor Cândido de Oliveira Filho:' . 
Recurso n . 544 — classe 3 a — Minas Geraes —. Recor-

reftto Partido Progressista o recorrido ' Zoroasíro 'Pereira • 
Tinta, - - ' 

Autos devolvidos â secretaria ' 
. Pelo S i \ Ministro Laudo de.Camargo: 

"Habeas-corpus" n . 67 — classe I a — Santa Catharfná 
Impetrante Tvens de Araújo — Paciente Aldo Fernandes,,. 
Pelo Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: 
Recurso n . 506 — Classe 3 a — Districto Federal — He-

Corrente Procurador Regional Eleitoral e recorridfo Pedro ' 
Aütonio Bezani. 

Pelo Sr. Professor João Cabral: 
Recurso n . 507 — classe 3 a — Pará Recorrente João 

Augusto da Silva Costa e recorrido Lu ; z Dias da Si lva . - -
Pêlo Professor Cândido de Oliveira F i lho: • 1 , 
Recurso n . 514 — classe 3 a — Districto Federal — Re

corrente Edüãfdo Carvalho Ribeiro e recorrido Antônio Tel- • 
les Martins. 

Pelo Sr. D r . Procurador Geral: •'' 
Recurso de mandado de segurança a . 30 — Minas Geraes 

— Recorrente Arnaldo Gonzaga e recorrido Álvaro Nasci-1 

mento.. 
Recurso n . 538 -— classe 3 a — Goyaz — Recorrente'Al*'--

varo Xavier de Almeida e outros e recorrido José Caetano 
Borges. 

Rèóursó n . 544 — classe 3 a — Minas Geraes — Recor
rente Partido Progressista e recorrilo Zõroastro Pereira 
Lima 

Accórããos publicados nd Secretaria 
Recurso n . 504 — classe 3 a .— Rio de Janeiro — Rela

tor Sr. Ministro Laudo de.Camargo. s 

-•Recurso n . 506 --"ciasse 3 a '•— Districto Federal Re~ 
latol' Sr . Desembargador Ovidio Romeiro. . -

Recurso n . .512.— classe 3 a — Matto-Grosso - r - Relator, 
Sr.. Desembargador Ovidio Romeiro. . . . " 

Recurso, ft. 51.4 —- classe 3 a — Districto Federa! -*-' :ftei ; ; 

lator Sr, Professor Cândido de Oliveira Fi lho. 

Original ilegível 
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' SEGUNDA SECÇAO 

Documentos arcbivados: 
Um officio a. 717, do Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado de São Paulo, acompanhado de terceiras vias de t í 
tulos eleitoraes. 

Um officio n . 7.056, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de São Paulo, junto as terceiras vias de títulos elei
toraes. 

Dois officios ns. 6.893 e 6.938, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São Paulo, communicando arectif ica-
}ão de nome de dois eleitores. 

Um officio n . 7.038, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de São Paulo, communicando a transferencia de elei
tores na mesma região e de outras regiões para o referido 
Estado. 

Preparadas para serem numeradas: 
18.500 terceiras vias de títulos eleitoraes. 
Numeração de terceiras vias: 
18.500 terceiras vias de títulos eleitoraes. 

Boletim Eleitoral 
Foi organizado e publicado o n . -133 do "'Boletim E le i 

toral". 
JURISPRUDÊNCIA 

Foram revistas as provas dos accordãos dos seguintes 
ttrocessos: . . 

Consulta n . 1.776 — Classe 6= — Estado do Ceará — 
Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Consulta n . 2.027 — Classe 6* — Estado do Maranhão — 
Relator, o Sr . Desembargador Ovidio Romeiro. 

Processo n . 2.028 — Classe ô 1 — Estado do Paraná — 
Relator, o Sr. professor João Cabral. 

Consulta n . 2.029 — Classe 6" — Estado do Pará — 
Relator, o Sr. Desembargador Cóllares Moreira. 

Mandado de segurança n . 26 — Classe 7* — Estado de 
São Paulo — Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Accordãos publicados 
Foram mandados publicar os accordãos dos seguintes 

processos: 
Recurso eleitoral a. 37 — Classe 4" — (Accordãos do 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catharina, confirmados 
pelas conclusões approvadas pelo Tribunal Superior de Jus
tiça Eleitoral e publicanos no Boletim Eleitoral n . 38, de 23 
de março da 1935). 

Consulta n . 1.233 — Glasse 6- — Estado de São Paulo 
— Relator, o professor João Cabral. 

Consulta n . 1.239 — Classe 6a — Estado de São Paulo 
— Relator, o Sr. professor João Cabral. 

Consulta n . 1.2*3 — Classe 6 a — Estado de São Paulo 
— Relator, o Sr. Desembargador José Linhares. 

Consulta n . 1.245 — Classe 6 a — Estado de São Paulo 
Relator, o Sr. .professor João Cabral. 
Consulta n . 1.251 — Classe 6" — Estado de São Paulo 

— Relator, o Sr. professor João Cabral. 
Consulta n . 1.77(5 — Classe 6 a — Estado do Ceará — 

Relatgr, o Sr. Ministro Plinio Casado. 
Consulta n . 2.027 —- Classe 6* — Estado do Maranhão — 

Relator, o Sr. Desembargador Ovidio Romeiro. 
Processo n . 2.028 — Classe 6* — Estado do Paraná — 

Relator, o Sr. professor João Cabral. 
Consulta n . 2.029 — Classe 6* — Estado do Pará — Re

lator, o Sr. Desembargador Cóllares Moreira. 
Mandado de segurança n. 26 — Classe 7" - -Es t ado de 

gão Paulo — Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 

EDITAL 
*» 

O bacharel Agripino Veado, director da Secretaria do 
tfribunal Superior de Justiça Eleitoral: • • 

_ Faz saber aos que o presente edital virem que, na p r i -
fcaeira secção desta Secretaria, será quarta-feira, 18 de rio-
lembro, ás 15 horas, aberta vista pelo.prazo legal, para o* 

interessados falarem sobre os seguintes processos eleitoraes, 
jã com parecer da Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral: 

. 1. Recurso Eleitoral n . 543 — Classe 3* — (Carta tes-
temunhavel) — Testemunhante, Eduardo Fernandes L ima; 
testemunhado, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Sul . 

2. Recurso Eleitoral n . 538 — Classe 3* — Recorrentes, 
Álvaro Xavier de Almeida e outros; recorrido, Josó Caetano 
Borges, (Eleições Municipaes) — Goyaz. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
16 úi novembro de 1936. — Agripino Veado, director da Se
cretaria. 

O bacharel Agripino Veado, director da Secretaria do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral: 

Faz saber aos que o presente edital virem que, na p r i 
meira secção desta Secretaria, de accordo com o § 8 a do ar
tigo 140 do Regimento Interno, será quarta-feira, 18 de no
vembro, ás 15 horas, aberta vista pelo prazo legal para os 
interessados falarem sobíe os seguintes processos eleitoraes: 

1. Recurso Eleitoral n . 552 — Classe,3m — Recorrente, 
Prc/urador Regional EleitoTàl do Pará; recorrido, Tribunal 
tlegional iíleitoral do Pará . 

2 . Recurso'Eleitoral n . 554 — Classe 3' — Recorrentes, 
"Alliança de Partidos de Uberaba" e o "Partido Progressista 
de Uberaba" — Recorridos, "Alliança de Partidos de Ube
raba" e o "Partido Progressista de Uberaba". (Minas Ge
raes) . 

3 . Recurso Eleitoral n . 555 — Classe 3* — Recorrente, 
Procurador Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; recor
rido, Mario D i l Santos. Rio Grande do Sul . 

4. Recurso Eleitoral n . 556 — Glasse 3" — Recorrente, 
Procurador Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; recor
rido, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
16 de novembro de 1936. — Agripino Veado, director da Se
cretaria. 

' ACTAS 
. ACTA DA 118* SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA E M 13 D E 

NOVEMBRO D E 1936 

PRESIDÊNCIA DO 9B. MINISTRO HERMENEGILDO DE BABR0S! 

Aos treze dias do mez de novembro do anno de mil no
vecentos e \rinta e'seis, ás nove horas, na sala das sessões 
do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, presentes os juizes 
Srs. ministros Plinio Casado e Laudo de Camargo, desem
bargadores Cóllares Moreira e Ovidio Romeiro, professores 
João Cabral e Cândido de Oliveira Filho, presente ainda o Pro
curador Geral, D r . José Maria Mac-Dowell da Gosta, pelo 
Presidente, Sr." Ministro Hermenegildo de Barros, foi de
clarada aberta a sessão. E ' lida e approvada a acta da ses= 
são anterior. Tratando dos casos que se achava em pauta 
para julgamento, o Tribunal resolveu: i°) adiar, por ter o 
Sr. Procurador Geral pedido vista dos autos, o julgamento 
dos embargos de declaração apresentados ao accordão do re
curso eleitoral n . 460, (relator. Sr. professor Cândido de 
Oliveira Filho), sendo embargante Oswaldo Stein Scblittler 
e embargado Artbur Lucchini Bilac; 2o) tomar conhecimen
to do recurso eleitoral n . 514 — Districto Federal (relator. 
Sr. professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recorrente 
Eduardo de Carvalho Ribeiro e recorrido Antônio Telles 
Martins, unanimemente; e de meritis dar provimento ao re
curso para reformar a decisão recorrida e declarar que se 
não deve convocar o supplente, por se não verificar ne
nhuma das hypotheses do art. 35 da Constituição Federal 
e do art. 158 do Código Eleitoral, também unanimemente; 
íno julgamento deste recurso, usaram da palavra, após o re
latório, o Sr. Tr. Mozart Lago, advogado do recorrido, e o 
Dr . Procurador Geral; 3°) converter em diligencia o julga
mento do processo n . 2.041 (relator, Sr . professor Cândido 
de Oliveira Filho), que trata de uma representação do Sr. 
D r . Procurador Geral, para serem ouvidos o Tribunal Re
gional Eleitoral de Goyas e b Dr . João Monteiro, no praío 
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máximo do 15 dias, unanimemente: .(O Sr. ministro-presi-
dente determinou que entrasse em pauta de julgamento o 
aggra\ò do despacho do .relator do presente" processo, que 
tião admitttu a ' interferência no mesmo do Dr . Urbano Ber
quó; 4o)' adiar, a requerimento do relator, S r . desembarga
dor Cóllares Moreira, o julgamento dos recursos eleitoraes 
ns. 511 e 517, sçndo recorrente o Dr . Urbano Berquó e re
corrido o Tribunal Regional de Goyaz, por se prenderem a 
uutros feitos em andamento, unanimemente; 5o) indeferir no 
recurso eleitoral n . 484 (relator, Sr . professor Cândido de 
Oliveira Filho), sendo . recorrente o Partido Constituciona-
lista e recorrido o Tribunal Regional de São Paulo, o reque~ 
rimento verbal.de adiamento feito pelo D r . . Walter Pei=. 
xoto, delegado do partido - recorrente, e proseguindo-se no 
julgamento, tomar conhecimento do recurso, unanimemente; 
de meritis, adiar o julgamento a requeiimento do relator. 
Declarou-se impedido, na fôrma legal, o Sr. ministro Laudo 
de Camargo, Após o relatório do presente recurso, usou da 
palavra o D r . Heraldo .Barretto, advogado da parte recor
rida^ Considerando o adiantado da hora, o Sr. ministro-
presidente encerrou a sessão, cpnvecando' ao mesmo tempo 
outra para o dia 16 do corrente, ás nove horas, eomo de cos
tume. Do quê para constar, lavrei a presente. Eu, Raul Pa
checo de Medeiros, auxiliar, da Secretaria, a escrevi. Em 
tempo: O Sr . professor Cândido de Oliveira Filho propoz 
ao Trihunal qua incorporasse no.art. 140 do Regimento" In-
ter o- seguinte paragrapho, que tomaria o n . 10: "embora 
não satisfeita a exigência constante do paragrapho anterior, 
poderá o Tribunal Superior, excepcionalmente, tomar cónhe-
cimento do recurso, no caso de evidente e insólita inobser
vância das suas decisões, pela instância inferior." Q Sr . mi -
nistro-presidente, considerando que se rata de emenda ao 
Regimento, já approvado, nomeou uma commissão para dar 
parecer a respeito, composta dos Srs. ministro Plinio Ca
sado, desembargador Cóllares Moreira e professor João, Ca
bral . Favorável, o parecer, logo apresentado, o Tribunal re* 
solveu, unanimemente, approvar a proposta,.' determinando 
que o alludido paragrapho figurasse no Regimento, que está 
sendo impresso na Imprensa Nacional, com a mesma data da 
approvaçSo." Do que, para constai-, lavrei a presente. Eu, 
Raul Pacheco de Medeiros, auxiliar da Secretariada escrevi. 
E eu, Agripino Veado, secretario do Tribunal, a subscrevo. 
— Hermenegildo de Barros, Presidente. ", 

JURISPRUDÊNCIA 
Estado de Santa Catharina 

RECURSO ÍSrjSTTQRAIt N . . 37--'- CIASSE 4' — . D O ART. '30 DO REGI
MENTO INTERNO 

Accordãos do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Ga-
trarina, confirmados pelas, .conclusões approvadas pelo T r i 
bunal Superior de Justiça Eleitoral 'e publicadas no Boletim 
Eleitoral n . 38 de 23 da março de 1935. .-(,.-. 

4XJCORPÃ0 NO RECURSO PARCIAL N . 20 — (SANTA CATBARINA) 

Vistos, relatados e diswtidos estes autos de recurso >elei« 
toral, entre partes, recorrente o Dr." Affonso Wanderley Júnior» 
candidato, por seu fiscal José B . Salgado de QUveira a re-* 
corrida a 2." Turma Apuradora. 

Argue o recorrente que á eleição procedia.na 4.s secção da 
Campos Novos não poderia ser. apuradavporque. votou alli a 
fiscal Rodolpho Mattos Weller, sem a necessária procuração., 

O façto pode constituir uma irregularidade,: mas não che~ 
ga aos limites, de nullidade, de vez que pela certidão de í Q i 
lhas 16 v . se evidencia que tal cidadão é eleitor daquella znna, 
é sabido é que o Tribunal Superior tem admitüdo até que 
votem em zona eleitores de outras secções, 

O Dr. Procurador Regional opinou pela regeição do- re-
•UTSQ., » 

Assim, DOÍS: 

Accordão em Tribunal' Regional, negar .provimentos' ã ã 
presente recurso para confirmar a: decisão recorrida. 

Florianópolis, 5 da novembro de 1934. - Tavares Sd» 
brinho, Presidente. — Alfredo von Tromoowskv. Relator» 

ACCORDÃO NO RECURSO PARCIAI» H. 24 (SANTA CATHARINA)] 

Vistos, relatados, a discutido» eetas autos de reourso Bl«i». 
toral, entre partes recorrente o D r . Nereu Ramos a o» Sr a 

Aítamiro Lobo Guimarães» candidato» e delegados de Parti" 
dos ©recorrido o Sr.'Presidente da 3* Turma Apuradora., 

As nullidades em matéria eleitoral são taxativamente die« 
eriminádas no art. 97 do Código Eleitoral, e o faoto de vota= 
rem em determinada, secção eleitores a ella estranhos, aão 
constitue nullidade, más .apenas-irregularidade. Assim tem 
entendido o Egrégio Superior Tribunal, conforme sua eópiosa 
jurisprudência sobre -casos análogos. > " 

Ú D r . Procurador Regional a 'Tis. opinou também pela 
apuração 1 da secção ora em discussão. 

Assirn sendo: 

. Accordão em Tribunal: Regional, dar provimento ao re
curso, para mandar que aberta e apurada seja a uroà n . 41 
da 3." secção da 18* zona, São Bento. 

Florianópolis, 5 de novembro de 1934. — Tavares So* 
hrinliOf Presidente.. — Alfredo von Tromposwsky, Relator. 

ACCORDÃO NO RECURSO PARGIAfj N . 26 (SANTA CATHARINA)' * 

Vistos, etc.': • . 

Exmo. Sr. Dr . Presidente da 4 ' Turma Apuradora deixou 
de apurar a votação da 6.* Secção da 23 zona (Tubarão) por 
não coincidirem -as sobrecargas encontradas, na respectiva' ur
na coía o numero da votantes consignado na acta de encerra
mento.. 

O Partido Liberal Catharinense interpoz recurso e allega 
que não é caso de se annullar a secção, pois, de conformidade 
coro,o art. 97 n . 4 do Código Eleitoral, sõ ó nulla a votação 
quando o numero de sobrecartas authenticadas encontradas 
na_ urna ó "superior" ao numero de votantes consignado-na 
acta, emquanto que no caso essso. numero é "inferior". 

O D r . Procurador Regional opina contra' o provimento 
do recurso e a favor da renovação da eleição na citada secção 
eleitoral. 

Tratando dos actos preliminares da apuração o Godisa 
Eleitoral determina:;, ; . . ' . - . . 

Ar t . 90 S'2*. . ' ' 
- ' . - • » 

•. * ? i houver falta de uma ou mais urnas, ou si não 
vierem acompanhadas dos documentos legaes, ou s i-o 
numero de sobrecartas authenticadas, em oada uma, 
nao/corresponder, ao declarado na.acta pelo Presidente 

• tfajMesa, q. Tribunal ' far* lavrar um termo do quV-ve-
„• ruioar," a&ixanda de computar os votos tia secção." . . 

Verifica-se assim, que é-de lei expressa não serem com
putados- os votos da sacção quando o numero da sobrecartas 
authenticadas em cada urna, "não corresponder1* ao decla
rado na acta pelo Presidente, da Mesa Receptora. 

E ' o, qpe .também consta das Instrucções de 31 de Julho 
baixadas ^p.elo..Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, (Art" 
43 e,.seu S.t•>.!.-,.. '.' '. > .... 

Em face do exposto e ao, mais que, dos,:auto$ eonata: 
Accordam,. em TribAinal» por maioria, negar provimento' 

ao recurso para oonfirmar, como confirmam, a decisão recor
rida, ordenando a renovação da eleição na 6.* secção da 23* 
zo^a, (Tubarão) , . v H * -

; . Florianópolis, 10 de novembro de 1934. — Tavares So
brinho, Presidente. — Pedro de Moura Ferro,'designado para 
lavrar o, accordam. 

ACCORDÃO NO-RECURO PARCIAI} N . - 2 7 ^SANTA ÍQATHARINA)I v 

. Vistos , ,e tò/ í , ' í / - .:; '"":., • ,:.'•' 

Ô partido Liberal, Càtbarinénsé, 'por intermédio "de- £«ü 
BWXWiJ&r? . N ç ^ - . Samoa» recbrreá da> decisão do. Esmo.» 

recurso e á f e v c l r da renovação da eleição na citada 'séegâoi 
eleitoral.. 

Confere com o O r i g i n a l 
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Tratando dos-autos preliminares da apuração o Código 
Eleitoral determina: ' 

A r t . 90, § 2 o : 

"Se houver falta de uma. ou mais urnas, ou se não 
vierem acompanhadas dos documentos legaes, ou se,o 
numero dé sobrecartas authenticadas, em cada urna, 
não corresponder ao declarado na acta pelo Presidente 

' da Mesa, o Tribunal fará lavrra um termo do quê veri
ficar, deixando de computar os votos da secção." 

Verifica-se, assim, que é de lei expressa não serem com
putados os votos da secção quando o numero de sobrecartas 
authenticadas, em cada urna, não corresponder ao declarado 
na acta pelo Presidente da Mesa Receptora. 

E ' o que também consta das Instrucções de 31 de julho 
baixadas pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (Artigo 
43 e seu § l"). 

Em face do exposto'e ao mais. que dos autos consta: 
Accórdam, em Tribunal, por maioria.^hegar provimento 

ao recurso para confirmar, como confirmam, a decisão recor
rida, ordenando a renovação da eleição na 6 a ' secção dã 23" 
zona (Tubarão) . -

Florianópolis, 10 de novembro de 193*. — Tavares. So
brinho, Presidente. — Pedro de Moura Ferro, designado para 
lavrar o accordão. ' • • " • ' , 

Accordão no recurso parcial n . 27 — (S. Catharina') 

Vistos, e t c : ' ' 

O Partido Liberal Catharinense, por intermédio de seu 
delegado, Dr . Nereu Ramos, recorreu da -decisão do.'Exmo. 
Sr. Desembargador Presidente da I a Turma Apuradora oüe 
decidiu não apurar a votação da 10" secção daí' 14" zona (La
guna),-pelo facto de não coincidir o numero de votantes com 
o numero de sobrecartas existentes na urna. 

Allega. a acta- de encerramento que teriam votado • 170 
eleitores, sendo 150 da secção e 20 de outras secçôes. O nu
mero de sobrecartas encontrado é de 169.. 

A requerimento do recorrente foi mandada v i r ' a 2* ;via 
.dos papeis referentes á eleição e que se encontravam no juízo 
de Laguna. Por esta forma se verificou que o nu&.iero-de 
votantes foi na verdade de 169..—r resultando o equivoco do 
facto de estar o nome do-eleitor João Ismael de Oliveira, ins-
cripção n . 2.479, em duplicata na'l ista respectiva,. tendo o. 
mesmo ao votar assignado na 1" via duas vezes, o.-que-dava. 
logar a ser o seu nome contado também duas vezes. 

Verificado deste, modo o engano e considerando, o mais 
.que dos autos consta: . . . . . . 

Accórdam, em Tribunal unanimemente, ordenar se pro
ceda a apuração dá votação constante, da '10 a secção da 14-* 
zona, — a que se refere o recurso, ao qual, assim,' sè-dá 
p r o v i m e n t o . . . 

Florianópolis, 6 de novembro de 1934. — TavãrÀs^So-
brinho, Presidente. Pedro de Moura Ferro, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . ' 29 —í ( S. Catíiarina) 

Vistos, relatados-e discutidos estes, autos de recurso elei
toral, em que são: recorrente, o Dr . Othon da Gama d'Eça, 
chefe provincial da Acção Integralista Brasileira «recorr ida" a 
5* Turma Apuradora. 

O fundamento do recurso é não haver a 5* Turma apu
rado uma cédula do Integralismo, por conter uma risca preta. 

Em sessão realizada a 22 de abril de 1933, o Tribunal 
Superior, por proposta do Dr . Affonso Penna'Júnior, adopf.ou 
unanimemente que fossem "consideradas nullas-as, cédulas ris
cadas, por eqüivaler isso a um signal". 

Essa decisão que se encontra a fls. 2.118, do B . E . (1933) 
deixa bem claro que se trata de cédulas com risca, pouco 
importa o modo, por que seja feita, se á mão, impressa ou 
dactylographada. Os únicos signaes que se tem admittido'nas 
cédulas são os õrthographicos ou notações léxicas e' os de 
pontuação ou notações syntacticas. Os dizeres que ellas'dev'em ' 
conter são os nomes dos candidatos e uma legenda devidamente 
registrada. A única excepção que o Tribunal Superior adnjit-
i i u é que não constituo nullidade conterem as cédulas' a de
claração, profissão e numero de ordem dos candidatos. B. E., 

1933, pag. 2.163. Portanto, consoante a jurisprudência do Su
perior Tribunal, annullam as cédulas outros dizeres ou sigiiv..-; 
senão os, de pouco, referidos. Ora, dás duas mil e mu;it-; 
cédulas, cm que o Integralismo concorreu ao pleito de 11 
outubro apenas reduzido numero apresentava a referida l is A 
preta. Basta essa consideração para evidenciar que taes cédu
las não poderiam ser apuradas. 

Em face do exposto: 

Accórdam em Tribunal Regional negar provimento ao 
recurso para confirmar à decisão recorrida. 

Florianópolis, 5 de novembro de 1934. — Tavares 
brinho, Presidente. —Carneiro Ribeiro, Relator. 

Accordão no recurso parcial m. 30 — (S. Catharina) 

Vistos., etc.: 

Da decisão da 4* turma que apurou a eleição realizada 
na 10* secção da 16* zona eleitoral, recorreu o Sr. Euphrasio 
Povoas de Siqueira, sob o fundamento de que ali um senhor 
que não era eleitor, de nome Ericio Klaumann, votara em 
logar de Erico Klaumann, eleitor da secção. 

Juntou uma certidão, passada pelo escrivão eleitoral du 
zona, na qual se declara que ha lista geral dos eleitores in-
scriptos no município de Caçador daquella zona, se acha in
cluído o nome de Erico Klaumann, mas não consta o de E r i 
cio : Klaumann. 

Na primeira hypothese porque pôde ter havido uma sim
ples omissão ou troca de nomes, na segunda porque não'.podia 
figurar em tal lista, de vez que era eleitor.de outra zona. 

Ora, o eleitor apresentou-se á mesa munido do seu titulo, 
da folha de votação consta o seu nome e o numero da sua in-
scripção, a mesa não podia ter deixado de examinar o titulo, 
assignou a folha, ninguém protestou ou impugnou o seu voto, 
de accordo, portanto, com a jurisprudência pacifica do Egré
gio Tribunal Superior, como deste Tribunal, não se lhe podia 
negar o direito de votar ainda mesmo que fosse eleitor de 
outra secção ou zona e, até, de outra. Região. 

Logo, carece de fundamento o recurso Interposto e, assim 
sendo:. 

Accórdam os Juizes do Tribunal Regional negar-lhe pro
vimento para, em conformidade com.o parecer do Dr . Pro
curador, confirmar a decisão recorrida. 

Florianópolis, 9 • de novembro de 1934. — Tavares So-. 
brinho, Presidente — A . Belisario Ramos; Relator. ; 

Accordão no recurso parcial n . 31 (Santa Catharina) 

Vistos, etc.. • • . ' ' • 

O Dr . Nereu Ramos, candidato e delegado do Partido L i 
beral Catharinense, mterpoz recurso, da decisão do Exmo. se--
nhor Desembargador Presidente da 5° Turma Apuradora, quê -
deixou de apurar a votação constante da 10* Secção d a J ' 
zona (Ararangúá) . . ••:,.••'-> 

-"Allega o recorrente, que o gabinete que serviu na allu-
dida secção apresenta frestas e de do facto foi lavrado pro--
testos que consta da acta de encerramento. 

. A turma, sem mais elementos de provas, resolveu apurar < 
a votação, tomando em consideração um telegramma do : 
Dr. Juiz Eleitoral da zona de Ararangúá, no qual este informa, 
a respeito das eleições, o seguinte: 

"Desembargador Presidente „do Tribunal Regional. 
Florianópolis. Communico Vossencia acabo visitar se
cçôes eleitoraes Meleiro notando em ambas secções 
perfeita ordem cordialidade entre todos mesarios e fis-
caes animação eleitores bem assim liberdade deste'. • 
Attenciosas saudações. — Ângelo Scarpa, Juiz Ele i 
toral ." 

O Tribunal, tomando conhecimento do recurso, resolveu, 
por maioria, em accordão de 7 de novembro ultimo, determinar 
fosse feita por peritos vistoria no gabinete que serviu para u\'-
votação eleitoral da 10* secção da I a zona (Meleiro-Am- . 
ranguá) . 

Realizada a diligencia, por precatória, voltam novamen
te os autos a-julgamento. 

Confere com o O r i g i n a l 
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Os peritos affirmaram que o gabinete que serviu na» 
quella secção e que se conserva ainda no mesmo local, é i n -
devassavel. Entretanto, accrescentam, seria possível devas» 
sal-o em tres hypotheses : I a , ' por cima, porquanto a parte 
superior é apenas1 ripada; 2*, afastando-se a cortina de en
trada; 3", collocando demoradamente o olho á quarta ou quin
ta i'r estas. 

Esclarecem os peritos que fizeram experiências em âii 
claro, com todas as janellas abertas e as suas conclusões são 
unanimes. 

Dizem ainda os peritos que o gabiuete obedece ao mo
delo official. 

Ora, em face do exposto, é de se julgar improcedente a 
allegação do recorrente, porque não se fez prova de que t i 
vesse sido devassado o sigillo do voto. 

As testemunhas ouvidas a requerimento do Partido L i 
beral não dizem que alguém tivesse devassado o gabinete por 
um dos meios referidos pelos peritos. O próprio protesto con
stante da acta de encerramento não o diz, apenas se refere a 
eleitores que se conservaram éncontados ao alludido ga
binete. 

Hildebrando Pessi, que foi o Presidente da Mesa, chamado 
a depor, declarou que na sua opinião não foi de nenhum modo 
violado o sigillo do voto, tendo o pleito corrido muito bem 
(fls. 23). 

Hildebrando Coral, Secretario da Mesa, também ouvido, 
disse que as pessoas que se achavam junto ao gabinete eram 
conhecidas no local, muito serias e conceituadas, não saben-
d i de alguém que tivesse devassado o sigillo do voto (fls. 20). 

As hypotheses formuladas pelos peritos, portanto, não se 
realizaram, não se tendo devassado o interior do gabinete nem 
violado o sigillo absoluto do voto. 

A possibilidade dessa violação deve ser verificada em 
cada caso particular e precisa de prova para ser accéita como 
motivo de nullidade, do contrario o próprio modelo official 
do gabinete incorreria em censura, pois, na forma já referida, 
existem duas hypotheses em que ee torna possível devassai-o^ 

No caso dos1, autos, nenhuma das hypotheses occorreu, 
porquanto, não se proveu que o gabinete tivesse tido devassado 
por cima, pelo seu reposteiro ou pelas frestas ali encontradas. 

E m faeè do exposto e considerando o mais que dos au
tos consta: 

Accordão, em.Tribunal, por maioria, negar provimento 
ao recurso para confirmar, como confirmam, a decisão re
corrida. 

Florianópolis, 3 de dezembro de 1934. — Tavares Sóbria 
nho, Presidente. — Pedro de Moura Ferro, Relator. 

Âccórdão no recurso parcial n, 32 — (S.. Catharina) 

. Cistos, 1'elatados e discutidos estes autos de recurso elei
toral, entre partes recorrentes os Drs. Manoel Pedro da S i l 
veira e Affonso Wanderley Júnior candidatos e delegados de 
Partido, e recorrido o Dr . .Presidente da 3" Turma Apura
dora. 

Fundamenta o recurso um julgado do egrégio Superior 
Iribuial de Justiça Eleitoral, que considera mera irregula
ridade o facto de votarem em determinada secção eleitores 
a ella extranhos, ("Boletim Eleitoral" de outubro de 1933, 
pagina 2.793, e dito "Boletim", de 6 de dezembro do mesmo 
armo, pagina 3.004). 

O Dr . Procurador Regional, ad-hoc opinou oralmente pela 
procedência do recurso. 

Assim, sepdo:' ' 

Accórdam. em Tribunal Regional, dar provimento ao re-
rurso que faz objecto destes autos, para mandar que aberta 
o apurada seja a urna n . 125 da 2 a Secção da 1" Zona, Ara
rangúá. 

Florianópolis, 5 de novembro de 1936. — Tavares So
brinho, Presidente. — Alfredo von Tromttowsky, Relator. 

Accordão no recurso parcial n , 33 — (S. Catharina)' 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de recurso elei« 
toral em que são: recorrente o D r . Fulvio Corolano Aducoí, 
candidato da Alliança de Partidos "Por Santa Catharina" a 
Câmara dos Deputados e recorrida a 2 a Turma Apuradoraf, 

O fundamento do recurso ó não ter sido apurada a vota
ção de Braço do Norte, 10" Secção da 23 a Zona (Tubarão), 
por haver funecionado como mesario. Frederico Kuerten, que 
já tinha sido destituído do cargo, 

O recurso tem toda a procedência. Do telegramma de fo
lhas 9 verifica-se que' os membros da Mesa Receptora são Ja-
cob João Bàptista .Uhliano, Presidente; José Vicente Ferreira, 
I O supplente e Frederico Kutrten, 2 o supplente. Do livro com

petente da Secretaria constam esses nomes. Foram as Pes» 
soas que funecionaram na Mesa. conforme se pode verificar 
das actas de installação e encerramento. 

No dia 14 de outubro, o Dr . juiz eleitoral substituiu 
Kuerten' por Leopoldo Boing, isto é, quando na Mesa já es
tava fúnecionando o 2 o supplente, legalmente designado. Essa 
substituição obedeceu ás prescripçójes legaes ? Ora, nos au
tos não existe pedido algum de Frederico Kuerten, de dis
pensa do.cargo. Foi o presidente da Mesa que, arbitraria
mente, ás 7 e 20 da manhã, pediu a substituição do segundo 
supplente. (Tel. fls. 17). Isso, ás 7 e 20 da manhã. Ora. mes
mo que ás 7 e 45 o segundo supplente não tivesse compareci
do, nem por isso deixaria a eleição de realizar-se de accordo 
com o artigo 20 § I o das Instrucções. ' 

Vê-se, pois, que nem o Presidente da Mesa tinha áttri-
buição para, sem o minimo fundamento, pedir a substituição 
do segundo supplente, nem ao Dr . juiz eleitoral era licito 
attender a esse pedido illegal. Portanto, a eleição se proces
sou perante a Mesa,'cuja commúmcação foi feita este T r i 
bunal . 

Em face do exposto: 

Accórdam os juizes do Tribunal Regional dar provimento 
ao recurso para mandar apurar a votação dada na 10* Se
cção da>23' Zona (Tubarão). 

• Florianópolis, 9 de novembro de 1934. — Tavares So
brinho, Presidente. — Carneiro Ribeiro. Relator. 

Estado de S ã o Paulo 

Consulta n, 1.233 — Classe,61 do artigo 30 dó Reg, Int. 

•Accordão 

Vistos, etc, 

Resolvem os juizes do Tribunal Superior de-Justiça Ele i 
toral ordenar o cancellamentto da inscripção de Pedro de Oli
veira Soares,, inscripto na 131" Zona (Taubaté) do Estado 
de São Paulo, em vista da commúmcação e accordão do. T r i 
bunal Regional,-que julgou procedente a exclusão por motivo 
provado.-de fallecirnento; sendo" a inscripção n. 82 e o 'itulo 
n. 210.915. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em -26 de julho 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — João Ca
bral, Relator. • ' 

Estado de S ã o P a u l o 

Consulta n . i,239 — Classe 6 a ,do art, 30 do Reg, Int. 

Accordão ' 

Vistos, etc. Í 
Revolvem os Juizes do Tribunal Superior de .Justiça 

Eleitoral ordenar o cancellamerito da inscripção de Jõâé Isi
doro de Araújo, inscripto sob n . 862, na 62 a zona (Ituvôrava) 
da Região de São. Paulo, em vista da communicação e Accor
dão do Tribunal Regional, que determinou -a exclusão por 
motivo de fallecirnento devidamente comprovado. O titulo'do 
excluído tem o n . 99.923. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 26 'de julho 
de. 1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente. —João Ca
bral, Relator. 

Confere com o O r i g i n a l 
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Estado de São Paulo 

fjoneutta nK i.243 — Glasse 6» do art. 30 do Rég. í n i * 

Accordão ' 

Vistos, etó. 

Accórdam õs juizes do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral determinar o caneellamento da inscripção eleitoral 
dé BenedictO Henrique dos. Santos em vista do fallecirnento 
provado com a certidão de óbito junto ao processo origina! 
"feito perante o Tribunal Regional de São Paulo. 

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1935. — Hermenegildo de 
Barros, Presidente,, -r- José Linhares, Relator. 

Estado de São Paulo 

Consulta n . 1.245 — Classe 6* do art. 30 do Reg. í n t , 

igstado do Maranhão 

fionsulta n . 2.027 — Classe 6« do art. 30 áo Réf, I«e, ;

1 

Accordão 

t !stos e examinados estes autos de consulta a . 8.017 
Só Maranhão, em què o Presidente do Tribunal Regional 
consulta se deve ser computado no effectivo exercício de Juís 
desse -Tribunal Regional, para effeito de sua substituição, © 
período de licença em que esteve o msmo Juiz no'decurso 
daquelle prazo accórdam ôs Juizes do Tribunal Superior res
ponder que deve ser computado, para o effeito da substitui'» 
cão, no prazo de quatro ahnos. o período que o Juiz do Tri« 
bunal Regional esteve no gozo de licença. E assim decidem 
unanimemente. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 19 de outu> 
bro de 1936. — Hermenegildo de Barros, presidente. —> 
Ovidio Romeiro, relator. 

Vistos, etc. 
Iccordão 

Revolvem os Juizes ao Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral ordenar o caneellamento da inscripção de Salvador 
Marmo, inscripto sob n . 728 na 26* zona (Bariry) de São 
Paulo- e tendo o título o n . 171.300; e o fazem em vista da 
communicação e copia do Accordão do Tribunal Regional, 
que determinou a exclusão por irregularidade verificada na 
declaração dos progenitores, não sanada pelo alistando. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 26 de julho 
âè 1936, — Hermenegildo de Barros? Presidente. João Ca
bral, Relator, 

Estado de São Paulo 

Consulta n . 1.251 — Classe 6* do art. 30 do Reg. Int. 
••y 

Accordão 
Vistos,, etc. 

Tendo presente a communicação e copia do Accordão do 
Tribunal Regional do São Paulo, que julgou procedente a ex
clusão de Joaquim Antônio Ladeirai, inscripto sob n . 339, na 
67* zona (Jundiahy) daquella Região, e tendo o titulo nume
ro 10.078, sendo o motivo da exclusão o fallecirnento devi
damente comprovado. 

Resolvem os Juizes do Tribunal Superior* de Justiça E le i 
toral ordenar á Secretaria que effectue o respectivo cancella
mentô. 

Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, em 26 de julho 
dô 1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente, — João Ca
bral, Relator. 

Estado do Ceará 

l a t * r n o n S U U â n ' i ' 7 7 0 , o l a s â é ò ' d ô a r t i g 0 3 0 d o R « « i t t l e n t o 
Em face da lei de Organização dós Municípios' 

ao Ceará, os Prefeitos prestam compromisso pe
rante as respectivas Câmaras Municipaes, 

Accordão 

Vjstõs, relatados 6 discutidos estes autos de "Consulta 
?.• i-J?°' c I a s s e 6* — 0 3 Juizes do Tribunal Superior de Jus-
V S V ? . ! e i t 0 r a l . acordam responder ao Bxmo. Sr . Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, pela for
ma seguinte: — De accordo com o artigo 24 da lei de Orga
nização Municipal do Ceará, devem os Prefeitos prestar o 
compromisso, perante as respectivas Canvaras Munioipaes, f i 
cando dispensada a designação, de juizes eleitoraes para .de
ferir o compromisso e empossar os mesmos Prefeitos, con
tra o voto do Sr. professor João Cabral, que achava neces
sária a designação de juizes. 

Rte, 12 de fevereiro de 1936. — Hermenegildo. de Bar
ros, Presidente. — Plinio Casado, Relator. 

Processo n . 2.028 

Estado do Paraná 

— Classe 6* do art. 30 do Regimento 
Interno 

Accordão 

Ayrton Playsant, provando com certidão authentíôa 5 
ailegado, invoca a sua qualidade de I o supplente de deputado 
federal na presente legislatura, pelo Estado do Paraná, eleito 
sob a legenda "Partido Social Democrático", bem assim oi, 
facto de' achar-se preso o deputado effectivo da mesma 
legenda Octavio da Silveira, com licença da secção perma
nente dõ Senado e ratificada pela Câmara dos Deputados, 
para ser processado como envolvido nos levantes de fins d© 
novembro do anno passado. E, fundado no disposto no artigo 
158 dO Código Eleitoral, requer ao Tribuna! Superior de 
Justiça Eleitoral a sua convocação para preencher a yaga 
aberta na representação do seu partido. 

De harmonia „com a jurisprudência assentada ao Julga*, 
mento do processo de consulta n . 2.020 e attendendo a <ju# 
o disposto no artigo 33 da Constituição Federal, que rege 
a espécie de convocação de supplente de deputado, não com* 
prehende a hypothese da prisão do effectivo, o qual s& 
perderá o mandato quando soffre oondemnação que isst? 
acarrete. 

Accórdam Os Juizes do Tribunal Superior de JustteS 
Eleitoral, em indeferir o pedido, unanimemente, havendo d 
relator declarado manter as reservas constantes do final dõ 
seu voto vencido na decisão' acima proferida que resolveu 
a consulta n , 2.020, com referencia ao Accordão de sua lavrr 
no processo n . 429, de 29-7-36. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 30 de outubro 
de 1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente, — Joãd 
Cabral, Relator. 

Estado do Pará 

Consulta n . 2.029 —- Classe 6 a do art. 30 do Reg. Int. 

Dentam úiiem deve ser o substituto de Juii 
Federal nos seus impedimentos como membro âé 
Tribunal Regional de Justiça Eleitoral. 

» ; 

Vistos, etc. 

O Df . Ignaeio Xavier de Carvalho, Juiz Substituto F e 
deral na Secção do Pará, consulta sobre.se, tendo dezenove 
annos de exercício no referido cargo, é ou não substituto do 
Juiz Federal, como membro do respectivo Tribunal Regional., 

A jurisprudência deste Tribunal Superior, constante de 
decisões proferidas e cujos accordãos, entre outros, se encon<-
tram publicados nos Boletins Eleitoraes números 108, dé 
1935, 60 e 101 de 1936, tem se firmado na Constituição e no 

Código Eleitoral no sentido de ser o Juiz Federal, nos seus 
impedimentos como membro do Tribunal Regional, substitu
ído pelo Juiz local vitalício da sede, resalvada, naturalmente,. 

Confere com o O r i g i n a l 
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dessa regra a hypothese de nella haver mais de um Juiz Fe
deral, prevista no artigo 22 § I o do Código Eleitoral, guando 
o da primeira substituirá ao da segunda vara. 

Tal jurisprudência baseia-se no dispositivo do artigo 82 
§ 7o, da Constituição Federal a ser interpretado quanto á ex
pressão juizes locaes vitalícios, não como exigindo somente 
delles, para o serviço eleitoral, a garantia de vitaliciedade se
não como uma regra geral que lhes deva também ser appli-
cavel. 

E, tanto assim interpretou o legislador ordinário o es
pirito do constituinte, isto é, como devendo o Juiz Federai, 
nos seus impedimentos ,como membro do Tribunal Regio

nal, ser substituído, não pelo respectivo Substituto da vara e 
sim pelo outro Juiz Federal, em havendo na sede, mais de 
um, ou pelo Juiz local vitalício, na hypothese contraria, que, 

.ao votar o novo Código. Eleitoral, promulgado em' 1935, es
tabeleceu no artigo 23 letra 6 que, no Território do Acre, 
onde também tem na sua sede um Juiz Substituto Federal, a 

subst i tuição se faça, não por este, mas pelo Juiz local da sede, 
que sendo apenas um, não dará lugar para a preferencia em 
favor do que não for Juiz eleitoral, reeommendação feita tio 

final do art. 22. § 2Ü, certamente para afastar quaesquer du
vidas sobre o dispositivo. 

Se o legislador entendesse como devendo caber ao Juiz 
.Substituto Federal, quando'no exercício pleno da vara, tam
bém a substituição do proprietário desta, no seu impedi
mento no Tribunal Regional, certamente tornar-se-hia dis
pensável o que dispôz no artigo'22 § I o do Código, a estabe

lecer que, em havendo mais de uma vara federal, no Tribu
nal Regional servirá, nos impedimentos do Juiz Federal, c 

o da primeira coffiõ substituto do da segunda vara. Se noa 
- seus impedimentos, em tudo o mais que não se prenda ás 
• suas funcções no Tribunal Regional Eeitoral, o Juiz Federal 

é substituído pelo respectivo Substituto que assume o exer
cício pleno (artigo 19 letra b dò Decreto de 11 de outubro de 
1890), sem a substituição reciproca na hypothese de existên
cia de mais de uma vara na respectiva sede, quanto áquellas 
funcções plenas: se o legislador entendesse também caber ao 
Substituto as eleitoraes, desnecessária seria a abertura da 
excepçãp, isto é, a de que ao Juiz Federal companheiro cabe
rá a substituição do da 2 a vara no Tribunal Regional E le i 
to: a l . 

E' possível que a substituição eleitoral reciproca entre 
os Juizes Federaes, na hypothese de existência de mais de 
uma vara na mesma sede, com exclusão do Substituto, em
bora este no,exercício pleno, seja uma remiriiscencia do que 
occorria na magistratura unitária do antigo regime, quando, 
nas comarcas especiaes (as das sedes das Relações ou as de 
um só termo ás mesmas ligadas por tão fácil communicação, 
como mandava o artigo I o do Decreto de 22 de novembro 
de 1871) e em havendo mais de um Juiz de Direito dava-se 

"a reciprocidade de substituição • com exclusão dos Juizes 
Substitutos que nellas havia, ((artigo 4 o do citado Decreto), 
pois Juizes Municipaes, com exercício pleno nos impedimen
tos dos Juizes de Direito, só existia nas comarcas geraes. 

As providencias do novo Código Eleitoral são certamente 
decorrentes do principio estabelecido no artigo 82 § 7 da 
Constituição Federal, interpretando-o o legislador como não 
applicavel aos Juizes Substitutos Federaes, o da vitalicieda
de estabelecida no paragrapho único do artigo 64 da mes
ma Constituição, interpretação acceita pelo Poder Executivo 
que, a contar da sua promulgação, continua a renovar as no
meações dos que, embora providos em seus cargos, anterior
mente, vão completando o período de duração da investidura, 
interpretação diversa da que tem dado quanto ás dos Juizes 
Pretores da Justiça Local do Districto Federal, nomeados em 

virtude de lei federal, e cujos títulos de nomeação, anterio
res á Constituição e pela alçada de sua jurisdieção, teem 
fido apostillados com a declaração de vitaliciedade, apesar de 
terem sido expedidos quando era para sua investidura, liírii-
iado ò seu tempo em período quadriennal. 

E ' claro que a Justiça Eleitoral não compete derimir a 
duvida, devendo ser mantida a jurisprudência até que o Po
der Judiciário, pelos órgãos competentes, julgue dever dar 
interpretação differente, e fôr pleiteada pelos Juizes que se 
julgarem garantidos pelo principio da vitaliciedade, como 
í o i reconhecido aos mesmos Juizes Pretores e como pensam 
e manifestaram suas opiniões os Srs. Professores Cândido 
de Oliveira Fi lho e João Cabral, em votos vencidos no j u l 
gamento. 

Nestes termos, accórdam Os Juizes do Tribunal Superior 
de Justiça Eleitoral em que se responda á consulta decla

rando que o Juiz Federal é substituído nos seus impedimen
tos como membro do Tribunal Regional pelo Juiz local. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 10 de outubro 
de 1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — Cólla
res Moreira, Relator designado. . 

VQTO VENCIDO DO PROFESSOR CÂNDIDO DE OLIVEIRA 

I 

O D r . Ignacio Xavier de Carvalho, Juiz Federal, sub
stituto do Pará, dirigiu ao nosso egrégio Presidente p se
guinte lelegramma: . 

"Tenho a honra de consultar a V . E x . se, tendo 19 
annos de exercício no cargo de substituto, sou, ou não, sub
stituto do Juiz Federal, como membro do Tribunal Regional. 
Attenciosas saudações. <— Ignacio Xavier Carvalho, Juiz Sub
stituto Federal". 

" ; . « . - 1 « N 
O primeiro Código Eleitoral, approvsdo pelo decreto nu

mero 21.076, de 24 de.fevereiro de 1932, depois de haver in 
dicado, no artigo 21, a quem competia a presidência dos T r i -
bunaes Regionaes, accrescentou.: 

"§ 2 o . Os demais membros são designados do seguinte 
modo: 

I. Quanto aos Estados: 

a) o juiz federal, servindo o da 2 a Vara, se houver mais 
de uma. 

Paragrapho único. Na falta ou impedimento do juiz ef
fectivo, funccionará o juiz da I a Vara, ou, se houver apenas 
.urna, o juiz de direito mais antigo da Capital do Estado". 

No Território do Acre, dizia o primeiro Código (artigo 
citado, n . III), o juiz federal do Tribunal Regional é substi
tuído, em sua falta ou impedimento, pelo juiz de direito da 
sede do Governo. 

O actual Código, artigo 23, letra b, manteve esta regra 
de substituição do Juiz Federal que faz parte do Tribunal 
Regional do Território do Acre. 

Seguiu, porém, outra orientação, quanto á substituição 
dos Juizes Federaes que têm assento nos outros Tribunaes 
Regionaes, conforme se conclue da leitura do seguinte ar
tigo: 

"Art . 22. As vagas de juizes effectivos serão pie-* 
enchidas por promoção dos substitutos, á escolha da 
Corte de Appellação. 

§ I o . Onde houver mais de uma Vara Federai, 
servirá o juiz da I a como substituto do da 2 a ; onde 
houver só uma, ou em caso de impedimento do juiz 
da I a , ' a substituição far-se-á de accordo com a orga
nização judiciaria em vigor". 

A regra legal da substituição é, pois, a seguinte: os 
juizes federaes, que fazem parte integrante dos Tribunaes 
Regionaes, com excepção do Território do Acre, são substi
tuídos pelo Juiz Federal da outra Vara, nas secções em que 
houver mais de um juiz de igual categoria; nas outras se
cções, a substituição far-se-á "de accordo com a organização 
judiciaria em vigor". 

A organização judiciaria de que cogita o texto não pode 
ser outra senão a organização judiciaria federal, a que per
tencem esses juizes. Assim já decidiu este Tribunal, no 
ac. n. 1.093, B o i . E l . n . 90, de 1935, Relator o Ministro 
Plinio Casado.. 

No nosso systema legal, os Juizes da Corte Suprema são 
substituídos pelos juizes federaes; estes, pelos Juizes sub
stitutos federaes, que por sua vez, são substituídos pelos sup-
plentes de juiz federal. 

Na justiça local deste Districto, os desembargadores são 
substituídos pelos juizes de direito, estes pelos pretores, que, 
por sua vez, são substituídos pelos supplentes de pretor. 

Confere com o O r i g i n a l 
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U m juiz da Corte Suprema não se !substítue pelo desem» 
bargador, e a substituição do guia federal não compete ao juis 
de direito. 

São magistraturas parallelas, cada qual dentro dos seus 
quadros legaes, regendo-se as substituições por dispositivos 
expressos de l e i . . 

Em relação ao Território do Acro. houve -uma de'screpan=» 
eia nessa regra de substituições. O t-ígislador determinou, bem 
ou mal, que o juiz federal do Tribunal Regional fosse substi
tuído pelo juiz local da sede (Código Eleietoral, artigo 23, 
íetra 6 ) . 

Gommentando o actual Código Eleitoral, diz Gomes de 
Castro (O novo Código Eleitoral, pagina 32): 

"44, —• O substituto, do juiz federa! não è mais, 
como pelo regime anterior, um juiz de direito, mas o 
juiz federal da 1* Vara, onda houver mais de uma, ou 
o substituto do juiz federal pela organização da jus
tiça federal. Q legislador. dispondo deste modo, o lv i 
dou a circumstancia importar-te do substituto do juiz 
federal não ser obrigatoriamente, vitalício*1. 

Chego-, assim, á conclusão de que o juiz federal substituto 
ÚQ Pará substitue o juiz federa! como membro do Tribuna! 
Regional, dando assim, solução á consulta presente a este 
Tribunal ^Superior. 

A regra de substituição vigente do Território do Acre 
não pode ser invocada, em face do aue dispõe o Código C i 
v i l , Introducção: "Art . 6 o . A lei.que abre excepção a regras 
geraes, ou restringe direitos,' só abrange os casos, que espe* 
cifica". 

Argumenta-se, ê certo, e • assim jâ tem! decidido este 
egrégio Tribunal Superior, que os juizes substitutos federaes 
não podem substituir o juiz federal nos Tribunaes Regionaes, 
por não serem . vitalícios (accordão do Superior Tribunal, 
de 5 de agosto de 1935, proferido sobre a consulta n . 1.265; 

Boletim' Eleitoral n . 108, pag. 2.173). 
Data venia, penso que essa these não está dé accordo 

com os termos da "legislação em vigor. 
E m primeiro lugar, porque nem a Constituição, nem o 

Código Eleitoral exigem que todos os membros dos Tr ibu
naes Eleitoraes gozem do predicamento de vitaliciedade. -
Exigem, sim, tão somente tal predicamento nos juize sloçaes, 
para exercerem as funcções de Juizes Eleitoraes com jurisdi
ç ã o plena (Constituição, artigo 82, 7; Código Eleitora! artigo 
34). / 

Em segundo logar, porque os juizes substitutos federaes 
são em face da nossa legislação, juizes vitalícios.. 

De facto; diz a Constituição: 

"Ar t . 64. Salvas as restr Loções expressas na Con
stituição, os Juizei gozarão das garantias seguintes: 
a) vitaliciedade, não podendo-perder o cargo senão em 
virtude de sentença judiciaria, exonerarão a pedido» 
ou aposentadoria, a qual será compulsória aos 75 an
iles de idade, ou por motivo cio invalide» comprovada, 
é facultativa em razão de serviçoa "puMicog prestados 

. : por mais de trinta annos, & definidos em 1 es; 
Paragrapho único. A vitaliaiedada n |o «e esten

derá aos juizes creados^or lei federal, com funcções 
limitadas ao preparo dos processos e â s u b s t i t u i ç l o de 
Juizes julgadores". 

O disposto no citado paragrapho u n í c o n ã a s o ápplicá 
&os Juizes Substitutos Federaes, cujas funcções. não são .li
mitadas ao preparo dos processos e á substituição dos juizes 
fulgadores. 

Nas funcções dos Juizes Substitutos Federaes estão in 
cluídas as seguintes: a) conhecer e julgar 1 as suspeições 
postas ao juiz seccional, com a appellação devolutiva tão so
mente para a Gôrte Suprema (decreto n . 848, art. 19; 6) 
formar culpa nos crimes da competência do Juiz Federal ou 
do Jury Federal, até a pronuncia inclusive (lei n> 4.381, 
art. 3 o ) . . 

. Disse a propósito do assumpto a D r . José de Castro 
Nunes, Juiz Federal da Segunda Vara desta Capital, em des
pacho de 18 de setembro de 1934, publicado no Jornal do 
Commercio de 21, do mesmo mez: 

"Não será demais observar que a íuneção dos - Juizes 
Substitutos está mal definida na legislação, a começar pela 
denominação, que não corresponde á realidade das suas 
funcções. 

Não são juizes meramente preparadores e titulares de 
uma íuneção eventual de substituição dos Juizes Federaes. 
Basta considerar que são elles os juises das susoeições pos
tas ao Juiz da secção, íuneção julgadora que lhes vem desde 
o decreto n . 848. 

São Juizes da culpa e proferem decisão de pronuncia otí 
impronuncia, sendo que esta, depois de confirmada pelo Jtiis 
Federal, põe fim a acção" pena!. 

..." Como juizes de eulpa, compete-lhes decretar, ou não, a 
prisão preventiva da indiciado e, em taes casos nenhum 

'recurso cabe senão o extraordinário, de "habeas-corpus", 
sendo que, na hypothese de denegação, nem esse reourso 
existe, o que torna o despacho praticamente definitivo.. -

Decidem. de sua própria competência para formar a 
culpa e de taes despachos, que podem excluir a compete»* 
cia da secção da vara e até mesmo da jurisdicção federal 
para processo, tendo-se entendido que não cabe o recurso no 
sentido estricto por infundado em qualquer das hypotheses 
previstas no art. 329, p . IL do decreto n . 3.084 (Acc. do 
Sup. T r ib . Federal em Direito, V . 87, p . 500 "apud" Ta» 
vares Bastos, Qr . Jud . Fed . pagina 149X"* 

Pontes de Miranda, Commentarios á Constituição, vol . 1, 
p . 614, n . 3> opina de maneira idêntica: Os Juizes Substitu
tos "substituem", como os Juizes Federaes1 e os Juizes de 
Direito, porém, não só substituem e preparam os processos: 
julgam, têm alçada, "âmbito, formal" e competência** 

rv 

Vitalícia, ou não vitalício, o JTJÍZ Substituto. Federal, ô 
certo ê q*te o legislador, modificando o Código de 1932, at-
tribue ã esse magistrado a íuneção de substituir o Juiz Fe
deral, no caso indicado. 

Trata-se de desempenho de. funeção ^provisória, nos ter» 
mos da lei citada, attribuida a magistrado, qua tem poder 
judicante privativa e originário, conforme ficou demonstrado. • 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1936. 
Oliveira Filho. ' 

Estado de São Paulo 

Cândido ãe 

Mandado de Segurança n . 26, classe 7* do artigo 30 dd. 
Regimento Interno. -

;ÇRecurso)' 

ivisios, reiataass e discutidos estes autos de recurso dê 
mandado de segurança n . 26, em que é recorrente a"Frentei 
Única Municipal de Campos do Jordão", sendo recorrido d 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, — os 
Juizes, do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, açcordam 
negar provimento ao recurso, por estar prescripto o direito 
do requerente, ex-vi da disposição imperativa do artigo 3 A , 
da lei n . 191, de 16 de Janeiro de 1936. 

E assim decidem, unaniBeemente. 
Declarou-se impedido de votar o Sr, Ministra Xaudó d é 

Camargo, por ser Juiz do Tribunal Regional o seu cünbado, 
D r . Arthur de Almeida,. 

Bib, 23 de setembro de 1936. Hermmegildo de Bar-
foss Presidente. — Plinio. Casado, Relator. 

Confere com o O r i g i n a l 
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TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

EDITAES E AVISOS 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEITORAL DO DIS
TRICTO FEDERAL 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal, faz publico para conhecimento dos inte
ressados que o Accórdam proferido La Representação n. 272, 
um que é requerente Omar da Cunha é do teor seguinte: 
Vistos: Accórdam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Districto Federal manter a decisão deste Tribunal proferida 
na representação n . 224, em 6 de maio do corrente anno, que 
autoriza a publicação do índice Eleitoral, a que ss refere este 
processo em avulso, para distribuição gratuita Rio, 7 de 
outubro de 1936. — Arthur Soares. — P. Jayme Pinheiro, 
relator. Secretaria Eleitoral do Districto Federal, em treze 
de novembro de mil novecentos e trinia e iseis. Pelo Director, 
Modesto Donatini Dias da Cruz. í 

i 
JUÍZO DA PRIMEIRA CIRCUMCRIPÇAO ELEITORAL DO 

DISTRICTO FEDERAL 

EDITAL COM PRAZO DE DEZ DIAS 

Faz saber aos que o presente edUal virem e delle conhe
cimento tiverem e interessar possa que, de ordem do M M . 
D r . Juiz Eleitoral da 3' zona, com jurisdicção prcrogada para 
os processos pendentes na primeira yona antiga deste Dis
tricto, afim de dar cumprimento ao venerando accordão do 
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, íica notificado o eleitor 
Arnaldo Kirque (inscripção n . 1.983) a v:r a sede do Juizo, 
á hora do expediente ordinário do respectivo cartório resti-
tuir o titulo eleitoral n . 1.934, visto ter mandado o referido 
Tribunal cancellar a inscripção n . 1.983, da mencionada pr i 
meira zona antiga, caneellamento que poderá soífrer impu-
gnação dentro de cinco dias. Dado e passado nesta cidade do 
Rio de Janeiro, aos onze dias do mez de novembro de 1936. 

O Escrivão da 1* Circumscripção Eleitoral do Districto 
Federal, Carlos Waldemar,' 

QUALIFICAÇÃO REQUERIDA 

Primeira Circumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

, % Districto municipal de Candelária ) 

Juis — Dr. Decio Cesario Alvim ' 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Fijjneiredo 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 9 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

3.230. Arnaldo Guinle, X 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 11 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

3.232. Carlos de Araújo Sampaio.' 
3.233. Alberto Campos da Silva. 
3.234. Mathilde Thomé. 
3.235. Helena Pinto Monteiro. 
3.236. Corbiano de Castro. 
3.237. Raphael Archanjo da Paixão Pinheiro, 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 13 D E NOVEMBRO 
D E 1936 -

" - f' * 

3.238. Geraldo Imrnediato Bittencourt. 
3.239. Leonel Victorino da Silva. 
3.240. Mercedes Rego Macedo. 
3.241. Pery Henriques. ' 
3.242. Lúcia de Souza Lpite. 
3.243. João de Miranda Valverde. 
3.244. Luiz Ribeiro. 
3.245. Maria da Conceição Ribeiro. 
3.246. Luiz da Silva Brotto. 
3.247. Manoel Teixeira Soares. 
3.248. Raymundo Valle Barbosa. 
3.249. Eurides Alves Rodrigues. 
3.250. Raul Luiz de Siqueira. 
3.251. Leda Ribeiro. 
3.252. Alcino Manoel Texieira da Rocha-
3.252. Manoel Maria Alves. 

SEGUNDA ZONA' ELEITORAL 

( Distriato municipal de São José ) 

Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figneiredc 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 27 D E OUTUBRO 
D E 1936 

3.991. Maximino de Souza. 
3.Í-E2. Pautila de Oliveira. 
3.993. Carlos Marques Oliveira, 
3.994. Altivo Teixeira da Silva. 

QUALIFICADA POR DESPACHO D E 29 D E OUTUBRO 
D E 1936 

3.995, Regina Barradas Bezzi. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 5 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

3.996. Luiz José Peçanha. 
3.997. Amélia Coelho da Rocha. 
3 998. Henrique Guedes de Moura. 
3.999. Claudino Cavalcanti de Albuquorque, 
4.G00. Jorge Yersin Lage. 
4.001. Paulo João Bonniard. 
4.002. Antonina Passos Martins. 
4.003. Floriano Fontoura. 
4.004. Luiz Fernandes. 
4 005. Octavio Machado Dumans. 
4.006. Milton Clodoaldo da Silva Oliveira. 
4.007. Januário Abel Corrêa. 
4.008. Abigail Rosado de Almeida. 
4.f09. Gualter Galloulclcydio. 
4.010. Orlando Rodrigues Campos . 
4.011. Octacilio Assumpção de Oliveira. 
4.012. Guilhermina de Jesus Pereira. 
4 013. Elio Cerqueirà. 
4.014. Mario Lope s Macieira. 
4 015. Luiz Flores da Graça. 

,4 016. João Raymundo da Gama. 
4.017. Osmar do Valle. . 
4.018. Edmundo Corrêa. 
4 019. Francisco de Santa Bris ida . 
4.020. Raul Francisco Diegoli. 
4.021. Antônio• Glaudino Sandy Sodrô. 
4.022. José Israel. 
4.023. Philomena Braga. J 
4.024. Oswaldo Martins.de Carvalho. 
4.025. Henrique Zaihorano. 
4.026. Antônio José Tarcitano. 
4.C27. Mahir Alves da Silva Porto. 
'4.028. Euclydes Pinto da Rocha, 
4.029'. Mario Alves. 
1.030. Manoel Carvalho da Silva Fi lho . 

Confere com o O r i g i n a l 
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4.031. Jurandyr Geraldo Veiga; 
4.032. Djalma Moreira Passos. 
4.033. Abfilino Vieira da Rocha. 
4.034. Edwaldo Botelho das Mercês.: 
4.035. Creusa de tuna Freire. 
4.036. Antônio de Souza Braga. 
4.037. Antônio de Souza. 
4.038. Üdsson Fonseca. 
4.030. Leonardo Laino Taranto. 
4.040. Wâlkyria Olyb&no ROsas. 
4.041. Maria da Gloria Lisboa. 
4.042. Cecili Rodrigues. 
4.043. Arthur Leite Sobrinho. | 
4.044. Oswaldo França. 
4.045. Pericles Corrêa Mothé. 
4.046. Amaro Pires de Miranda. 
4.047. Carlis de Aguiar Moreira. 
4.049. Argômiro Ferreira. 
4.050. Jayme Maia Arruda. 

QUALIFICADA POR DESPACHO D E O D E NOVEMBRO 
D E 1936 N 

4.051. Claudia Serra Ferreira. 

' INDEFERIDO POR DESPACHO D E 23 D E OUTUBRO 
D E 1936 

3.990. JõSo Baptista das Neves Fi lho . 

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

DÔ ordem do D r . Juiz Eleitoral da 3* Zona, da 1° Cir-
iSümicripçãõ do^Dlstrieto Federal, faço publico, para conhe
cimento dôs Interessados, què, por despachos, forim manda
dos êxpètíír pelô M . M . Juiz bs títulos eleitoraes dos seguin
tes cidadãos: .. 

5.605. Zelía da Rocha Guimarães (6.685), filha de Octavio 
Gonçalves Guimarães e de Hermengarda da Rocha 
Passos Guimarães, nascida a 2 da setembro de 
1911, no Districto Federal, solteira, estudante, com 
dofniciliô eleitoral no districto municipal de Sa
cramento 6 residência á avenida Passos n . 33, so
brado. (Qualificação requerida, 3* zona, numero 

-5,257.) I 
6.606. Iracema Peixoto (6.712), .filha de Irineu José Pei 

xoto e âe Izolina Cândida Peixoto, nascida a 30 
dé dezembro de 1897, èm Angra dos Reis, Estado 
dò Rio dé Janeiro, casada, domestica, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rítà e residência á travessa do Oliveira n . 4. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n . 5.469.) 

'6.607. Domingos Pereira de Lima (6,713). filho de Manoel 
Pereira de Lima e de Rósalina Barros da Rocha, 
nascido a 5 dé abril dè 1894, em Parahybá do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, casado, negociante, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dé Santa 
Rita e residência á rua Sacadúra Cabral n . -101. 
(Transferencia 'dó Estado do Rio, titulo numero 
1.195.) 

.6.608. Carlos Brandão (6.714), filho de Horacio Brandão e 
de Rita Soares Brandão, nascido a 11 de agosto de 
1898, nô Districto Federal, casado, linotypista, com 
domicílio eleitoral no districto municipal de São 
Dbminsíos e residência á rua da Alfahdesa n . 298. 
(Qualificação requerida, 3* zona, tt. 4.209.) 

6.609. Maria Medeiros Brandão (6.715"), filha de José Me
deiros de Souza ô do Joaquina Maria da Conceição, 

' nascida' a 9 de julho dô. 1902, no. Districto Federal, 
casada, domestica, com domicilio'eleitoral; no dis
tricto municipal de São Domingos è residência.á 
rua da Alfândega n . 298. (Qualificação requeri
da, 3 a zona, n . 5.159.) : - -' , 

6.610. Loa Soares Rega' (6.716), filha dé Raymundo Moreira 
Rega e de Ophelia Soares Rega, nascida a 13 de 

fevereiro de 1918, no Districto Federal, solteira, 
domestica, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos e residência á rua dos 
Andradas n . 72. (Qualificação requerida, 3* zona, 
n . 5.498.) 

6.611. Maria de Lourdes Hollanda (6.717), filha de Elyseu 
Alves de Hollanda e de Maria Eugenia de Hollan
da, nascida a 3 de maio de 1915, no Districto Fe
deral,- solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do São Domingos è residência á rua 
Theophi.lo Ottoni n . 170, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3 a zona, n . 5.617.) 

6.612. Alcides de Oliveira Sampaio (6.718), filho de Sidney 
da Rosa Sampaio e de Ernestina de Oliveira Sam
paio, nascido a 4 de maio de 1913, em Nictheroy. 
Estado do Rio de Janeiro, solteiro, commercio, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos e residência á rüa de São Pedro n . 145. 

' (Qualificação requerida, 3" zona, n . 5.700.) 
6.613. Antônio Ferreira da Silva (6.719), filho de João Fer

reira da Silva e de Maria da Silva, nascido a 5 de 
junho de 1875, em Portugal, naturalizaao, casado. 

*- commercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Rita e residência á rua Lean
dro Martins n . 82. (Qualificação requerida, ter
ceira zona, n . 5.194.) 

6.614. José Manoel de Freitas (6.720), filho de José Antô
nio de Freitas e de Adelaide Andrade de Freitas, 
nascido a 17 de junho de 1886, em Rio Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul, solteiro, guarda-li
vros, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Sacramento e residência á rua Buenos A i 
res n . 222, sobrado. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n . 5.176.) 

6 .a i5 . Orlando Pereira Pinto (6.721), filho de João Pereira 
Pinto e de Maria Beatriz Felizarda, nascido a 13 
de setembro de ,1918, no Districto Federal, soltei
ro, estudante, com domicilio eleitoral xu\ districto 
municipal de São Domingos e residência á rua ; 
dos Andradas n . 129, sobrado. (Qualificação re» 
querida, 3* zona, n . 5.618.) 

6,6.16. João Teixeira Duarte (6.722), filho de Roque T e i - ' ! 
xeira Duarte e de Luiza Vieira Duarte, nascido á 
18 de setembro de 1910, em São Sebastião do Alto, ' 
Estado do Rio de Janeiro, solteiro, operário, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita e residência á rua do Acre n . 32. (Qualifi
cação requerida, 3' zona, n . 4.150.), 

§M7, Manoel Theodoro (6.723), filho d e . J o ã o d e Senna 
Santos e de Isabel Auta dos Santos, nascido a 11 
de junho de 1914, em João Amaro, Estado da 
Bahia, operário, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Rita e residência á rua do 
Costa n . 55. (Qualificação requerida, -3* zona, nu
mero 6.212.) 

Sv618. Ayrton Mendonça Paiva (6.724), filho de Edgard O l i 
veira Paiva e de Nemezia de Mendonça Paiva, nas
cido, a 22 de outubro de 1917, em Fortaleza, Estado 
do Ceará, «solteiro, estudante, com domicilio elei
toral no districto -municipal de São Domingos e 
residência á rua da Alfândega n . 380. (Qualifi
cação requerida, 3* zona, n . 5.688.) 

6.619, ígneâ dos Santos Fernandes (6.725), filha de Eduardo 
dos Santos e de CarOlina dos Santos, nascida a 
26 de abril de 1911, fio Districto Federal, casada, 
domestica, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dê S. Domingos e residência á rua Dias da 
Costa n . 18. (Qualificação requerida, 3* zona, nu
mero 5.130). 

6.620. Ramiro Augusto de Mesquita (6.276), filho de E r 
nesto Augusto de Mesquita e de Rita Cássia Mee- • 
quita, nascido a 25 de junho de 1900, no Distrieto 
Federal, casado, commercio, com domicilio elei
toral no districto municipal .-de S. Domingos e 
residência á rua dos Andradas n . 72. (Qaulifi-
fieâção requerida, 3* zona, n . 4.979). 

6.621,. Domingos Gemelü (6.727), filho de Gnofre Gemelli 
- de Victoria Scanssane nascido a 13 dê setembro 

1903, em Lorena, Estado de S. Paulo, casado^ 
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pintor, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Domingos e residência á rua dá A l 
fândega n . 307. (Qualificação requerida, 3* zona, 
n . 4.784). 

6.622. Manoel Ferreira de Oliveira (6.728), filho de Ma
noel Bastos Soares e de Rosaria Ferreira de O l i 
veira, nascido a 13 de julho de 1893, no Diafricto 
Federal, casado, funccionario publico, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. .Do
mingos e resitlancia á rua General Câmara n. 173, 
sobrado. (Transferencia do Estado do Rio, de Ja
neiro, titulo n . 131). 

6.623. Luiz Ferreira da Silva (6.729), filho de José Gomes 
da Silva e de Julieta da Cruz Silva, nascido a 12 
de maio de 1910, no Districto Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santa Rita e residência á rua Saca-
dura Cabral n . 83. (Qaulificação requerida, 3* 
zona, n . 4.152). . 

« 
6.624. Roberto José de Souza Carmo (6.730), filho de Aristides 

José do Carmo e de Leonor de Souza Carmo, nas
cido a 10 de junho de 1895, em Nictheroy, Estado 
do Rio de Janeiro, solteiro, commercio, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Sã© 
Domingos e residência á travessa S. . Domingos 
n . 4, sobrado. (Transferencia do Estado do Ri*;' 
de Janeiro, titulo n . 1.595). 

6.625. José Linhares Dias (6.731), filho de Delphino Li= 
nhares Dias e de Guilhermina Pereira Dias, nas
cido a 8 de março de 1901, no Districto Federal, 
casado, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Domingos e residência á 
rua dos Andradas n . 109, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3" zona, n . 5.615). 

6.626. José de Paula Pires Júnior (6.732), filho de José de 
Paula Pires e 'de Helena Ferreira Pires, nascido a 
19 de fevereiro de 1917, no Districto Federal, sol
teiro, estudante, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Sacramento e residência á - rua 

Buenos Aires n . 241, sobrado. (Qualificação re-' 
querida, 3* zona, n . 4.107). 

6.627. itubesí Dias Leite (6.733), filho de Waldemar da 
Silva Leite e de Alice Dias, nascido a 12 de março 
de 1915, no Districto Federal, solteiro, commer-
ciario, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Domingos e residência- á rua dos An- ; 

drades n . 72. (Qaulificação requerida, 3* zona, 
n . 5.493). ^ 

6.6aa. Antônio de Almeida Couto (6.734), filho de Manoel 
de Almeida Couto e de Anna Cardoso Couto, nas
cido a 6 de março de 1903, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio feleitoral no 
districto municipal de S. Domingos e residência 
á rua dos Ourives n . 129. (Qaulificação requerida, 
3 a zona, n . 5.702). . . • 

6.629. Milton de Castro (6.735). filho de Altamiro Hilde
brando de Castro e de Adalgiza Bonetti de Castro, 
nascido a 1 de janeiro de 1917, emS. José do Rio 
cido a 1 de janeiro de 1917, em S. José do Rio 
Pardo. Estado de S. Paulo, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. S. Domingos-e residência á rua General Câmara 
n . 313. (Qaulificação requerida, 3*zòna,.n. 5.739). 

6.630. Gershen Pazquel (6.736), filho de Harris Pazquel e 
de Sarah Pazquel, nascido a 7 de abril de 1908. 
na Inglaterra, (naturalizado), gravador, casado; 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. Domingos e residência á rua dos Andradas nu-
roro 69, I o andar. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n . 4.848). 

5.631. Inah Coruba (6.737). filha de Paul Çcfruba e. de Ân-
tonietta Coruba, nascida a 10 de fevereiro de 1916, 
no.Districto Federal, funecionaria publicai solteira;' 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

"~S. Domingos e residência á rua dos Andradas, nu
mero 69, 1» andar. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n . 5.815). 

6.632. Alberto Miguel (6.738), filho de Seraphim Miguel e 
de Adeliná Diniz Miguel, nascido a 8 de setem
bro de 1916, no Districto Federal, commercio, sol

teiro, com domicilio eleitoral. no. districto munJ-
cipalde S. Domingos e residência á rua dos Ou
rives n . 50. (Qualificação requerida, "3° zona, 
n . 5.448). 

6.633. Germidio Ferreira dos Santos (6.739), filho de V i 
cente Ferreira dos Santos e de Maria Faústina dos 

. Santos, nascido a 8 de outubro de 1907, em Rochedo, 
Estado de Minas Geraes, çommérciario, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Rita e residência á rua Marechal Floriano 

• n . 227. A, 3o andar. (Transferencia do Estado do 
Rio, inscripção n : 550). ' 

6.634. Armindo Pereira Serpa. (6.74Q), filho de Armindo Pe
reira Serpa e de Lyi'a Pereira Serpa, nascido a. 25 
de abril de 1913.-no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência ao largo de São 
Francisco da Prainha n . 182. (Qualificação.reque
rida, 3V zona, i n . 5.370) 

6.635. Norival Alves Barreto (6.741),filho de Albertino Alves • 
Barreto e d e Paula Alves Barreto,, nascido a 15 
de outubro de 1916, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência á rua Marechal 
Floriano n. 21. (Qualificação requerida, 3" zona, 
n . 5,421). i 

6.636. Lúcia Beatriz dá Silva Miranda (6.742),'. filha de 
Hermenegildo de.-Lobão Miranda e de Ottilia 
da Silva Miranda, nascida a 15 de abril de 191.8, 
domicilio eleitora! no districto municipal de Sãc 
Domingos e resitiuncia á avenida Rio Branco nu
mero 52, sobrado. (Qualificação requerida,, 3' 
zona, - n . 5.156). 

6.637. Benedieto Terra, da Fonseca (6.743), filho de .Jcsc 
Manoel Luiz da Fonseca e .de Joaquina Maria 
Francisco.'nascido a 5 de agosto de 190O, em Santa 
Rita de Campoei, Estado.do Rio'de Janeiro, ope-. 
ratio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São' Domingo . e residência • 4 - rua 
São Pedro n. 173. (Qualificação requerida,3 a 

zona, n . 2 . 9 9 3 . ) 
6.638. Waldir :de Mendonça Thurler (6.-744), filho de A n -

,nio Furtado de- Mendonça e de Firmina .Thuler 
cie Mendonça, nascido a 21 de junho de 1914, .em 

••' Itaperuna,- Estudo.do-.Rio- de Janeiro,-lavradOi. sol
teiro, com. domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Domingos e residência á r u a ' S ã o 
Pedro n.- 214. (Transferencia do Estado do Rio, 
t i tulo.n. . 7.982.) . 

6.639. Antão Joaquim Wettervald (6.745), filho de Lou- ' 
renço .Guilherme Mertz e de Julia Mertz, nascido 
a 5 de junho de 1881', em Cantagallo, Estudo do 
Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio 
eleitoral lio. districto municipal de Santa Rita e 
residência á rua Marechal Floriano n . 180.. 
(Transferencia do Estado do Rio, inscripção nu
mero .454.) 

6.640. Amaro Reúne. Arantes (6.746), filho de João Martins 
Arantes e de Maria Renne Arantes, nascido a .13 
dê. janeiro de 1891,.em Campos, Estado do Rio.de 
Janeiro,'lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de .Sacramento e residência 
á rua Luiz de Camões n. 28, :sobrado. (Transfe-

. ' . rencià 'do Estado do Rio, titulo n . 3.795.) 
6.641. Oswaldo de Aguiar Brandão (6.747), filho de Alcides.' 

( -: dá Rocha Brandão e de Malvina de Aguiar Bran
dão, nascido a 5 de dezembro de 1913, em Leopol-
dina; Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal oe " 
São Domingos e residência á rua General Gamara-' 
n . 344,-'sobrado. (Qualificação requerida, 3 a zona, 

. n,-5.261.) • 
6.642. Olegario-Bispo de Almeida"(6.748), filho de Evari6to 

Pereira de Almeida e de Amélia Teixeira de, A l - , 
meidâ, nascido a 6 de março de'1914, no Districto • 
dos Mares,'Estado da Bahia, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto muni-jipal. de • 
São' Domingos e residência á rua General Gamara 
n . 349. (Qualificação requerida, 3' zona,.numero 
5.180.3$: : • -
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6.643. Benedicto-José da. Cunha (6.749), filho-de João da 
Cruz Cunha e de Domingos Serra da Cunha, nas-

, cido a 17 de julho de 1916, em São Luiz, Estado 
do Maranhão, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos 
e residência á. rua São Pedro n . 237,: sobrado; 
(Transferencia do Estado do Maranhão, titulo nu-

, mero 3.194.) 
6.644. Colbert de Araújo (6.750),-filho de Antônio de Araújo 

,e de Maria dos Santos, nascido a 2*7 do novembro 
de . 19.04, no Districto federal, operário, casado, 
com damicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Rita e residência á rua - Camerino n. .14. 
(Qualificação requerida, 3' zona, n . 5.697.) 

6.645. Maria Coelho Leal (6.751), filha de Francisco Coelho 
Leal e de Barbara Coelho Leal, nascida a 24 de 
março de 1911, em Ponte Nova, Estado de Minas 
Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Rita e residência 
á • rua Saçcadura- Cabral n . 155. (Transferencia 
do Estado: de Minas Geraes, inscripção 1 • n . 522.) 

6.646. Justino Silverio da Silva (6.752), filho de .-Alfredo 
Ürnellas da Silva e de Galvina Luiza da Silva, nas-
cido a 20 de junho de 1907; em Divino do Garui.--
gola, Estado de Minas Geraes, sapateiro, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Rita é residência á rua Saçcadura Cabral 
n . 153. (Transferencia do • Estado de Minas'. Ge
raes, inscripção n . 1.302.) • 

6.647. Idalina Pereira da Cunha (6.753), filha de Caetano 
José Pereira e de Thereza Maria de Jesus, nascida 

I a 12 de setembro de 1S84, em Parahyba do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, domestica,'casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita e residência á rua Macheral Floriano numero 
22'7-A, 3" andar. (Transferencia do Estado do Rio, 
•titulo-n. 10.529.) 

6.648. Joaquim Veríssimo dos Santos (6.754), filho, de João 
Veríssimo dos Santos e de Julieta1 Rosa dos Santos, 
nascido a 29 de junho de 1907,-em Cambuoy,-Es
tado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com do-

; micilio eleitoral no districto municipal ae Santa 
Rita e residência á rua Marechal Floriano numero 
2-2'7-A, 3° andar. (Transferencia do Estado do Rio, 
titulo n. 6.697.) 

6.649. João Camuyrano Filho (6.755), filho de João Ca-
muyrano e de Guilhermina Giffhor,. nascido a 6 
de dezembro de 1892, no Districto Federal, casado, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto 

. municipal de São Domingos e residência á rua 
da Alfândega-n. 281. (Qualificação requerida, 3" 

. üon,a, n . 5.737.) 
6.650. Eutimio Cândido de SanfAnna (6.756), filho de Fe-

' lippe .José de SanfAnna e de Deoclecia ' Novaes 
SanfAnna, nascido a 11 de março de, 1905, em 
Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto 

• municipal de São Damingos e residência á rua dos 
Andradas n. 72. (Qualifocagão requerida, 3 a zona, 
n . 5.137.) , ' 

6.651. Manoel Percilio dos Prazeres (6.757), filho de Ma
noel Conceição1 dos Prazeres e de Margarida Firme 
dos. Santos, nascido a Í7 de feereiro de 1913, em 
Itabaiana,' Estado de Sergipe, solteiro, lavrador, 
com domicilio eleitoral no districto. municipal de 
Santa' Rita e residência á travessa das Partilhas 
n. 22. (Transferencia do Estado de Sergipe, t i 
tulo ri . 3.673.) -

6.652. João Licio de Jesus Júnior (6.758), filho de João 
Licio de Jesus e de Henriqueta Licio de Jesus, nas
cido a 28 de maio de 1912, no Districto Federai, 
solteiro, funccionarib1 publico, com; domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita e resi
dência á rua João Homem. n . 73.. (Qualificação 
requerida, 3*.zona, n . 5850' -.'• • 

6.653. José Duarte ' (6.759), filho de Domingos Francisco 
Duarte e de Eugenia de Oliveira Duarte, nascido 
a '26 de maio de 1896, no Districto"-Federal, ca
sado, commerciante, icom domicilio ."eleitoral no 
districto municipal de São Domingos è residência 
á rua dos Andradas n . 71, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3* zona, n . 5.629.) 

6.654. Geraldo1 Bruzzi .Pinto (6.760), filho de Pedro Piulo 
•da Fouseca e de Clotildes Bruzzi 'Pinto, nascido •> 
• 16 de outubro de 1915, em São Pedro de lia!'.»-
poana, Estado de São Paulo, solteiro, cumuiCi-civ. 
com domicilio eleitoral no districto municipal »<•: 
São Domingos e residência á j-ua da- Airamíngt. 
n . 261. (Qualificação requerida, 3 a zona, min;';-
ro 5.689). 

6.(355. João Lopes Meirelles (6.762;-, filho de João Machado 
Lopes de Meirelles e de Valentina do Garmo .'.•!<•' 
relles, -nascido a 6 de março de 1905, no-.Dislrki.: 
Federal, casado, motorista, com. domicilio clciU; 
ral no districto municipal de São • Domingos • e re
sidência' á rua da Alfândega n 67, sobrado. (Qau
lificação requerida, 3 a zona, n . 5.422). 

0.656. Alzira Mattos (6.763), filha de João de Mattos Paul" 
. e de Alice Neves de Lima, nascida a 8 de ago*i>-

de 1904, em Volta Grande, Estado de Minas. <« 
raes,. solteira, domestica, com domicilio -eleitor;!; 

- no districto municipal de São Domingos e- rec,-
doncia á rua dos Ourives n . ' l U . j a b r a d o . (Qua 
lificação requerida, 3*. /.ou-i, numeroso.684). 

6;657. Antônio "Gomes de Oliveira (.6.761), filho de Fr;i;.-
ciseo José de Oliveira - e - de Marca Benedicta de 
Oliveira, nascido a. 8 de agosto de 1890, no Distri
cto Federal, solteiro, corretor do seguros, com -do
micilio eleitoral no districto municipal de São 

. Domingos e residência á rua dos Ourives n , 11 i , 
sobrado. (Qualificação requerida, 3 a zona, nume
ro 5.740). 

6.658-. Rufino José da. Rocha <6.765), filho de Marinho' José 
da Rocha e de Sálustiana Maria da Rocha, nas
cido a 4 de julho de' 1906, em Ilhcos, Estado da 
Bahia, casado, electricista, com domicilio eleitoral 
no districto municipal, de São Domingos e resi-, 
dencia-á rua de São Pedro-n.- 237. (Qualificação 
requerida. 3 a zona, . n . 5.736). 

.6.659. Antônio Francisco' da Silva (6.766)', filho de Hono-
rina Felix Peçahha, nascido a 30 de janeiro de 
1912,-em Campos, Estado do Rio, de Janeiro, :f--ol-
teiro, operário, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São Domingos e residência á rua 
da Conceição n . 79. (Qualificação requerida, 3a 

zona, n . 5.287). 
6.660. Moacyr de Souza . (6.767), filho de Antônio José de 

Souza e de Adelia de Souza, nascido a.28 de julho 
de 1912, em Nictheroy, .Estado do Rio de Janeiro, 

. • . solteiro, - operário, com - domici'jo eleitoral no dis
tricto . municipal de Sacramento e residência tí 
rua dos Ourives n . 44, sobrado. (Transferencia 
do Estado do Rio, titulo n..45>). 

6.661. Hugo Walter Schieck (6.768). filho de Hugo Schieck 
e de Lucile Schieck, nascido a L>0 de dezembro de 
1908,. no Districto Federal, solteiro, commercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos e residência & rua dos- Ourives nu
mero 111, sobrado.. (Qualificação «requerida, S" 
zona, n . 4.647). 1 

6.662. Juvenal Godoy de Lima (6.769), filho de Juvenal Ma-
riano de Lima e de Josina Amalia de Lima, nas
cido a 23 de março de 1901, em Rio Novo, Estado 
de Minas Geraes, solteiro, commercio, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Do
mingos e residência á rua' Regente Feijó 'número. 
125. (Qualificação requerida,, .3» zona, n . 5.757). 

6.663. Oceana Maria Feray (6.770), filha de Luciano Ferav 
e de Elisa Feray, nascida a 26 da julho-de i«?0ü, 
em São ; Paulo, Estado de São Paulo, solteira,, <D-
ferméira, com domicilio eleitoral no districto'.mu
nicipal 'de São Domingos e.residência, á rua-da A! 
fandega n . 299. .(Qualificação requerida, 3a•zona.-
n . 5.274). 

6.664. Vespaslano de Mendonça Júnior (6.771), filho d 
Vespaziano Mendonça e de Mana da Silva M'M 

, donçâ, nascido a 12 de «maio de 1914, em Cone ! 

çãó de Macabu', Estado do Rio de Janeiro, ••••!!>•• 
ro, lavrador, com domicilio eleitoral no -distr: •' 
municipal de Santa Rita e residência A rua *><••'•• 
do Sal n . 17. (Transferencia do Estado do i . 
•rito 'Santo,-titulo n . 2.405). 

6.665. Alberto Soler Garcia (6.772), filho.de Rauion 
e de Maria, dos Remédios Soler, nascido a i l :L u 

Original ilegível 

http://filho.de


''786 Terça-feira 17 BOLETIM.. ELEITORAL Novembro -de 1936 

6.679.. 

6.680. 

6.681, 

vereiro do 1917, no Districto Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos e residência á rúa 
Uruguayana' n. 117, sobrado. (Qualificação re- ; 

querida, 3* zona, n . 4.354). 6.677 
6.660. José" Edmar de Souza Mello (8.773), filho de Pedro 

Mello e de Maria da Conceição de Souza Mello, 
nascido a 2 de julho de 1915, em Acarabu-Mirim, 
Estado do Ceará, solteiro, acadêmico de direito, 
com domicilio eleitoral TIO districto municipal de 
São Domingos e residência á rua de São Pedro n., 
85, 2° andar. (Qualificação requerida, 3* zona, 6.678, 
n . 5.487). 

0.067. Armando de Moraes Sarmento (6.774), filho de João 
Antônio Moraes Sarmento e de Diamantina. Ma
druga Sarmento, nascido a 26 de junho de 1913, 
no Districto Federal, casado, commerciario, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos e residência á rua d03 \ndradas n . 91, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3* zona, nume
ro 5.292). 

•(5.068. Walmyra Alves dos Santos (6.775), filha de José 
- Alves dos Santos o de Maria Luiza Cardoso dos 

Santos, nascida a 8 de junho de 1307, no Distri
cto Federal, solteira, domestica, com domicilio 

•-. eleitoral no districto municipal de São Domingos 
e residência á rua dos Andradas n . 109, sobrado. 
(Qualificação requerida n . 5.622). 

0.669. Manoel Quirino (6.776), filho de Quirino da Silva 
e de Carolina Maria da Silva,- nascido a 15 de 
agosto de 1889, em antagallo, Estado do Rio de 
Janeiro, solteiro, operário, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santa Rita e resi
dência á rua Marechal Florianc n . 227-A, 2 o an

dar. (Transferencia do Estado do Espirito Santo, t i
tulo n . 56S). 

6,670. José Raymundo de Lucena (6.777), filho de Manoel . 
Raymundo de Lorena e de Maria Joaquina da Con- . 
ceição, nascido a 10 de setembro de 1931, em Ita- ' 
baiana, Estado da Parahyba do Norte, casado, po- g^g-* 
licia do Cães do Porto, com domicilio, eleitoral no 
districto municipal de Sacramento e residência á 
rua Buenos Aires n . 202, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3" zona, n . 4.973). 

0 .671Adalg iza Simões de Lucena (6.77S), filha de Manoel 
Francisco Simões e de Maria Simões, nascida a 8 
de junho de 1909, em Belém, Estado do Pará, ca- 6.683. 
sada, domestica, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal dc Sacramento e residência na rua 
Buenos Aires n . 202, I o andar. (Qualificação re» . 
querida, 3 a zona, n . 4.792.) 

6.672. Áurea Chaves de Castro (6.779), filha de Luiz Chaves 
e de Virgínia da Rocha Chaves, nascida a 1 de 
maio de 1909, no Districto Federal, casada, domes- 6.684. 
tica, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Domingos e residência á rua S. Pedro 
n . 143. (Qualificação requerida, 3" zona, nume- > 
ro 5.304.) 

6.073. Walter Gonçalves (6..780), filho de Adelaide Gonçal
ves, nascido a 27 de outubro de 1910, em Santo 
Antônio do Chiador, Estado de Minas Geraes, fun- 6,685. 
cciõnario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Rita e residência 
na rua do Acre n . 51. (Qualificação requerida; 3" 
zona^n. 2.954.) 

6.674. Durval de Araújo (6.781), filho de Waldemar de 
Araújo c de Georgina de Araújo, nascido a 11 de 
janeiro de 1912, no Ditsricto Federal,,operário, sol- 6,686, 
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Sanlfi Rita e residência na rua do Costa nu- . 
mero 13. (Qualificação requerida, 3* zona, nume
ro 5.206.) 

6.075. João Esteves Machado (6.782), filho de Francisco Es-
' tevês Machado e de Guilhermina Victoria, nascido 

a'27 de janeiro de 1914, em Leopoldina, Estado de 
.Minas Geraes, commerciario, solteiro, com domi- 6.687. 

• cilio eleitoral no districto municipal de São Do
mingos e residência na rua-S. Pedro n . 284. /Qua- -•' 

' íificação requerida, 3".zona, n . 5,626.) 
!.>..'• " i . Anuinda Ramos' (6.783), filha.de Manoel Ramos e de 

• Maria liamos, nascida a 4 de-feevreiro de 1909, em 
s. Manoel. Estado de Minas Geraes, domestica, 

solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência na rua Marechal 
Floriano-n. 227, 3 V (Transferencia do Estado do 
Rio, titulo n . 3.399.) 

.Manoel Julião (6.784), filho de Venerando Pae3 de 
Oliveira Fagundes e de- Porfiria Maria Christina, 
nascido a 25 de-janeiro de 1913, no- Districto Fe 
deral, commerciario, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de S. Domingos e resi
dência na rua Andradas n . 66. (Qualificação re
querida, 3* zona, n . 5.489.) 

José Jorge dos Santos (6.785), filho de José Rodo-
piano dos Santos e de Francisca Honorina dos San
tos, nascido a 7 de janeiro de 1905, em Recife, 
Estado de. Pernambuco, funecionario publico,- ça-

-Jgadp, com domicilio eleitoral no districto muriici-
, pai de Santa Rita e residência na rua Jogo da Bola 

n . 35. (Transferencia do Estado do Rio, titulo nu
mero 3,513.) 

Maria Celeste Alves Perez (6.786), filha de Ramon 
Perez Lopes e de Eulalia Alves Perez, nascida a 1,8 
de fevereiro de 1916, no Districto Federal, auxiliar 
de escriptorio, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Domingos e residente 
na rúa dos Andradas n . 109, sobrado. (Qualifica-

. ção requerida, 3* zona, n . 5.301.) 
Fíorehtino Raphael (6.787), filho de José Maria Ra-

phael, %: de Maria José da Costa,, nascido a.•21 de 
• j u n h o de 1918, em Morro Agudo, Estado dd Rio 

de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei-
. toral. no. districto municipal de São .'Domingos e 
residência na rua., General Câmara 'n . 357-A. 
(Qualificação requerida," 3" zona, .n. 5.612.) 

Álvaro Alberto da Fonseca (6.788), f i lha de Joaquim 
, Alberto e de Olympia Alberto Pereira,, nascido :.a 

19 de.outubro de 1910, em Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, alfaiate, casado, com domicilio elei-

. toral no districto municipal de S. Domingos e re
sidência na.rua da• Alfândega n . ; 20i . ' (Qualifica-

' ..ção requerida, 3 a zona, n . 4.982.) 
Irene Rosa Mello (6.789), filha de Ignacio José de 

Mello e de .Marioela Rosa de Mello, nascida a 22 de 
maio de 1905, no Districto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de S. Domingos e residência na rua da Alfân
dega n . 261. (Qualificação requerida, 3* zona, nu
mero 4.978.) 

Henrique Peixoto da Rosa (6.790), filho de Adelaide 
Rosalina Monteiro, nascido a 15 de março de ,1901, 
envCantagallo, Estado do Rio de Janeiro, commer
ciario, solteiro,, com domicilio eleitoral no distri
cto .municipal do S. Domingos e residência na rua 
da Conceição n . 118. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n . 5.758.) 

Manoel Soriano (0.791), filho de Nicolau Soriano e 
de Joanna Lata Soriano, nascido a. 16 de outubro 
de 1915, no Districto Federal, commerciario, sol
teiro, com domicilio eleitoral rio districto muniçi-
palde S. Domingos e residência na rua Uruguaya
na n . 186, sobrado. (Qualificação requerida/3 a 

zona, n . 4,361.) • 
Jonas Lobão Guimarães (6.792), filho de AdolphoLo

bão Guimarães e de Rosa de Mello Lobão, nascido 
a 18.de. março de 1900, "em Valencia, Estado da 

, Bahia, operário, casado, com domicilio eleitoral nc 
districto municipal de Santa Rita; e residência na 
rúa dos Ourives n . 147. (Qualificação requerida, 
3" zona, n . 5.699.) 

Miracy Cavalcante de Macedo (6.793), filho de José 
Manoel de Macedo e de Isabel Cavalcante de Ma
cedo, nascido a 4 de novembro de 1916, em São 
José de Mipibú, Estado do Rio Grande do Norte, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos'e residente na 
rua dos Andradas n . 76, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3* zona, n . .5.446.) 

Jorge Gomes de Agonia (6.794), filho de Manoel Go
mes de Agonia e de.Elvira Gomes Taborda, nasci» 

'-doiâ'23 de abril de 1914,..no. Districto Federal, sol-
-teiro, commerciario, com domicilio.eleitoral no 
: .districto-municipal de Santa Rita e. residência na 
rua 'Saçcadura Cabral n . 37. (Qualificação reque
rida, B . E . , 3" zona, n . 5.480.'* 
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p.688. Galdino Felix de Carvalho (6.795), filbo de João Fe
lix de Carvalho e de^Siberia Alves de Carvalho, 
nascido a 25 de marco de 1916, Districto Federal, 
solteiro, commercio, com domicilio eleitoral ao 
districto municipal de São Domingos e residência 
á rua São Pedro, n.366 2* andar. (Qualificação 
requerida B. E . 3* zona n. 2.302). 

6.689, Manoel Júlio Diniz (6.796), filho de Manoel José Di-
niz e de Adalgiza Parreira Diniz, nascido a 9 de de
zembro de 1912, Districto Federal, solteiro, estu-
tirate, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Sacramento e residência á rua Luiz de Ca
mões, a. 46 sobrado). (Qualificação requerida B. 
E . 3* «ona, n. 5.633). 

6 690. Esmeralda Pacheco Netto (6.797), filha de Francisco 
Pachecj Netto e de Marieta de Carvalho, nascida a 
31 de março de 1918, Districto Federal, solteira, do
mestica com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Rita e residência á rua Camerino 24 
(Qualificação requerida B. E . 3* zona n. 5.854)„ 

6.691. Mana Machado (6.798), filha de) José Ramos e de Ma
ria Lassa vala Ramos, nascida a 11 de outubro de 
1896, em Nitheroy, Estado do Rio de Janeiro, ca
sada, domestica, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Rita, e residência á rua 
Camerino, n . 24. (Qualificação requerida B . E . 
3' zona, n . 5.822). 

6.692. Sebastião Assis Passos (6.799), filho de Honorio de 
Assis Passos e de Cherobina de Assis Passos, nas
cida a 7 de novembro de 1915, era Bicas, Estado 
de Minas Geraes, solteiro, lavrador, com domicilio 
eleitoral no districto municipal da Sacramento, e 
residência á rua da Conceição, n. 40 sob. (Trans
ferencia do Estado de Minas, titulo n. 6.847). 

6.693. Luiz Augusto Gomes (6.800), filho de Eduardo Augus
to Gomes e de Maria José Gouveia, nascido a 7 de 
setembro de 1913, Districto Federal, casado, marce
neiro, con? domicilio eleitoral no districto municipal 
da São Domingos, e residência á rua da Conceição 
n. 19 sob. (Qualificação requerida B. E . 3" zona, 
t i . 5.874), 

6.694. Man;el Cyrino da Hora (6.801), filho de Cyrino da Ho
ra e.do Maria Pocedonia da Hora, nascido a 9 de Ja
neiro de 1913, em Mutuype, Estado da Bahia, casado, 

, operário com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Rita, e residência á rua Camerino, n . 
121. (Transferencia do Estado da Bahia — Inscri
pção n. 1.701). 

6.695. Elias Felippr (6.802), filho de Felippe Abrahão e de 
Maria Abdala, nascido a 28, de fevereiro de 1914, 
Districto Federal, solteiro, commerciario, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita, 
e residência á rua do Acre n. 19. (Qualificação re
querida B . E . 3 a zona, n. 5.249). 

6.096. Henri Regniei (6.803), filho de Antônio Regnier e de 
Eugenie Reignier, nascido a 7 de abril de 1901, Dis
tricto Federal, solteiro, commercio; com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos, e 
residência á. rua S. Pedro, n. 156 sob. (Qualificação 
rsquerida B . E . 3' zona, n . 5.760). 

6.697. Nicomedes Ribeiro da Silva (6.804), filho de Antônio' 
Pedro da Silva e de Josepha de Faria Leite, nas
cido a 20 de novembro de 1915, Districto Federal, 
solteiro, estudante, com domicilio leitoral no dis-
fricto municipal de Santa Rita, e residência á rua 
Funda, n . 19. (Qualificação requerida B. E . 3 a zo-

. n%, numero 5.547). 
6.698. Olavo José da Silva (6.805), filho de João da Silva e 

de Lúcia Maria da Conceição/nascido a 2 de abril 
de 1902, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, 
casado, graphico, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos, e residência á rua da 
Cqnceição n . 61 sob. (Qualificação requerida B . E . 
3 a zona, n . 5.534). 

6.699. Oswaldo Nascimento (6.806), filho de Augusto do Nas
cimento e de Marcellina Nascimento dos Santos, 
nascido a 31 de outubro de 1913, Districto Federal, 
solteiro, operário, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Rita, e residência á rua 
Barão de São Felix n . 59. (Qualificação requerida 
B . E . 3* zona n . 4,497), 

6.700. Lino Amazonas Moreira Torres '(6.807), filho dd 
Amazonas de Almeida Torres e de Noemia Mo-« 
reira Almeida Torres, nascido a 19 de janeiro de) 
1913, em Curityba, Estado do Paraná, solteiro, &si 
tudante, com domicilio eleitoral no districto mu* 
nicipal de Sacramento e residência á rua Buenos 
Aires n . 59, (Qualificação requerida, 3 a zona, nu^ 
mero 5.652). * 

6.701. Manoel Francisco Rodrigues (6.808), filho de Fran-* 
cisco Rodrigues e de Thereza d'01iveira, nasciddf 
a 13 de fevereiro de 1881, em Portugal, naturaln 
zado, casado, proprietário, com domicilio eleito-* 
ral no districto municipal de São Domingos ôj' 
residência á rua da Alfândega n . 168. (Qualifi-* 
cação requerida, 3 a zona, n . 5.743). i 

6.702. Faustino Martins de Araújo (6.809), filho de Antoniij 
Martins de Araújo e de Emil ia Cândida de Araújo, 
nascido a 10 de janeiro de 1904, em Parahyba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, casado, commerciario, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da, 
São Domingos e residenia á rua General Camarai 
n . 194, sobrado. (Qualificação requerida, 3" zona, 
n. 5.314). 

6.703. Sylvio Ramos de Mello (6.810), filho de Bemvindo' 
Antônio de Mello e de Eulina Ramos de Mello, 
nascido a 6 de janeiro de 1918, Districto Federal, 
s-<lteiro, dactylographo, com domicilio eleitoral nQ 
districto municipal de São Domingos e residenW 
cia á rua da Alfândega n . 200. (Qualificação re«s 
querida, 3* zona, n . 5.761). 

6.704. José Pacheco Filho (6.811), filho de José Pacheeâ 
e de Izaura Honorina dos Santos, nascido a i4. 
de outubro de 1906, no Espirito Santo, Estado de 
Sergipe, casado, com domicilio eleitoral no dis-* 
tricto municipal de São Domingos e residencial 
á rua da Alfândega n . 213. (Qualificação requer 
rida, 3* zona, n . 5.135). 

6.705. - Laurindo Scovino Maia (6.812), filho de Rodolphd 
Scovino e de Elisa Gentil, nascido a 27 de novem
bro de 1909, Districto Federal, casado, doméstico, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dei 
São Domingos e residência á rua dos Ourives nu
mero 69. (Qualificação requerida, B . E . , 3» Zona»: 
n . 3.750). 

6,T06. Moysès Bendála (6.813), filho de José Bendélá e de 
Encarnacion Reinard, nascido a 13 de março de 
1916, no Districto Federal, solteiro, commercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
São Domingos e residência á rua Regente Feijó1 

n . 131. -(Qualificação requerida, 3 a Zona, numerei 
5.756). 

6.707. Oswaldo da Silva (6.814), filho de Antônio Lopes dá 
Silva e de Maria Baptista da Silva, nascido a 21 
de agosto de 1902, no Districto Federal, casado, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos e residência á rua dos 
Ourives n . 69. (Qualificação requerida, 3 a Zona, 
D . 5.782). 

6.708. Durval Fernandes Carvalho (6.815), filho de Joaquim 
Fernandes de Carvalho e de Carmen Fernandes de 
Carvalho, nascido a 19 de 'fevereiro de'1917, no 
Districto Federal, solteiro, commercio, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Do
mingos e~ residência á rua dos Andradas n . 69. 
<Qualificação requerida, 3 a Zona, n . 5.686). 

6.709. Léa Mattos Corrêa (6.816), filha de Armando de Mat
tos e de Alice Villar Corrêa, nascida a 25 de agosto 
de 1978, no Districto Federal, solteira, domestica, 
com domicilio eleitoral no districto municipal' de 
São Domingos e residência á rua dos Andradas 
n . 72. sobrado. (Qualificação requerida, 3 a Zona, 
t i . 5.452). 

6.710. Alcides de Oliveira.Gonzaga (6.817). filho de José ãe 
Oliveira Gonzaga e de Bemvinda da Conceição 
Gonzaga, nascido a 25 de agosto de 1904, no Dis
tricto Federal, casado, commercio, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos 
e residência á travessa Santa Rita n . 16. (Quali
ficação requerida, 3 a Zona, n . 5.603), ( : 

6.711. Aucina de Oliveira Flores (6.818), filha de Paulino 
Veríssimo de OJiveira Mello e de Florentina de 
Oliveira Mello, nascida a 16 de setembro de 191 i , 
em Gravata, Estado de Pernambuco, casada, fuhc-
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cionaria publica, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos >e residência & 
rua General Gamara JIÚ 245. (Qualificação reque
rida, S* Zona, n. 5.522)*. _ 

S.7i2 t José Fereira: (6.819), filho de "José Ferreira Louren-
. ço e de Cândida Ermelinda Ferreira, nascido a i 

de janeiro de 1899, no Districto Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Rita e residência.á rua dos 
Andradas n . 183. (Qualificação requerida, 3* Zo
na, n . 5.762). 

(6.713. Innocencio Cardoso de Campos (6.820), filho de Sal
vador da Silva Campos e de Angeia Cardoso de 
Campos, nascido a 28 de julho de 1908, em São 
Luiz de Caceres, Estado de Matto Grosso, solteiro, 
3° sargento, com domicilio, eleitoral no districto 
municipal de São Domingos e residência á traves
sa S. Domingos n . 3 A . (Transferencia do Esta
do de Matto Grosso, titulo 2.414). 

6.714. Célia Lima (6.821), filha dé Cesario Cbristino de Sila 
Lima e de Aurora Carvalho Moreira Lima, nasci
da a 29 de novembro de 1916, no Districto Federal, 
solteira, domestica, com domicilio elaitoral no 
districto municipal de Sacramento e residência á 
rua ,Uruguayana n . 39. (Qualificação requerida, 
3* 2òna, j i . 5.634). 

15.715., José Abrantes de Souza (6.822), filho de Vicente 
Àbrantes e de Antônio Maria de Souza, nascido a 
10 de dezembro de 1911, em Santa Luzia de Caran-
gola, Estado de Minas Geraes, solteiro, commercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos e residência á rua dos Andradas nu
mero 72, sobrado.~ (Qualificação requerida, 3* Zo
na, n . 4.462). 

£.716. Protneu Cravo (6.623), filho de Plinio Soares Cravo 
e de Francisca Santos Cravo, nascido a 30 de no
vembro de 1917, no Districto-. Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos e residência á rua do3 
Andradas n . 71, sobrado. .(Qualificação requeri
da, 3" Zona, n . 5.465). 

6.717. José Dias Fereira (6.824), filho de José Augusto Fer
reira e de Thereza Dias Ferreira, nascido a 11 de 
fevereiro de 1911, no Districto. Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos e residência á rua 
São Pedro n . • 145, sobrado. (Qualificação requeri
da, 3" Zona, n . 5.189). 

5.718. Raymundo Antônio Pereira (6.825), filho de Louren-
ço Rosa Pereira, nascido a 4 de dezembro de 1905, 
no Districto Federal, casado, commerciario, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos e residência a rua. da Alfândega n . 302, 
sobrado. ' (Qualificação requerida, 3* Zona, nume
ro 3.977). 

..719. Ersilia. Carmela Conceição (6.826). filha de Nicolau 
Matarazzo e de Goncetta Nunziata Matarazzo, nas
cida a 26 de agosto de 1900, em São Paulo, Estado 
de São Paulo, casada, domestica, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos e 
residência á rua Conceição n . 99. (Qualificação 
requerida, 3 a Zona, n . 5.501). 

6.720. Fernando Pereira (6.827), filho de Antônio Pereira 
e de Izabel Pereira, nascido a 3 de julho de 1913, 
ito Districto Federal, solteiro, commercio, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São Do
mingos e residência á rua Conceição n . 132, so
brado (Qualificação requerida, 3' Z.ona, numero 
5.392). 

6.721. Waldemar Edson do O' (6.828), í i lbo de Manoel de 
Souza do O' Jnior e de Maria Araelia do 0„ nascido 
a 8 de julho de 1914, em Campina Grande, Estado 

-da Parahyba do Norte, solteiro, commercio, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita e residência á rua Camerino n . 79. (Transfe
rencia do Estado da Parahyba, titulo 6..623). 

5.722. Izolino Manoel 'dã Silveira • (6:829), filho de Custo
dio Manoel da Silveira e de Fausta Carolina Silva, 
nascido a 1 de abril, de 1903, em Mâr de Hespanha, 
Estado de Minas Geraes, casado, lavrador, com do--
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita e residência á rua Marechal Floriano numero 
227-Aj, 3.* andar.: 

6.723* Òzias Gomes (6.830), filho de Eiyseu José Gomes a de 
Maria Januaria Gomes,, nascido? a 26 de outubro de 
1899? em Própria, no Estado dô Sergipe, solteiro, 
medico, com domicilio eleitora] no districto muni
cipal -de Santa Rita o icesidencia á Avenida Rio 
Branco n : 24, 2.° andar. - ( í 

6.724.. José Antônio de Mello Galvão (6.831), filho de Joa« 
quim Soares Fernandes de Mello e de Anna Galvão 
de Mello, nascido a-.S de junho de 1894. em Olinda; 
Sstadode Pernambuco, solteiro, sub-official da Ar-
nadá, com domicilio eleitoral n odistricto munici
pal de São Domingos e residência á rua General 
oamara-n. 319. (Transferencia do Estado da Ba
hia, titulo n. 4.714.) 

6.725. Menás Martinho de Oliveira (6.832), filho dê Joaquim 
, Bzeqüiel de Oliveira e de Tbomazia Camargo de 

Oliveira, nascido a 11 de novembro de 1907, em 
Florianópolis, Estado de Santa Catharina, 'casado, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto 

'municipal de São Domingos e residência á rua 
Regente Feijó n. 126. (Qualificação requerida, 3.* 
Zona n. 5.703.) 

6.726» Hilda da Fonseca (6.833), filho de José Manzano Ruiz 
• . ' e .de Antonia Ramirez Martinez, nascida a 12 de 

março de 1909.. no Districto Federal, casada, do
mestica, com domicilio eleitoral no districto m ü -

.<• . - nicipal, ç(e; São Domingos e residência á rua Gene-
- r*al Gamara n . 194, sobrado. (Qualificação reque

rida, 3".1, Zona. n . 5.4Ó3.) 
6.727.. Heloísa Cayres (6.834), filha de Carlos Cayres e de 

Ivette Marques Cayres, nascida a 6 de julho de 
1900, no Districto Federal, solteira, funecionaria 
publica, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Domingos e residência á Avenida 

v Passos n . 94, sobrado. (Qualificação requerida, 3' 
. Zona n ; 5.902). 

6.728. José Moacyr Serra (6.835), filho de Miguel Serra e 
de Olivia Santos Serra, nascido a 19 de março de 
1913, em São Sebastião do Paraizo, no Estado de 
Minas Geraes, solteiro, estudante, com domicilio 
eleitoral no" districto municipal de Sacramento e 

.residência á rua Gançalves Dias n. 32, sobrado. 
(Qualificação requerida da 3." Zona, n. 5.798.) 

6.729. Albertino Fernandes Teixeira (6.836), fübò de Carlos 
Fernandes Teixeira e de Luiza de Abreu Farias, 
nascido a 16 de julho de 1914, em Amparo, Estado 
de São Paulo, solteiro, barbeiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita e resi
dência á rua Marechal Floriano n. 227, sobrado 
(Transferencia do Estado de São Paulo. Inscripção 
n.. 10.434.) • • . , 

6.730. Romeu Pinto dos 'Santos (6.837), filho de Francisco 
Pinto, dos Santos e dè Julieta Moreira dos Santos, 
nascido a 6 de maio de 1917, no Districto Federal, 

7; solteiro, commerciario, com domicilio eleitoral no 
:. v districto municipal de São Domingos e residência 

á Avenida Passos n . 92. (Qualificação requerida. 
3." Zona 4.035.) 

6.731. Francisca-Mutioz Reis (6.828), filho de Manoel Munez 
- e de Maria Josepha Roma, nascido a 10 de julho 
N ' • • . de 1888, em Hespanha , nascionalizada casada,' 

pharmaceutica," com domicilio eleitoral no distri-
. cto municipal de "Santa Rita e residência á rua 
•'Marechal Flor iano 'n. 227. sobrado. (Qualificação 
•requerida, 3* Zona u . 5.389.) 

, Districto Federal, aos 12 de novembro de 1936. — Pelo 
escrivão, Maurício Teixeira de Mello. 

, . DE 4as. vjas BJS TOTOLOS 
Faço publico para- fins 'do art. '66, § 5.» da lei 48 de 

.4 de maio de 1935, que por este Cartório e Juízo da 3 / Zona 
Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de 4as. vias, <f& 
títulos dos seguintes cidadãos: - . . . 
6;953V ManòeJ Vic:#té 'da Cunha, filho de Vicente Franklim, 

• • . da Cunha e.de Gassemira Ezaura da Cunha, nasci-
. ,K- do a;.3^e. fevereiro de 1890, no Districto Federal, 

•'*"'' VTuyo>;Servente, com. .domicilio eleitoral no distri-
s eto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-

pfficio"; B . . E . 22, n. 7.335, i* Zona.) 
Districto Federal, aos 12 de!novembro de 1936. 

escrivão, Maurício Teixeira, de. MeUa*, 
Pelai 
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Segunda Circumscripção 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Sr. juiz eleitoral da 6* Zona, da 2* Circum-
eoripção do Districto Federal, faço publico, para conhecimen
to dos interessados, que foram expedidos os títulos eleitoraes 
dos seguintes cidadãos: 

5.498. Armandina Gomes Malagrise (5,498), filha de Theo* 
philo Gomes da Silva e de Augusta Coelho Gomes, 
nascida a 9 de fevereiro de 1912, em São João Ne-
pomuceno, Estado de Minas Geraes, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Gávea e residência á rua Faro n . 56 casa II. 
(Qualificação requerida, n . 3.519). 

5.499. Maria Luiza Cardoso (5.499), filha de Adriano Car
doso e de Noemia Cardoso, nascida,a 14 de outu
bro de 1915, no Districto Federal, emfermeira. sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gávea e residência á rua Faro n . 78. 
(Qualificação requerida, n . .3.357). 

5.500. Juracy Ferreira (5.500), filha de Mario Ferreira e de 
Maria Ferreira dos Reis, nascida a 21 de maio de 
1917, no Districto Federa!, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gá
vea e residência á Praça Santos Dumont u . 22. 
(Qualificação, requerida, n , 4.568). 

5.501. Alberto de SanifÀnna (5.501), filho de Alberto Eleo-
terio de SanfAnna, e de Lueinda Vieira de Sanf
Anna, nascido a 31 de julho de 1903, no Estado do 
Rio de Janeiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Copacabana e residência á rua 
9 de Fevereiro n . 74. (Transferencia). 

5.502. Paulo Gomes da Silva (5.502), filho de Luiz Gomes 
Vieira da Silva e de Leonor Vieira Gomes, nasci-

i do a 20 de agosto de 1899, na Capital do Estado do 
São Paulo, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gávea e residên
cia á rua Lopes Quintas n . 13, casa 3. (Qualifi
cação requerida, n . 5.338). 

5.503. Maria de Lourdes Cunha Negrão (5.403), filha de Ga
briel Gonçalves da Cunha e de Guiomar de Almei
da Cunha, nascida.a 26 de novembro de 1909, em 
Cataguazes, Estado de Minas Geraes, commercio, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gávea e residência á rua Corcovado n . 7. 
(Transferencia). 

o.504. Albano Guercini (5.504), filho de Maria Alves dos 
Santos, nascido a 1 de março de 1902, no Districto 
Ftderal, operário, solteiro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Lagoa e resi
dência á rua General Polydoro n., 48. (Qualifica
ção requerida, n . 1.402). 

5.505. ülympio Lourenço de Souza (5.505), filho de Venan-
cio Lourenço de Souza e de Philomena Anna Pe-
çanha, nascido a 9 de janeiro de 1917, em Cam
pos, Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gávea e res idenc ia l rua Faro n. 17. 
(Qualificação requerida, n. 3.336). 

5.506. Eduardo João Humphries (5.506), filho de. Charles 
Bennett Humphries e de Yvonne Humphries,,nas
cido a 5 de agoslo de 1910, na Capital do Estado.de 
São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Lagoa e residên
cia á rua São Clemente n . 176, casa 17. (Qualifi
cação requerida, n . 6.012). 

5.50,7. Fernando Moraes Ferreira (5.507), filho de Quintino 
Fontes Ferreira e de Marieta de Moraes Ferreira, 
nascido a 22 de julho de 1910, em São Salvador. 
Estado da Bahia, bancário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Copacabana e 
residência á rua Belfort Roxo n . 45. .(Transferen
c ia) . 

5.508. José Ramos Montenegro Fi lho (5.508), filho de José 
Ramos Montenegro e de Dolores Aívarez Galhardo, 
nascido a 22 de julho de 1911, no Districto Fe 
deral, funceionario publico, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Lagoa e re
sidência á rua Voluntários da Pátr ia n . 337. t(Qua-
lificação requerida, n. ' 6.033)» 

9.509. Attila Corrêa Salles (5.509), filho de Antônio Fer 
reira de Salles e de Almerrada Corrêa de Sallee, 
nascido a 13 de março de 1915, no Districto Fe 
deral, funceionario publico, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Copacabana 
e residência á rua Pompeu Loureiro n . 41. (Qua
lificação requerida, n . 3.011). 

5.510. Roberto Cândido de Souza (5.510), filho de Josuèl 
Cândido de Souza e de Afra de Souzi, nascido a 
31 de dezembro de 1899, em Petropolis, Estado do 
Rio de Janeiro, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Lagoa e resi
dência á rua D . Marianna n . 20. (Qualificação 
requerida, n.* 5.706). 

5.511. Lúcia Duarte Teixeira Carvalho (5.511), filha de A n 
tônio da Silva Duarte e de Eugenia de Carvalho, 
nascida a 10 de setembro de 1888, no Districto Fe
deral, professora, casada, com' domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gávea e residência ã 
rua Pacheco da Rocha n . 54. (Qualificação re
querida, n . 5.478). 

5.512. Thiers Neves Coutinho (5.512), filho de Antônio Ne
ves Coutinho e de Thilomena Maria Coutinho, nas
cido a 26 de janeiro de 1909, ehi Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, casado,-com domi-
cil i oeleitoral no districto municipal de Co.paea--
bana e residência á rua Goulart n . ,54. (Qualifi
cação requerida, n . 6.060). 

5.513. Izidro Moreno Rocha (5.513), filho de João Fran~ 
cisco Rocha e de Mercedes Moreno, nascido a 24 
de maio de 1901, no Rio Grande, Estado -1o Rio 
Grande do Sul, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Gávea e re
sidência á rua Barão de Oliveira Castro n . 45., 
(Qualificação requerida, n . 5.962). 

5.514. Nair Barbeito Gomes (5.514), filha de Antônio dô 
Souza Barbeito e de Lúcia de Mattos, nascida a 29, 
de abril de 1905, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gávea e residência á rua Lopes Quintas 
n. 65 A . (Qualificação requerida, n . 5.472). 

5.515. Arlindo Fernandes da Silva (5.515), filho de João Fer
nandes da Silva e de Francisca Pereira da Silva, 
nascido a 15 de agosto de 1909, no Districto F e 
deral, bombeiro, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Lagoa e residência á rua 
São Clemente n . 168. (Qualificação requerida nu
mero 5.669). 

3.516. João Baptista Menescal Fiusa (5.516), filho de Ismael 
Fiusa Pequeno e de Francisca Menescal Fiusa, nas
cido a 29 de agosto de 1903, em Fortaleza, Estado 
do Ceará, funceionario publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de' Lagoa e 
residência á rua Paulo Barreto n . 51. (Transfe
rencia). 

5.517. José Hyppolito. Vasconcellos Pereira (5.517), filho de 
José Hyppolito Pereira e de Feliciana de Vascon
cellos Pereira, nascido a 13 de novembro de 1915, 
no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Lagoa e 
residência á rua São João Baptista n , 125. (Qua
lificação requerida, n . 5.539). 

5.518. Carlos Waldemar Bicudo Monteiro, (5.518). filho de 
Carlos Bastos Monteiro e de Maria Doria Bicudo 
Monteiro, nascido a 16 de outubro de 1905, em P in - ' 
damonhangaba, Estado de São Paulo, engenheiro 
architecto, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana e residência á rqa 
Bolívar n . 28. (Qualificação requerida, n . 5.299). 

5.519. Geraldo Gerolimich (5.519), filho de Matheus Gero-
limich e de Anna Gerolimich, nascido a 30 de agos
to de 1912, em Rio Novo, Estado de Minas Geraes, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gávea e residência á estrada 
da Gávea n. 96. (Qualificação requerida, numero 
5.512). 

§.'520. Alberto Carreiro da Luz (5.520), filho de Alfredo Car
reiro da Luz e de Maria Cândida da Luz, nascido 
-a.23.de maio de 1914, em Petropolis, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Gávea e re
sidência á rua Marquez de São Vicente a . 157. 
[(Qualificação requerida, n . 5.666). 

http://Estado.de
http://-a.23.de


8790 Terça-feira 17 BOLETIM ELEITORAL Novembro <Je 18§ft 

i .SSí . Alviuo Anselmo dos Santos (5.521), filho de Manoel 
« Anselmo Evangelista e de' Sebastiana Evangelista 

de Jesus, nascido a 10 de julho de 1908. em Ara
caju, Estado de Sergipe, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gávea o 
residencia-á rua Faro a. 56, barracão K . 37. (Qua
lificação requerida, n. 4.302). 

5.522. yicenle de Paula Mattos da Graça (5.522), filho da 
João França da Graça e de Isaura Mattos da Graça, 
nascido a 15 de fevereiro de 1916, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, coro domicilio eleito
ral IKJ districto municipal de Copacabana e resi
dência á rua Belfort Roso a. 47. (Qualificação 
requerida, n. 5.660). 

g.ÇSf. José Maria Ferreira (5.523), filho de Manoel Caeta
no Ferreira e de Amélia Bastos Ferreira, nascido 
a 6 de agosto de 1904, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana e residência á rua 
Júlio de Castilho n, 83. (Qualificação, requerida, 
n. 4.770). 

S.524. José Joaquim de Alcântara Júnior (5.524), filho de 
José Joaquim de Alcântara e de Marcolina Barbosa 
Alcântara, nascido a 7 de fevereiro de 1898, em 
Tres Corações, Estado de Minas Geraes, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Copacabana e residência á rua La-
fay&tte n. 4. (Qualificação requerida, n. 5.520)„ 

Jgsez de Oliveira (5.525), filha de Eugênio da Bar
ros e de Generosa de Barros, nascida a 21 de ja-
itiro de 1891, em Itabire de Matto Dentro, Estado 
de Minas Geraes, domestica, solteira, com domi
cilio eleitora! no districto municipal de Lagoa & 
residência á rua São Clecaeate g. 66. XQualiíiea* 
ção requerida, n. 4.488)« 

SValter Xavier Pinto (5.526), filho de Gjpeso da Gunfiã 
Pinto e de Dalila Xavier pinto, nascido a 25 d@ 
maio de 1908, no Districto Federal, commersio, sol
teiro, com domicilio eleitora) no districto munici
pal de Gávea e residência á rua Faro n. 23, easa 
3. (Qualificação requerida, o. 3.82,7)./ 

0.827. NeJly Sampaio (5.527), filha de Aribur Sebastião de 
Magalhães Sampaio e de Maria da Gloria Mattos 
Sampaio, nascida a 14 de junho de 1896, no Dis
tricto Federal, commercio, deaquüada, com domi-
cili) eleitoral no districto municipal de Gávea o 
residência á estrada da Gávea sem numero. ,(Qua-
liíicação requerida, n. 5.679). 

5.828. João Cbrisostomo Sales (5.528), filho de' Francisco 
Salles e de Balbina Lima Salles, nascido a 27 de 
janeiro de 1906, em Feira de SanfAnna, Estado 
Bahia, estucador, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Lagoa e residência 
á rua General Severiano n. 74. (Transferenoia). 

5.529. Dora de Sampaio Serpa (5.539), filha de Raul Fer
reira Serpa e de Ceciha de Sampaio Serpa, nasci
da, a 3 de dezembro de 1907, no Districto Federal, 
comemrcio, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Lagoa e residência á avenida 
Portugal n. 234. (Qualificação requerida, numero 
5.582). 

0.530. Iride Faccioli (5.530), filha de Leoa Faccioli e de 
Philomena de Felippe Faccioli, nascida a 12 de 
dezembro de 1907, no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domieilio eleitoral no districto 
municipal de Gávea e residência á rua das Acca-
cias n . 28. (Qualificação requerida n, 4.850). 

5,531. Ramiro Paulino de Camargo (5.531), filho de Paulo 
Antônio de Camargo e de Maria Francisca de 
Jesus, nascido a 24 de outubro de 1903, em Para-
guassú, Estado de Minas Geraes, operário, soltei
ro, com domieilio eleitoral no districto municipal 
de Copacabana e residência é rua Miguel Lemos 
n. 46. (Qualificação requerida, n . 5.862). 

8.853. Zilda de Castro (5.532), filha de Arthur de Castro 
e de Rosa de Jesus Castro, nascida a 16 de maic 
de 1910, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Copacabana e residência á rua Copacabana n . 743. 
[(Qualificação requerida, n. 4.769). 

|,633. &uis Antônio Rosoriz de eBJfard (5.833), filho de An
tônio Roxoriz Belford e de Amanda Roxoriz de 
Belford, nascido a 28 de outubro de 1904, em Pe-

tropolis, Estado do Rio de Janeiro, capitalista, eá* 
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Lâgôa e residência á rua Bambina a. 157« 
(Qualificação requerida, n. 6.018). 

8.534. Adelina Simões Pacheco (5.534), filha de José Joa
quim da Costa Simões e de Maria do Valle, d» 
Costa Simões nascida a 12 de agosto de 1009, no. 
Districto Federal, commercio, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gávea O 
residência á rua Caminhoá n, 17. (Qualificação 
requerida n. 5.120). 

B«S35„ Guilherme Garcia Ribeiro (5.535), filho de Manoel 
Joaquim Ribeiro e de Elvira Garcia Ribeiro, nas
cido a 25 de dezembro de 189§, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Gávea e residência # 
rua Lopes Quintas n. 13, casa 3. .(Transferen.* 
cia). 

Ifaçrilio da Rocha Freire (5.536), filho de Mario 
Aristides Freire e, de Ondína da Bocha Freire, nas» 
cido a 11 de agosto de 1913, no Districto Federa!, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Lagoa e residência á rua Sã© 
João Bapista n. 36. (Qualificação requerida, nu
mero 6.096). 

6.837. Antônio Rodrigues Silveira (5.537), filho de Antonlò 
Rodrigues da Silveira e de Antonia Luiza da Sil
veira, nascido a 24 de marco de 1912, no Districto 

i Federal, commercio, solteiro, com domieilio elei-! 
toral no districto municipal de Lagoa a residência 
ã rua São João Baptista n. 41, casa B. (Qualifi
cação requerida, n . 5.623). 

i°§3$»; Aramís de Paiva Araújo (5.538), filho do Genelielo 
t de Paiva Araújo e de Abdelíha Corrêa de Paiva' 

Araújo, nascido a 24 de março de 4914, no Di?trí» 
eto Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral m districto municipal de Lagoa e residência 
ê rua Marecral Cantuaria'a. 34. (Qualificação 'ra-' 
querida, n . 6.022). 

@.®ã§. Hans Henry Emi l Fiedmam (5.539), filho de Alfredo 
Gattbêb Eduard Fiedmam e de Maria Margareth 
Fiademam, nascido a 21 de fevereiro de 1899. em 
Hamburgo, Aliemanha, naturalizado, funceionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Copacabana e residência 4 rua 
Barão de Jaguaribe n. 405. .(Qualificação requerida, 
Õ. 6.137), 

5.540. Lev} Menzes Júnior (5.540), filho de Levi Menezes e 
de Mathilde Neves Menezes, nascido a 21 dè abril 
de 1918, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleioral no districto municipal de 
Lagoa e residência á avenida Pasteur n. 453. 
(Qualificação requerida, n. 6.148). 

5.541. Niltqn Soares (5.541), filho de José Soares Nalhajioo 
e de Alzira Soares Nalhalino, nascido a 1 de òutitv 
bro de 1917, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com cjomicilio eleitoral qo districto muni
cipal de Gávea e residência á rua Duque Estrada 
n. 83. (Qualificação requerida, n . 5.161). 

5.543, Bylda de Meirelles (5.542), filha de Joaquim Augusto 
Meirelles e dé Silvina Coelho Barbosa Meirelles, 
nascida 8 9 de outubro de 1898; no Districto Fo-
derai, emfermeira, solteira, com domicilio' eleito^ 
ral no districto municipal de Lagoa e resideicia á \ 
rua da Paragem n . 47. (Qualificação requerida, 
n . 4.306). 

5,543, João Augusto Aíforiso (5.543), filhq de Manoel Af-
fonso' Caneella e de Thereza de- Jesus, nascido a 
22 de janeiro de 1898, no Districto Federal, epm-
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Lagoa e residência à rua Vicente 
de Souza h , 30-A. ' (Qualificação requerida, nu
mero 4,563). 

5,541, José Carlos de Araújo (5.544), filho de de Edgard de 
Araújo e de Heloísa Surigué de Araújo, nascido 
a 1 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral po distri
cto municipal de Lagoa e residência ã rua Sorocaba 
n. 88. (Qualificação ex-?offieio, B . E . 88, numero 
34-. 834). 

5,545. OJix Conrado Niemeyer (5.545), filho de Álvaro Con-
rado Niemeyer é de Julietá de Niemeyer, nascido 
a 3 de dezembro de 1912, no Districto Federal, es-

Confere com o O r i g i n a l 
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tqda.ot9> solteiro, com domioijio eleitoral ao distri
cto municipal de Gávea e residência á avenida 
Jíiewwer g . 448. 

i.SW»"l*jrêmDdo dos Santos.Reisi a Silva (5.546), filho de 
Anna Rodrigues da Silva, nascido a 6 de janeiro 3,900» 
4a {904, no Estado do Pará, Mosqueirp. servente, 
cagado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Copacabana o residência 4 rua Joaquim 
Nabuco O. 242. 

9.I4T» lÜBíoel Joaquim Rodrigues (§.547), filho 4e José Car- . 
los Roddrigues e de Mathilde Ferreira Rodrigues, 
nascido a H de dezembro de 1909. no Qistncto Fe* 
deral. pintor» cisado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gávea a residência á estra
da da Gávea sem numero. 

t t ü f » . Ootavio Gomes de Mattos (§.548), filho de Jorge Go
mes de Mattos é de' Rachel Bastos Gomes de Mat
tos, nascido a íÓ de junho de 1913, no Estado de 
Pernambuco, Reeifg, eommercio, casado, com do-
ssicilio eleitora! no districto municipal de Gávea 
e residência á rua David Gampista 58. 

Maria de Lourdes de Oliveira ($.549), füba de Ju« 
randyr de Oliveira e de Celestina Maria da Con» 
oeição Coelho de Oliveira, nascida 3 19 de novenas 
fero de 1911. no Districto Federal, commerciaríã, 
solteira, com domicilio eleitora! no districto mu» 
njõipà! de iagôa e residência 4 rua I>. Marianna 

, a , Í28 . 
3,530. Çavio Cotta d« Almeida Gama (8,550), filho de Os

car da Oliveira Gama e de Beatriz Cotta de Almei*. 
4a Qa»a, nascido % 25 de marçq de. 1907, no Dis* 
tfieto Federal, çomjoerciante, casado, som domici
lie eleitoral no districto municipal de Lagoa e re
sidência á aveaida Portugal 9 . 3.06. • 

Rio de Janeiro, 10 de novembro d* 1936. -e* Pelo escrivão, 
AmaUict Abreu. 

OITAVA ZONA ÇLÇITORAL 
PaQO publico para QS fins do art. 66, paragrapho 3* da 

lei 48, de 4 de maio de 1935, que por despacho do M. M. 
JÕÍ5> foram mandadas expedir as quartas vias de títulos do# 
Wjuiatffê cidadãos; . 
FIS. Btrasni de Silva Mano, filho de Henrique Martins Mano 

• de Adelaide da Silva Mano, nascido a 8 de outu
bro de 1915, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domieilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Souza Franco nu
mero 92. 

iW., Jaff f Eugênio Xavier do Prado, filho de Fernando Ma
ria do Prado e Francisca Emilia Xavier Prado, nas-, 
«ido a 5 de julho de 1896, na Capital Federal, me
dico da Saúde Publica, casado, com domicilio eleir 

-toral no distrieto municipal de Andarahy e resi
dência 4 rua Universidade n. 3. 

$»44$. Américo Rodrigues Manga, filho de Justiniano Rodri
gues Manga e de Çomba Rodrigues Manga, nascido 
a 8 de julho de 1892, em S. Paulo, advogado, 
casado, çam domicilio eleitoral no districto TOPÍT 
cipal de Andarahy ÉS residência á rua Barão de 
Mesquita 9, §10. " 

Híe de Janeiro, 10 de novembro de 
vao, Annibal Alves Moreira, 

•1936. Pelo escrí-

0ITAVA ZONA ELEITORAL 
D» ordem da Dr, Jlliz Eleitoral da 8* Zona, da 2* Cireunis--

«rJpÇlO do J»istrjcto Federal faço publico, para conhecimento 
dos interessados, que foram expedidos os títulos eleitoraes dos 
WIVÍ&t96 cidadãos: 

$.897• Affonso da Costa (6,162), filho de Sephia Antonia da 
Costa, nascido a 1.6 de janeiro de 1913, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência ij rua Luiz Barbosa n, 53. 

8.f90, Çarmen Affonsa Ramos (6,163), filha de José Aífonso 
Ramos 9 de Rozalina dos Santos Rosa, nascido a 
57 de março de 1913, no, Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência & rua 

, Duqueza de Bragança n. 42. 
t ,W©, Gtolfa Mjrafcda de Abreti ( 6 4 4 6 ) , filha de Francisca 

Pinto de Miranda e de Eliza de Azeredo Miranda, 

nascida, a 29 de dezembro de 1914, no Estado ..i-
Minas Geraes, domestica, casada, com domicilio ele < -
toral no districto municipal de Andarahy e reside 
cia á ru$ Barão de Mesquita n. 487. 

íforvan Lopes da Silva (6.165), filho de Meneguch • 
Lopes da Silva e de Francisca Rodrigues Basto? 
nascido a 30 de setembro de 1915, no Districto Fe 
deraí, commercio, solteiro, com domicilio eleitora 
no districto municipal de Andarahy e residência '. 
l u a Araújo Lima n. 4, 

Walter de? Sagtos Leal (6.166), filho de Arlindo da 
s Santos Leal é de Barbará da Silva Leal, nascido í 

0 de setembro de 1917, no Districto Federal, oos-
rario, solteiro, com domicilio eleitoral no districi 
municipal de Andarahy e residência á rua Car vai 
Alvim h. 56» 

Aatoeio Corrêa de Naselmepte (6.167), íilhq de Antoni 
José Nascimento e de Maria Rosaria Naseiment- • 

-- nascido a 15 de agosto de 1915, no Estado de San!" 
Catharisa, operário, solteiro, com domicilio eleitorj 
ao districto'municipal de Andarahy e residência , 
rua D. Maria n. 69. 

0Oíomar Rosa de Andrade (6.168), filha de F i r a m -
Lopes Ferreira de Andrade e de Izaura Lopes Ro^i 
domestica, casada, cem domicilio eleitoral no di? 
trioto municipal, de Andarahy e residência á n; 
B. de Mesquita n. 871. 

p*Jfím Marques Ferreira (6.170), filho de Aurélio Go
mes Ferreira e de Maria Marques de Jesus, nascida 
a 23 de dezembro de 1903, no Districto Federal 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de Andarahy e residência á rua Bar * 
de Mesquita a. 831. 

Aatpnio Soares Vinha (6.171), filho de Antônio Soare-
• da Silva e de Maria Ferreira No&és Soares, nasoide 

à 29 de novembro de 1908, no Estado do Rio xdf-
Janeirô, operário, casado, com domicilio eleitoral rt* 
districto, municipal de Andarahy é residência à rua 
Amaral n. 53.' 

Afilio de Figueiredo (6.172), filho de Isaac Augusto 
de Figueiredo e de Berminia Lopes de Figueiredo 
nascido a 20" de dezembro de 1917, no Districto Fe
deral, eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 

* districto municipal de Andarahy e residência á"rua • 
ferreira Pontes n. 105. 

Antõnino Moraes (6.173), filho de Antônio Moraes e d*< 
Elvira Veiga de Moraes, nascido a 5 de novembiv.-

. de 1904, no Estado de Minas Geraes, commercio 
•solteiro; com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Andarahy e residência $ rua Luiz Barbos.1 
numero 106. > 

pjguira Rodrigues (6.174)., filho de ^osé Rodriguc-
Repinaldò $ de Maria Çarolina da Costa, nascida a i 
de fevereiro de 1916, no Districto Federal, domestic 1 
solteira, còrn domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy é residência á rua Visconde d j 

$,< Vicente, n. 423. 
àçgaeio Estõlanp Drumond (6478), filho de Armando 

de Carvalho Drumond e de Adelaide Éstolano Dru
mond, nascido a 20 de abri! de 1897, no Estado d* 
Minas Geraes* commercio, casado, cgm domicili" 
fjçitqrãl àp districto muniçipài de Andarahy' e rp-
sidehcia á rua Conselheiro Õctaviano n . 31. 

íaymé iJOS Santos Qíivéira. (6,179), filho de Antoui 
' Joaquim dos Santos e de Cora dos Santos, na.-cict 

1 de junho de 1917, no Districto Federal, operarv 
solteiro^ com domicilio eleitoral no districto mu:,-
èipa! de Andarahy e residência á rua Silva Pm' > 

• n. 4. 
I . f l ü . Oetavio Truci (6.180), filho de Silla Truci e de M>i 

Irueí, nascido a 7 de janeira de 1908, uo Estudo ÜL-
Riq de Janeiro, Petropoíis, ferroviário, casado, 'co'-
domicilio eleitoral po districto municipal de And-
rahy é residência á rua Souza Cruz n . 23. 

ç.9|!!. Edson de Araújo (6.Í81), filho de Oscar de Ar.ri: -
e de Marçolina Ramos, nascido a 11 de setembro 
1907, no Distrieto Federal, commercio, solteiro. -
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ah 1 > 

1 rahy e residência á rua Oito de Dezembro mm.- . 
- 232: 

Jo|õ Silvestre (6.182), filho de Silvestre Joaquim Din-
^ nyzio e de Lidomina Maria da Conceição, na«pid t. a 

24 de junho de 1912, no Estado do Minuí Gerao, 

iSf9Ô7^ 

«,•903. 

| , ? 0 § . 

Original ilegível 
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5.914. 

5.916. 

3.917. 

operário, casado, com domicilio eleitora! nõ" distrfc 6.928. 
cto municipal de Andarahy e residência á rua Morro 
do Andarahy sem numero. 

Cândida Esmeralda de Magalhães (6.183), filho de 
Eaurentina Generosa de Magalhães, nascido a 10 de 
março de 1916, no Districto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal 5.929. 
de Andarahy e residência á rua Petrocochino nu
mero 18. 

5.915. Zelia Soares Novaes (6.184), filha de João Barreto No
vaes e de Angelina Soares Novaes, nascido a 28 de 
novembro de 1913, no Districto Federal, empregada 
publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Visconde 
de S. Isabel n . 337. 

Stella Toledo (6.185), filha de Antônio Delgado Toledo 
e de Beatriz Delgado Toledo, nascido a 22 de junho 
de 1913, no Districto Federal, telephonista, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Araxá n . 52. 

Luiz Picasso Fernandes (6.187), filho de José Picasso 
Martins e de Carmen Fernandes Aníigueira, nascido 
a 17 de maio de 1905,-no Districto Federal, com
merciario, casado, com domicilio eleitoral no'distri
cto municipal de Andarahy e residência á avenida 
28 de Setembro n . 361. 
8nievrua2aD5..916..ETAOlNSHR DLTAOI N CJNüN 

Rubens Baptista (6.188), filho do Dr . Laudelino Ba
ptista e de Felicidade Baptista, nascido a 5 de fe
vereiro de 1918, no Estado do Rio de Janeiro, Petro-
polis, funceionario publico, solteiro, com domicilio 

. eleitoral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Theodoro da Silva n . 262. 

José Pereira Filho- (6.189), filho de José Pereira e de 
Paulina Pereira, nascido a 3 de agosto de 1916, 
no Estado do Espirito Santo, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua José Vicente n. 129 

Flodoaldo Soares Faria (6.190), filho de Benigno Soa
res de Faria e de Josephina Soares de Faria, nascido 
a 17 de julho.de 1911, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua'Pereira 
Nunes n . 140. 

Geraldo Barbosa Ferreira (6.191), filho de Antônio dos 
Passos Ferreira e de Maria Barbosa Ferreira, nas
cido a 18 de maio de 1912, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy e residência á rua Barão 
de S. Francisco Filho n . 71. 

Alexandrino Lisboa (6.192), filho de Agenor Lisboa e 
de Noemia Lisboa, nascido a 4 de dezembro de 
1912, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Emil ia Sampaio n . 40. 

Amaro Ramos Rangel (6.193), filho de Amaro da Silva 
Rangel e de Francisca Maria da Conceição, nascido 
a 17 de maio de 1917,, no Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á' rua 
Mearim n . 28. 

5.924. Durval Barreto Sampaio (6.194), filho de José Barreto 
Sampaio e de Estepbania Gonçalves Sampaio, nasci
do a 9 de maio de 1911, no Districto Federal, moto
rista, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Bambuhy 
numero 29. 

5.925. N.oberto Catharino das Neves (6.195), filho de Fran
cisco Catharino das Neves e de Esmeraldina Fortes 
Bustamante das Neves, nascido a 18 de maiede 1914, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do- 5.940, 
micilio eleitoral nó districto municipal de Andarahy 
e residência á rua José Maurício n . 56. 

5.920. Ernesto Delia Valle (6.196), filho de Emiliano Delia 
Valle e de Cairotti Magdalena Delia Valle, nascido a 

-29 de janeiro de 1896, na Itália, brasileiro naturali- 5 .9M, 
sacio, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy c residência á rua 
rrtiguay n . 127. 

Aiwiudo Moreira da Silva (6.197), filho de Zulina 
Moreira da Silva, nascido a 4 de fevereiro de 191S, 
no Districto Federal, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de .Andarahy 5.942 
e residência á rua Emílio Sampaio n . 53. 

.918. 

5.919. 

f.020-

5.921, 

.922. 

.923. 

5.930. 

5.931. 

6.932. 

5.933. 

5.934, 

5.935 

5.936. 

5.937. 

5.938. 

5.939, 

Slartínlano Anlonfo das Chagas (6.198), filho de Ja-
cintho Antônio das Chagas e do Leonor Felioio das 
Chagas, nascido a 16 de outubro de 1915, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residência 
á rua D . Maria n . 31. 

Nicolau Joaquim de Oliveira (6.199), filho de Narcizo 
• Joaquim de Oliveira e de Virgínia Barbosa de O l i 
veira, nascido a 1 de junho de 1904, no Estado do 
Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua José Maurício n. 68. 

Sebastião Euzebio dos Santos (6.200), filho de Euzebío 
Manoel dos Santos e de Georgina Maria dos Santos, 
nascido a 14 de fevereiro de 1894, no Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Emil ia Sampaio n . 86. 

Maria da Conceição Dias Fernandes da Silva (6.201), 
filha de João Dias Fernandes, e de Ancelma Delgado, 
nascida a 19 de fevereiro de 1897, na Capital Fe
deral, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua 
D . Rita n . 14. 

Lygia de Figueiredo Nogueira (6.202), filha de Álvaro 
•de Almeida Figueiredo e dte Ambrozina Garcia de 
Figueiredo, nascido a 3 de maio de 1908, na Capital 
Federal, modista, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua 
Visconde de S. Isabel n . 128. 

Joventino André Brandão (6.204), filho de Veríssimo 
Rod do Gouto Brandão e de Thereza Maria do Couto 
nascido a 30 de dezembro de 1913, no Estado do Ria 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral rio districto municipal de Andarahy e residência 
á rua Juiz de Fora n . 48. 

Arlindo Almeida dos Santos (6.206), filho de Rufino 
Almeida dos Santos e à& Maria Almeida dos Santos, 

•nascido a 24 de junho de 1912, no Estado da Bahia, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Luiz Bar
bosa n . 48. 

Alberto Alves (6.207), filho de Américo José Alves o 
de Albertina Maria Alves, nascido a 1 de novembro 
do 1912, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Rio 
Comprido e residência á rua do Bispo n . 168. 

Alicio Ferreira (6.208), filho de Marcos Ferreira J ú 
nior e de Alice Ferreira Júnior, nascddo a 19 de 
junho de 1912, no Districto Federal, operário, sol
teiro', com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Torres Homem nu
mero 233. 

Josephina de Carvalho (6..209), filho de Francisco Vaz 
de Almeida e de Castorina de Jesus Almeida, nas
cida a 26 de agosto de 1895, no Districto Federal, 
costureira, viuva, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Rio Comprido e residência á rúa 
Amberê Cavalcante n . 82-A. 

João Ferreira Dias (6.211), filho de José Pereira Dias 
e de Maria Pacheco Dias, nascido a 28 de fevereiro 
de 1910, no Districto Federal, ferroviário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de A n 
darahy e residência á rua Silva Pinto n . 25. 

Henrique Gomes dos Santos (6.212), filho de Agosti
nho Gomes dos Santos e de Elvira Gomes dos Santos, 
nascido a 29 de dezembro de 1899, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á ave- -
nida 28 de Setembro n . 131. 

, José Ramos Lopes (6.213)., filho de Maria Lopes do 
Nascimento, nascido a 9 de janeiro de 1909, no Esta
do do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal d;e Andarahy 
e residência á rua Emil ia Sampaio n . 26. 

, Noemia de Almeida Rodrigues dos Santos (6.214), filha 
•de Juvencio Fontoura Rodrigues dos Santos e de Mer
cedes Almeida Rodrigues dos Santos, nascido' a 7 de 
maio de 1915, no Districto Federal, estudante, sol
teira, cora domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Souza Franco nu
mero 10. 

. Esmeralda Perpetua Ribeiro (6.215), filha de Débora 
Soares de Azevedo, nascido a 7 de março de 1915^ 
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no Districto Federal, telephonisU. solteira, com do- 5.957. 
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residência á rua B , de Mesquita n . 48. 

5.943. José Leopoldina de Amacedis (6.217), filho de Jerony-
mo Leopoldino Macedo e de Ttelvina Martina da 
Amacedis, nascido a 13 de novembro de 1911, no 
Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com do~ 
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residência á rua D . Rita n . 18. 

9.944. Sebastião Baptisla de Oliveira (6)218), filho de João 
Baptista de Oliveira e de Maria Adelaide de Oliveira, 
nascido a 15 de janeiro de 1915, no Estado.do Rio 
do Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residen-

» cia á rua Barão de Vassoura n . 14. 
5.945. Mario Sobral (6.219), filho de Antônio Pereira de Sou

za Sobral e de Laura Pereira Bravo Sobral, nascido 
a 18 de março de 1909, na Capital Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua Silva Pinto 
n . 36. 

5.958. 

r 

5.959. 

5.960. 
s Oifi Octacilio Gabriel Machado (6.221), filho de Josephina 

, . Maria de Jesus, nascido a 24 de dezembro de 1911, 
Estado de Minas Geraes, professor, solteiro, com do-
miclio. eleitoral no. districto municipal de Andarahy 
e residência á rua Barão de Mesquita n . 164. 

(8.947. Waldemiro Fernandes (6.224), filho de José Antônio 
-Fernandes e de Orcelina Fernandes, nascido a 5 do 
fevereiro de 1913, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e residência á rua Visconde de 
S. Vicente n . 186. 

ii5.948. Aristides Lima (6.225), filho de Manoel Pereira Lima 
e de Joaquina de Souza Nogueira, nascido a 23 de 
agosto de 1905, no Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, soltiero, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Gama nu
mero 423. 

R 049. Eugênio Morelati (6.227), filho de Braz Morelati e de 
TSliza 'Bragosto, nascido á 9 de novembro de 1898, 
no Estado do Rio do Janeiro, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Maia Lacèrna n . 62. 

5.950. Joel da Costa (6.228), filho de João Francisco da Costa 
e de Virgínia Flores dá oCsta, nascido a 8 de de
zembro de 1917, no Districto Federal, operário, sol
teiro, eonrdomicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Luiz Barbosa nu
mero 28. 

5.951. Álvaro de Castro (6.229), filho de Belmiro de Castro 
Real e de Maria Emilia Real, nascido a 5 de abril 
de 1918, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Souza Franco n . 67. 

5.952. Diva Palhares (6.230), filha de Luiz Carlos Palhares 
e do Ermelinda da Conceição Palhares, nascido a 
20 de setembro de 1912, no Districto Federal, do-

' • • mestiça, solteira, com domicilio eleitoral no..distri
cto municipal de Andarahy e residência á rua Vis
conde de Abaété n . 28. , 

• 5.953. Jorge Ferreira Barbosa (6.231), filho de Antônio Fer
reira Barbosa e de Cândida Diva Ferreira Barbosa, 
nascido a 27 de fevereiro de 1918, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua 
Theodoro da Silva.n. 342. 

5.954. Francisco de Paulo Villar (6.232), filho.de Carlos Pare
des Vi l lar e de Perciliana Avellar Villar, nascido a 
25 de abril de 1904, * no Estado do Rio Grnade do 
Sul, Pelotas, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residên
cia á rua Barão de Mesquita n . 28. 

5.955. Angenor Coutinho (6.233), filho de Joaquim José de 
'-Oliveira Coutinho e de Amélia'Rosa da Silveira Cou

tinho, nascido a 15 de novembro de 1902, no Districto 
Federal, commerci, solteiro; com-domicilio eleitoral 
no districto municlipal de Andarahy e residência á 
rua Alegre n . 48. 

6.956. Benedicto Britto Dodde (6.234"), filho de Jeronymo de 
Britto e de Pureza de Britto, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no. districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Barão de Mesquita nume-? 
ro 82. 

Delphim Paes de Souza (6.235), filho de Maria Paes 
de Souza e de Angelina Souza de Figueiredo, nas
cido a 20 de maio de 1912, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de Andarahy e residência á rua Gene
ra l Belfort n . 68, 

Aurélio da Silva Barroso (.6.237), filho de José Barroso 
e de Carolina da Silva Barroso, nascido a 4 de 
março de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, func
eionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua 
Araújo Lima n . 59. 

Albano de Araújo (6.238), filho de Firmino de Araújo 
e de Maria Joaquina Cunha, nascido a 11 de agosto 
de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Luiz Barbosa numero 
16. 

Áry Henrique (6.239), filho de Abel Henríques e de 
Beatriz de Jesus,1 nascido a,20 de abril de 1913, 
no Districto Federal, mecânico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residência á rua Visconde de Santa Isabel numero 
2. 

5.961. Agnallo Moreira da Silva (6.241), filho de Olegarío 
Francellino da Silva e de Virgínia Moreira da Silva, 
nascido a 26 de junho de 1902 no Estado da Bahia, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

- tricto municipal de Andarahy o residência á rua 
D . Maria n . 48. 

5.962. Manoel Pintp da Silva (6.243), filho de Joaquim Pinta 
da Silva e de Zeferino -Pinto da Silva, nascido a 21 

, de outubro de 1907, no Estado de Pernambuco, con-
feiteiro, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua José V i 
cente n . 156, 

5.963. Herbert Genta (6.244), filbo de Egydio Izidoro Genta 
e de Maria Manhães Genta, nascido a 24 de julho 
de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, barbeiro, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Conselheiro Octa-
viano n . 2*8. • 

5.964. Elza dos Santos Barbosa (6.245), filha de João do3 
Santos Barbosa e de Idalina dos Santos Barbosa, nas
cido a 22 de junho de 1916, no Districto Federal, 
professora, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andaray e residência á rua E m i 
lia Sampaio n . . 8 . 

5.965. Jurandyr Muller Fernandes Dias (6.247), filho de Ara-
cymio César Fernandes Dias e de Marietta Muller 
Fernandes Dias, nascido a 27 de abril de 1915, no 
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Maxwell n . 102. 

5.966. Diamantina Gomes Jordão (6.248), filha de Vicente 
Gomes Machado e de Carlota de Oliveira Machado, 
nascido a 21 de julho de 1909, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy e residência á rua Dona 
Amélia n . 55. 

5.967. João Lúcio Marins Fi lho (6.249), filho de João Lúcio 
Marins e de Mathilde Guimerâes Marins, nascido a 
20 de. junho de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência ã rua Luiz 

5.968. Adelaide Luiza Nunes (6.250), filha de Bernardino 
José de Souza Gonaçlves e de Anna Luiza Gonçalves 
nascido a 6 de julho de 1893, no Districto Federal, 
costureira, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy e residência á rua Co
queiros n . 137. 

5.969. Eurico Pereira da Silva (6.251), filho de Euvira Pe
reira da Silva,' nascido a 27 de dezembro de 1914, 
no Districto Federal, marítimo, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência á rua Theodoro da Silva n . 53. 

5.970. Antônio da Costa (6.252), filho de José Maria da Costa 
e de Jesuina da Conceição, nascido a 11 de dezembro 
de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Souza Franco nume
ro 58. 

5.971. Mairino Luiz da França (6.253), filho de Manoel Luiz 
França e de Belmira França, nascido a 1 de feyerei-
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ro cie 1917, no Districto Federal, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Andarahy e residência á rua Ferreira' Pontes nu 
mero 1S9. 

5.072. Adalgiza da Silva Moreira (6.255), filha de Antônio 
Mariano da Silva e de Fidelina Gonçalves da Silva, 
nascido a 1 de abril de 1917, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy e residência á rua E m i 
lia Sampaio n . 3. 

5.973. Antônio Dodde (6.256), filho de Carmo Dodde e de 
Pliiloraena de Robbio, nascido a 7 de dezembro de 
190-i, no Estado de S. Paulo, Cajurú, operário, ca
sado, com domiiclio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Balthazar Li3bôa 
numero 132. 

5.974. Altamirando Alves de Oliveira (6.257), filho de Gonçalo 
Alves de Oliveira e de Felicíssima Maria de Oliveira, 
nascido a 5 de julho de 1900, no-Estado da Bahia, 
Maragogipe, commercio, casado, com domiwlio elei
toral no districto municipal de Andarahy e-residen» 
cia á rua Maia Lacerda n . 49. 

5.975. Henrique Acris (6.238), filho de Salvador Aecis e de 
Anna Ribeiro, nascido a 14 de julho de 1896, no Dis-
tricto Federal, mecânico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residên
cia á rua Uberaba n . 3 . 

3.976. Belosarino Alves de Oliveira (6.259), filho de Theoto-
nio Severiano de Oliveira e de Maria Alves de A r 
ruda, nascido a 12 de dezembro de 1915, ho Estado 
do Amazonas, Manáos, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência á rua Theodoro da Silva n . 486, 

'5.977. Benjamin Aprigio Pavão (6.260), filho de Raymunfio 
Izidoro Pavão e de Maria Andréa de Carvalho Pa
vão .nascido a 3 de janeiro de 1890, no Estado do 
Maranhão, S. Luiz, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no distncu* municipal de Andarahy e 
residência á rua Aguiar u . 55. 

5.978. i ' ã ra Campos de Oliveira (6.261), filho de Carlos Vieira 
Machado e de Maria G i l Vieira Machado, nascido a 
15 de fevereiro de ,1897, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Ladislau 
Netto n . 63. 

3.979.; Lauro.de Lacerda (6.262), filho de Samuel Augusto da 
Lacerda e de Maria Sabbá de Lacerda, nascido a 2ü 
de outubro de 1916, no Estado do Pará, Belém, pe
rito contador, solteiro, com domicilio eleitora! no 
distrocto municipal de Andarahy e residência á rua 
Costa Ferraz n . 18, casa 8. 

5.980^ José Tbemistocles Fernandes (6.263), filho de Olynüio 
Fernandes de Macedo e de Josepha Xavier de Mace
do, nascido a 18 de fevereiro de 1908, no Estado 
do Rio Grande do Norte, estudnate, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Araújo Lima u . 126. 

5.981. Balbino Vieira (6.264), filho de Maria Vicencia, nas
cido a 1 de abril de 1910, no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência á 

, rua D . Rita n . 18. 
5.982. Alceu Corrêa de Rezende (insc. 6.265), filho Antô

nio Corrêa de Rezende e de Emma Sophia Muller, 
nascido a 19 de novembro de 1904, no Estado de 
São Paulo,-militar, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência á 
rua Barão de São Francisco Filho n . 423. 

5.983. Cláudio de Queiroz (insc. 6.266), filho de Anthero de 
Queiroz e de Alvina Angélica de Queiroz, nascido 
a 2 de dezembro de 1902, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Carvalho 
Alvim n . 76. 

5.984. José Cordiro (insc. 6.267), filho de Manoel Cordeiro 
tios Santos e de Luiza Cordeiro dos Santos, nascido 
a 30 de maio de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, 
ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência ã rua 
Theodoro da Silva n . 365. 

5.985. Augusto Baptista Bernardo (insc. 6.268), filho de Jeão 
Baptista de Jesus Bernardo e-de Mariana Augusta, 
nascido a 30 de dezembro de 1908, no Districto Fe 

deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral nO 
districto municipal de Andarahy e residência á rua 
Araxá n. 42. 

5.986. Arthur da Silva Martins (Insc. 6.269), filho de Ante
nor José Martins e de Margarida Antunes da Silva 
Martins, nascido a 18 de junho de 1909, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral^ 
no districto municipal de Andarahy e residência á 
rua Amaral n. 58. 

5.987. Estber Mesquita da Vinha (inse. 6.270), filha de José, 
dos Santos e de Libania Mesquita, nascida a 25 d» 
julho de 1913, no Districto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Amaral n . 63. 

5.988. Enderson de Figueiredo (insc. 6.272), filho de Fran
cisco Paulino de Figueiredo e de Idelvina Softza de 
Figueiredo, nascido a 10 de junho de 1914, no Dis
tricto' Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Barão de Mesquita n. 671. 

5.989. Eulalia Cunha (insc. 6.273), filha de Benigno Peso 
dos Santos e de Julia Isabel Braga, nascida a U 
de fevereiro de 1904, no Districto Federal, íunceio-
naria municipal, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ahdarahy e residência á rua 
Barão de Mesquita n, 1 . 1 0 1 . 

5.990. Manoel Thomaz Filho (insc. 6.274), filho de Manoel 
Thomaz e de Adelaide Ferreira de Castro, nascido 
a 30 de junho de 1908, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Bârãa 
des Mesquita n . 1.103. 

5.991.,João de Almeida Migâo {insc. 6.275), filho de Edu
ardo de Almeida Migão e de Josepha de Oliveira 
Migão, nascido u 29 de setembro de 1907, no Dis
tricto Federal, coniinercio, casado, com domicilio 
eleitora! rio districto municipal de Rio Comprido e 
residência á rua Aristides Lobo n. 180. 

5.992. Durval Justino Peixoto (insc. 6.276), filho de Manoel 
Juslino Peixoto e de Eleuteria Balbiaa Peixoto, 
nascido a 17 de julho de 1909, no Districto Federal, 
professor, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Rio Comprido e residência é 
rua Barão de PetropoHs n . 56. 

5.993. Maria Lopes de Campos (insc. 6.277), filha de Pio 
FüiLunalo de Campos e de Margarida Lopes Vieira, 
nascida a 15 de junho de 1906, no Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
uo districto municipal de Andarahy e residência á 
rua Theodoro da Silva n . 483. 

5.994. Jundyra Navarro (insc. 6.278), filha de João Baptista 
Navarro e de Lydia Brigues Navaro, nascida a -2 de, 
março de 1917, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e residência á rua Paula Brito 
u . 126. 

5.995. Adelino Lopes (insc. 6.279), filho de Adão Lopes e de 
Guühermina Ferreira Lopes,'nascido a 27 de f̂e
vereiro de 1914, no Estado de Minas Geraes, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Barão de 
Mesquita n . 975. 

5.996. Mario da Costa Marques( insc. 6.280)', filho de Sal
vador da Costa Marques e de Francisca de Arruda 
Marques, nascido a 5 de março de 1907, no Estado 
de Matto Grosso, advogado, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido ê 
residência á rua Cândido de Oliveira n . 17. 

5.997. Albery de Barros .(inso. 6.281), filho de Levy-de.Bar
ros e de Alayde Souza de Barros, nascido a 2 de 
abril de 1912, em São José do Rio Pardo, Estado de 
São Paulo, medico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência á 
avenida 28 de Setembro n . 328. • . -

5.998. Sebastião de Souza Lobo (insc. 6.282), filho de Nuno 
de Souza Lobo e de Antonia da Rocha Lobo, nascido 
a. 27 de maio de 1911, no Districto Federal, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Visconde 
de Abaeté n . 92. 

5.999. Olindo da Cunha Jordão (insc. 6.283), filho de José 
de Azevedo Jordão e dé Leonor dos Santos Jordão, 
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nascido a 16 de maio de 1901* no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência á 
rua do Amélia n. 75. 

6.000. : Oswaldo Thomaz de Farias (insc. 6.284), filho de José 
Vital de Farias e de Maria Luiza de Farias, nas
cido a 29 de dezembro de 1900, no Estado de Per
nambuco, "motorista, casado, com domicilio eleitoral 
ao districto municipal de Andarahy e residenoia á 
rua D . Maria n. 43. 

6.001. Isaura da Silva Barroso (insc, 6.285), filha de José 
Barroso e de Carolina da Silva Barroso, nascida a 
4 de julho de 1916, ém Pureza, Estado do Rio de 

- ' Janeiro, estudante, solteira, cora domicilio eleitoral 
- no districto municipal de Andarahy e residência á 

rua Araújo Lima n. 58. 
6.002. Adriano Lopes( insc. 6.286), filho de Carlos Lopes e 

de Cíotüdes Cancelim, nascido a 2 de abril de 1916, 
no Districto Federal, operário, 'solteiro, com domi
cilio e íe i tora lnodis t r ic to municipal de Andarahy e 
residência á rua Theodoro da Silva n . 170. 

6.003'. Alberto Gonçalves Mendes (insc. 6.287), filho de 
Francisco Gonçalves Mendes e de Amélia Gonçalves 
Mendes, nascido a, 19 de novembro de 1914, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro,- com domicilio elei
toral no districto' municipal de Andarahy e resi-

• V ; * ' dencia á r u a Alegre n. 36'. 
•3,-004. Augusto Trombini (insc. 6.288), filho de Trombini 

: Mariano e de Stolla Branim, nascido a 23 de agosto 
-•' - ( - do 1905,- no Estado de São Paulo, electricista, sol-

'••'•••'•• teiro, com domicilio eleitoral no-districto munici
pal de Andarahy e residência á rua Ernesto de 
Souza n . ' 25. 

'"•6.-Ô05. Gladstone Rodrigues de Mello (insc. 6.289), filho de 
José Rodrigues de Mello.e de Maria Manhães Bar-

: - " reto, nascido a 11 de abril de 1914, no Estado do 
; - Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Andarahy e re-
••" •' sidencia á rua Galileu n . .44. 

6.006. Antônio Brasil Pietroluongo (insc. 6.291), filho de. 
José Pietroluongo e de Ida Bellucci, nascido a 21 
do janeiro de 1906, no Estado de São Paulo, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Souza 
Franco n . 202. 

6.007. Noemia Arabcllá Esch (insc. 6.292), filha de João 
Esch e de Margarida Henriqueta Esch, nascida a 
13 de setembro de. 1903, em Petropolis, Estado do 
Rio de Janeiro, enfermeira, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Rio Comprido e 

. residência a rua da Estrella n . 36. 
'6,008. Luiz Agostinho de Souza Tavares (insc. 6.293), filho 

de Agostinho Luiz de Souza Tavares e de Antonia 
Maria dò Espirito Santo, nascido a 20 de fevereiro 
de 1911, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy c residência á rua Conse
lheiro Octaviano n . 28. 

6.009. Annibal Mendes (insc. 6.294), filho de Alfredo Men
des e de Julieta de Siqueira Mendes, nascido a 14 
de março de 1913, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e' residência á rua Corrêa de 
Oliveira n . 9. 

6.010. Albertino Alves Cardoso (insc. 6.295), filho de. Mi - -
• guel Pereira da Costa Cârdosinho e de Aídemar A l - ' 

ves Pereira, nascido a 2 de janeiro de 1910, no 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral nò districto municipal de Anda
rahy e residência á rua José Maurício n . 65. 

6.011. Pedro João Ignacio (insc. 6.296), filho de João Henri
que dos Santos e de Etelita" Maria dos Prazeres, 
nascido a 26 de setembro de 1910, no Estado de 

- Minas Geraes, ferroviário, solteiro,- còm domicilio 
eleitoral no districto municipal' de Andarahy e re
sidência-á rua Gama ü . 50. -

6.012. Jorge Medeiros de Souza (insc.'6.297), filho de Raul 
Medeiros de Souza-e de Máriã- dos-Anjos Souza, 
nascido a 8 de outubro de 191.6, no Districto Fe
deral, estudante, solteiro, com'domicilio eleitoral 
no districto municipal' de Andarahy e residência 
á rua José Vicente n , 16, 

6.013. José Gomes Pimentel (inso. 6.298), filho de Braz Go
mes dô Carvalho e de Genoveva Fernandes Pimen* 
tel, nascido a 11 de novembro de 1909, no Estado 
de Alagoas, ferroviário, casado, com domicilio eleit 
toral nó districto municipal de Andarahy e resi^ 
dencia á rua D. Maria n. 16. 

6.014. José Augusto (insc. 6.300), filho de Cassiano Augusto 
, e de Virgínia Garção, nascido a 12 de março da 
1910, no Districto Federal, ferroviário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ánda-í 
rahy e residência á rua Uberaba n. 40. 

6.015. [Waldemar Gonçalves Soares (insc. 6.301), filho de 
Manoel Gonçalves Soares e de Paula Carolina Soa
res, nascido a 26 de outubro de 1902, no Districto 
Federal, ferroviário, casado, com domicilio fcbsito-
ral no districto municipal de Andarahy e residência 
á rua José Vicente n. 16. 

6.016. Paulo Alves de Lemos (insc. 6.302), filho de Feliz 
Custodio de Lemos e de Petronilia Alves. Xavier, 
nascido a 2 de abril de 1918, no Districto Federal, 
funceionario municipal, solteiro, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua Souza Franco n. 107. 

6.017. Alberto Raboeira Filho (insc. 6.303), filho de Alberto 
Raboeira e de Isaura dos Santos Bahia, nascido a 
8 de junho de 1912, no Districto Federal, estudan
te, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua Torres H o i 
mem n . 247. 

6.018. Arminda da Conceição (insc. 6.304), filha de José 
Evarigtó e de Adozinda do Rosário, nascida a 25 
de dezembro de 1911, no Districto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 

» municipal de Andarahy e residência á rua Alegro 
n. 24. 

6.019. Joradão Gregorio Casado Conde (insc. 6.306), filho de 
Antônio Francisco Conde Lança e de Maria do Car
mo Cansado, nascido a 12 de março de 1888, ent 
Portugal, brasiliero naturalizado; industrial, casado, 

, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Rio Comprido e residência á rua Paulo de Frontin 
n . 609. 

6.020. José Caetano da Silva (insc. 6.307), filho de Manoel 
Caetano da Silva e de Olympia Leitão da Silva, nas
cido a 8 de setembro de 1901, no Estado de Goyaz, 
engenheiro agrônomo, casado, com domicilio elei-
toral.no districto municipal de Rio Comprido e re-

.. sidencia á rua Barão de Itapagipe n. 88. 
6.021. Antônio Romualdo Baptista (insc. 6.308), filho de 

Romualdo Nogueira Baptista e de Carolina Maxi-
miliana Baptista, nascido a 16 de julho de 1894, no 
Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rio 

- Comprido e residência á rua Maia Lacerda n. 20. 
6.022. Benevindo Gonçalves Pereira (insc. 6.309),'filho de ' 

; Antônio Gonçalves Pereira e Silva e de Gabriela 
Gonçalves Motta, nascido a 23 de janeiro de 1907, 
em Conceição do Formoso, Estado de Minas Geraes, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua 
Grajahu' n . 85. 

6.023. Eucaciana Ligiero Lázaro (insc. 6|312), filha de Nico-
lau Ligiero e de Maria Barbosa Ligiero, nascida a 
29 de outubro de 1909, no Estado do Rio de Janei
ro, domestica, casada, com domicilio «leitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua 
Araxá n . 17. , ' 

õ;024. Maria Isabel Lourenço (insc. 6.311), filha de Pedro 
João e do Galdina de S. José, nascida a 4 de junho 
de 1905, no Estado de Minas Geraes, operaria, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Petrocochino nu-

. mero 63. 
6.0-25, Antônio Machado de Castro (insc. 6.315), filho de José 

Machado de Castro e de Eugenia Máximo, nascido 
a 16 de maio de 1916, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy e residência á rua Am-
brozina n . 21. 

6.026. Galdino Alves da Cunha (insc, 6.316), filho de Apo-
linariò Alves da Gunha e de Paulina Luiza da Con-> 
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• ceição, nascido a 28 de março de 1898, no Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, casado,' com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência á rua Souza Franco n . 149. 

6.028. Possidonia Brito de Oliveira (insc. 6.318); filha de 
Darcilia Jesuina de Souza, nascida a 17 de maio.de 
•1915, no Estado do Rio de Janeiro, domestica, ca-
tran n . 20. .. . • ; : 

6.029. Ivonne Antonia de Padua (insc. 6.319), filha dè Antô
nio Corrêa Bomfim e de Zulmira Cenia, nascida á 
14 de dezembro de 1916, no Districto Federal, do
méstica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Galileu 
sada, com domicilio eleitoral.no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Conselheiro A u -

, n . 51. 
6.030. Ladislau Soutirfho dos Santos (insc. 6.320), filho de 

Belmiro dos Santos e de Maria Luiza dos Santos, 
nascido a 3 de junho de 1906, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy e residência â rua Leo
poldo n . 28. 

6.031. Santilho de Oliveira (insc. 6.321), filho de Galdino de 
Oliveira e Silva e de Laurçntina Maria da Concei
ção Vianna, nascido a 4 de março de 1909, no Es
tado de Espirito Santo, alfaiate, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residência á rua Conselheiro Autran n . 26. 

6.032. Jorge de Carvalho Martins (insc. 6.322), filho de Car
los Nelson Martins e de Maria de Carvalho Martins, 
nascido a 12 de maio de 1910, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Santa Luiza n . 78. 

6.033. Flora Monteiro de Paula Baptista (insc. 6.323),-filha 
de Francisca Monteiro de Paula, nascida a 27 de 
março de 1910, no Districto Federal, professora, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e residência á rua Maxwell nu
mero 159. » ' '. .' 

6.034. Mario dos Santos (insc. 6.324), filho de Euclydes dos 
Santos e de Angélica de Lima, nascido: a 24 de ou
tubro de 1913, em Barra do Pirahy, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residen- , 
cia á rua Leopoldo n . 26. 

6.035. Carolina da Silva Barroso (insc. 6.325), filha de Aure--. • 
liO'Corrêa da Silva e de Isaura Pereira da Silva, 
nascida a 28 de fevereiro de 1891, no Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua Araújo Lima n . 59. c 

6.036. João 'Spêdo (insc. 6.326), filho de Olindo Spêdo e de 
Jovita Aurelia da Silva, nascido a 11 de novembro 
de 1907, no Estado de Minas Geraes, typographo,.-

v casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e residência á rua Amaral nu
mero 63. 

6.037. Eulalia Figueiredo Travassos da Rosa (insc. .6.327), 
filha de Francisco da Fonseca Figueiredo e de E u 
lalia Cavalcante da Fonseca Figueiredo, nascida:a 
18 de julho de 1893, no Estado da Parahyba, fun-
ccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência á 
rua Tores Homem n . 128. 

8.038. Raymundo Geral da Motta de Azevedo Corrêa Sobrinho 
(insc. 6.328), filho de José da Motta de Azevedo 
Corrêa e de Maria Carolina Fernandes Corrêa, nas
cido a 13 de agosto de'1913, no Estado de Minas 
Geraes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e lesidente. >á 
rua Babylonia n . 15. ; 

6.039. Benildes Silveira Fontes (insc. 6.329), filho de Jere
mias Silveira Fontes e de Maria Francisca da Con
ceição, nascido a 15 de junho de 1909, no'.Estado 
da Bahia, commercio, casado, com domicílio elei
toral no districto municipal, de Andarahy e resi
dência á r u a A r a x á n . 67. 

6.040. João Pedro de Albuquerque (insc. 6.330), filho,de 
João» Pedro de Albuquerque e de Rosa Amélia de 
Albuquerque, nascido a 15 dé outubro tíe 1902, no 

Estado de Pernambuco, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Thomaz Coelho n . 5. 

6.041. José'Menezes (insc. 6.331), filho de Francisco Ta
vares, Menezes e de Lavinia Menezes, nascido a 16 
de dezembro de 1917, no Estado de Sergipe, estü- _ 
dàhtè, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de'Rio Comprido e residência á rua Fe-

' lix dá Cunha'n. 56. • • . • 
6.042. Antônio dos Santos (insc," 6.333), filho d2' Antônio 

. Francisco, dos Santos e de Eliza dos Santos, nas
cido a 24 de agosto de 1914, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal .de Andarahy e residência á rua 
Visconde de São Vicente n . 32. 

6.043. Arthur Machado (insc. 6.334), filho de Carlos Rama-
1-ho Machado e de Deolinda Silveira Machado, nas
cido a 4 de fevereiro de 1896, no Districto Federal, 

' commercio. casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rúa 
Luiz Barbosa n . 47. 

6.044. Waldemar Ramos Freitas (insc. 6.335), filho de João 
de Oliveira Freitas e de Ernestina Ramos Freitas, 
nascido'a 5 de setembro de 1900, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência á-
rua Araújo Lima n . 38. 

6.045. João Gomes de Campos, (insc. 6.336), filho de Antô
nio, Gomes de Campos e de Fortunato Gomes de 

. Abreu, nascido a 29 de janeiro de 1886, no Estado 
dé Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio 

: eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua Torres Homem n . 240. 

6.047. Germano de Oliveira (insc. 6.338), filho de João Joa
quim de Oliveira e de Amélia Moreira de Oliveira, 
nascido a. 21. de julho de 1890, no Districto Fe
deral, operário, casado, com domicilio, eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua 
Theodoro da Silva n . 337. 

6.048. Laura Ribeiro de 01iveira : (insc. 6.340),; filha de Edu-
.ardo Domingues Ribeiro e de Maria Adelaide de 
Lima, Ribeiro, nascida a 6 de abril de 1885, no Dis
tricto Federai, domestica, casada, com- domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua Barão de Mesquita n . 931. 

6.049. Bolívar de •Mattos, Telles (insc. 6.341), filho de -Her-. 
ciliá da Conceição, nascido a 22 de dezembro de 
191,0, no Estado de Sergipe, commercio. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Barão de Mesquita 

" ' IÍ. 69. -. 
6.050. Marieta'Lopes Teixeira (insc. 6.342), filha de José 

da" Silva Lopes e de Galdina Quinn Lopes, nascida 
á 17 de maio,de 1899, no Estado do Maranhão, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
eto'municipal de Andarahy e residência á rua Uru-
guay n . 199. 

6.051. Elza dos Santos (insc. 6.343), filha de Paulina Maria 
da .'Conceição, nascida a 23 de maio de 1918, no 

' Districto" Federal, domestica, solteira, 'com' domici
lio, eleitoral 'no districto municipal de Andarahy e 
residência á ruá Conselheiro" Paranaguá n. 22. 

6.052. Dora Augusta de Carvalho (insc. 6.344), filha de Jülia. 
Augusta de Carvalho, nascida a 20 de maio de 1916, 
no Districto' Federal, commercio, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal, de'Anda
rahy e residência á rua Araújo Lima n . 40. 

6.0'53. Herniegenio Alves da Silva (insc. 6.345), filho de Ál
varo, Silva è de Oli.via da Rocha, nascido a 24,de 
setembro" de 1904, no Estado do Espirito• ;Santo, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy e residência á ruá E m i 
lia Sampaio n . 40. 

6.054. Adriano Cerqueira dos Santos (insc. 6.346), filho.de 
% Victorinò José dos Santos e de Maria S. Pedro 

Cérqueirà dos Santos, nascido a 1 de março de 
1905, no. Estado da Bahia, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de A n 
darahy e /residência á ruaPontes Corrêa n . 81. 

6.055. Sebastião Raposo dós Santos (insc. 6.347), filho de 
fioracio.Raposo'e dè:Ambrozina Raposo, nascido a 
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25 de julho de 1916, no Estado do Rio .de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitora Ino dis
tricto municipal de Andarahy e residência "á rua 
D , Maria n . 28. ' 

6.056. Manoel Cardoso (insc. 6.348), filho de 'José, Cardoso, 
e de Maria Joaquina, nascido a 22 de abril de J 892, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com do
mieilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Theodoro da Silva nume
ro 898. 

6.057. Waldemiro^Rosendo da Cruz (insc. 6.350), filho de 
Adão Rósendo da Cruz e de Marcolina Rosendo da 
Crub, nascido a 7 de agosto de 1915, tia Capital Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio »leitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua 

. Barão de São Francisco Filho n. 690. 
f 6.058. Onofre de Carvalho .(insc. 6.351), filho de Paiitáleão 

Alves de Carvalho e de Jovelina da Silva Carvalho, 
nascido a 19 de julho de 1917, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy u residência á rua 
Ribeiro Guimarães n . 44. ( 

6.059. Olga Guimarães dos Santos (insc. 0.352), filha de 
Benjamim Guimarães dos Santos e de Albertina da 
Silva Pedro, nascida a 11 de janeiro de 1910, no 
Districto Federal, domestica, solteira, com domi
cilio, eleitoral no districto municipal de Andarahy 

, e residência á- rua Maxwell ú . 20. 
16.060. Ângelo de. Carvalho Sucena (insc/ 6.353), filho de 

João Ferreira. Sucena e de Angelina de Carvalho 
Sucena, nascido a 28 de juiho de 1917, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio 'eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência á 
rua Pontes Corrêa n . 15, 

6.061. Emilsey Fernandes de Souza (insc. 6.354), filha de 
Pedro Tertuliano de Souza e de Leonor Fernau ies ' 
de Souza, nascida a' 25 de fevereiro de 1910, no 
Districto Federal, telegraphista, solteira, com do
micilio eleitoral no. districto municipal de Anda
rahy o. residência á rua Barão de Mesquita nume
ro 48. , 

6.062. Rosalina Dias Martins J insc . 6.355), filha de Siuiáo 
Dias e de Maria Martins, nascida a 7 do outubro du 
1916, no Districto Federal, commercio, solteira, 
com. domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy. e residência á rua • Barão de Mesquita. 
u. 87. 

6.003. Oscar Ribeiro Alves (insc. 6.350), filho de Oscar R i 
beiro Alves e de Emilia Cardoso Alves, nascido a 
7 de julho de 1917, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de'Andarahy e residência á rua Theodoro da 
Silva n . 89S. 

6.001. Juventil Pinto de Miranda (insc. 0.357), filho de Jo-, 
vino Pinto de Miranda e de Alcina Maria de Mi-. 

_'ránda,'nascido a 29 de agosto de 1911, no Districto 
Federal, marcineiro, solteiro, com domicilio . elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Araxá n . 18. 

5.065. Carlos Souza Lobo (insc. 6.358), filho de Carlos Sou
za Lobo e de Francisca Lobo, nascido a 29 de ja
neiro de 1911, no Districto Federal, commercio, 
•solteiro* com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e residência á rua Leopoldo nu
mero 58. 

6.066. Lindornberto Alcântara Moreira (insc. 6.359), filho de 
Pedro Alcântara Moreira e de Alzira Maria Morei
ra, nascido a 20 de julho de 1913, no Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dência, á, rua Araújo Lima n . 193. 

6.067. João de Deus (insc. 6.360), filho de Thereza da.Silva 
Mello, nascido a 21 de julho de 1908, n.j Districto 

. Federal, commercio, casado, com domicilio eleito
ral,no districto municipal de Andarahy e residên
cia á rua Torres Homem n . .340. 

5.068. Mario de Almeida Filho (insc. 6.361), filho de Mario 
de Almeida e de Maria Rita de Almeida, nascido a 
12 de fevereiro de 1910, ho Estado do.Rio '.de Ja~ 
neiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal.de Andarahy e residência á 
rua Caçapava n . 67. ' ' ' 

6.0G9. Arthur Leite, Sampaio Filho (insc, 6.362». ,'.i!liu ri» 
'Arfhnr Leite Sampaio' e de Maria Benecielo da 

. Conceição, nascido a 23 de outubro de 1905. no 
Districto Federal, mecânico., solteiro, cem domvi-
lip eleitoral no districto municipal de Andarai-iy o 
residência á rüa Pereira Nunes n . 53. 

6.070. Joaquim Pedro da Motta (insc. 6.364), filho de .lof»'j 
Pedro da. Motta o' de Durvalina Liberata da Ai->í.t..-i. 
nascido a 31 de outubro de 1900,' no Estudo da 
Bahia, operário/solteiro, com domicilio eleitora! no 
districto municipal de Andarahy e residência ú rua 
Souza. Franco n . 142. 

6.071. Eduardo Dutra Abrantes (insc. 6.365), filho de Jooú 
Francisco Abrantes e de Catharina Duarte Abran
tes, nascido a 12 de agosto de 1904, no DistricU 
Federal, mecânico, casado, com domicilio eleitora 
no districto municipal de Rio Comprido e residên
cia á rua do Bispo n . 150. 

Faço sciente que os títulos' serão entregues, na fuvnit 
estabelecida pela lei, a quem restituir o recibo de inscripção 

Rio de Janeiro, D . F . , 10' de novembro de 19-30. — Pelr 
escrivão, Annibal Alves Moreira. ' 

Terceira Circumscr ipção -, 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 
De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 11* zona, da S» 

Circumscripção' do Districto Federal,, faço publico, para 
conhecimento dos interessados, que foram expedidas os tí
tulos eleitoraes dos seguintes - cidadãos :• • 
9.5-n. João Dias dos Santos Júnior, filho de João Dias 

dos Santos Júnior e de Lucinda Lopes dos Santos, 
nascido a 23 de setembro de 1914, no'Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Inhaúma e. resi
dência á rua Álvaro Miranda n . 250. 

9.515. Custodio José Monteiro, filho de Clemente José 
Monteiro e dé Antonia Alves Monteiro, nascido a 
5 de. novembro de 1899, no Districto I-edrr-.ia, 
contador de roupas brancas, casado, com ooM]]ci-
lio eleitoral' no districto municipal de Inhaúma 
e' residência á rúa General Clarindo n . 202-A. 

9.51». Francisco Moreira de Araújo, filho de .Joaquim; 
Moreira da Cunha e - de Anna Mathilde Araújo, 
nascido a 28 de fevereiro de 1892, no Estado de 
Minas Geraes, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer o resi
dência á rua das Dores n . 35. 

9 f»i<. Ubyrajara Mendonça, filho de Olyntho Pinto de A l 
meida e de Hercilia Barros Mendonça, i.ascido -a 
l f oe julho de 1916," no Estado de São • Paulo, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência ú n.ut 
Amaro Cavalcanti n . 40. 

9.518. Naythe Baptista do Figueiredo, filho de Ignacio 
Xavier Baptista e de Alice Lage Baptista, nascido 
a 19 de junho de 1911, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no diílri-
cto municipal de Meyer e residência á rua Ttai 
n . 18. 

9.519. Guilherme Jesus Marques, filho de Manoel Gonçal
ves Marques e de Anna Jesus Marques, nascido a 
1*3 de- fevereiro de 1917, no Districto Federa!, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitora! s,o 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Cari.tfs n . 94. / 

9.520. Maria Celeste Paes Pinheiro, filha de Ovidio Paes 
da Silva e- de Judith Carvalho Pães Siiva, nasci
da a 16 de• fevereiro de 1898, no Estaco do R i ' 
de 'Janeiro, domestica, casada, com domieilio r-:<-i-
toral ro districto municipal de Meyer c re.-.iue.-
cia ú rua Conselheiro Ferraz n . 163. 

9.521. Melanio Rodrigues Quere, filho da Domin^js José 
Rodrigues e de Sergia Rodrigues de Oliveira, na;-

/ cido a 30 de dezembro de 1912, no DistricU 
Federal, commercio, casado, com domicilio ' • l i 
toral no districto municipal de Meyer o vcsUJ^n-
cia á rua Dr. Bulhões n . 122. 

'9,522. Armando Amaral Rebelto, filho de José dá •".»•.• 
Rebellc é de Izabel do Amaral Rebello,. nascido u 
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28 de novembro de 19i3, no Districto Federal, 
empregado do commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua José Veríssimo n. 13. 

9.523, 31aria de Lourdes Cezar e Silva, filha de José Pires 
- e de Maria da Piedade, nascida a 21 de novem

bro de 1913, no Districto Federal, modista, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto "muni. 
cipal de Inhaúma e residência á rua Laura nu
mero 16. *' 

0.824» Antenor Carneiro Sampaio, filho de Carolina Maria 
Conceição, nascido a 17 de julho de 18P3, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com domici
lio eleitoral co districto municipal de Meyer e 
residência á rua Dias da Cruz n . 381. 

9.523. Mario Simões, filho de Aguida Joaquina MouTa, nas- , 
cido a 26 de junho de 1896, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Anna Ieonidia n . 271. 

?.52S. Adelaide Ferreira Alves, filha de José Ferreira Alves 
filho de José Ferreira Alves e de Maria E lv i ra 
Alves, nascida a 1 de janeiro de 1901, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer a residência 
á t-ua Dr. Leal n . 40. 

0.527. Otíette Pereira dos Santos, filha de Delpbim Pereira 
dos Santos e de Cândida Marques da Rocha San
tos, nascida a 18 de agosto de 1916, no Districto 
Federal, .domestica, solteira, cora domicilio elei* 
toial no districto municipal de Meyer e residen? 
cia á rua Dr . BulhSes n . 18. 

9.108. Heljo Bastos de Carvalho, filho de Osório Teixeira 
de Carvalho e de Aracy Souza Bastos, nascido a 
27 de janeiro de 1918, no Estado de Minas Geraes, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distriçtg municipal de Meyer e residência á rua 
Dias da Cruz n . 243. . 

8.329, Maria Qrtiz Parga, filha de Plácido Fernandes Lopes 
e de Rosa Ortiz Lopes, nascida a 6 de abril de 
1915, no Districto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitora! no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Paulo Araújo n . 30. 

9.I5S0. -Floriano Ferreira Baptista, filho de Izidro Ferrei
ra Baptista e de Arminda Baptista, nascido a 21 
de setembro de 1917, no Districto Federal, em
pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal <íe Meyer e residência á 
rua Jacyntho n . 10, 

P.53I. Aristóteles, Barreto Pereira Pinto, filho de Cândido 
Barreto Pereira Pinto e de Laurinda Fernandes 
Pereira Pinto, nascido ã 4 de junho de 1912, no 
Distrieto Federal, estudante, solteiro, çom domi
cilio eleitoral no districto municipal tíe Meyer 
e residência á rua General B&U^gard n , 25. 

9.532. Eygenic Simões Braga, filho de Luiz' Simões Braga 
o do Josepha Barros Braga, nascido a 14 de feve
reiro de 1897, no Estado do Rio, de Ja'.eiro, sar
gento da Armada, casado, oqni domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência ã 
rua Dias da Cruz n . 196. 

9.$33. Floriano Machado, filho de Valentjrq Machado e de 
ü,'syí!.;r> Fernandes Machado, nascido a 18 de ju-

" nlirj •!'„' 11>J8, no Districto Federa!, eommercio, 
solteiro, com domicilio eleitora) fio distiicto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Affonsp Arino 
n. i 8. 

9.534. Francisco Gomes' do Nascimento, íJJbo de Hilário 
Cornes do Nascimento e d? Maria Severina de 
Jesus, nascido a 17 djs Janeiro de 19J3, no Estado 
de Minas Geraes, operador çinematographieo,. 

'solteiro, com domieilio eleitora! nó districto mu-
. ' nicipa'1 de Inhaúma e residência a rua, Vasco da 

Gama n . 17. ' . : *. 
9.535. Adejia Rosa de Oliveira Gonçalves, filha de Felix 

José' onçalves e de Elvira de OJivejra Sonçalves, 
nascido a 29 de abril de ~1916, no Districto Fe
deral, funcçionaria bancaria, solteira, com domi
cilio eleitora! no distrieto municipal de Meyer 
e residência á Bya Yiílela Tavares n , 791 

,9.536, Francisco Motta, filho de Francisco Motta e de Cons
tância Maria José, nascido a 3* do março do 

1897; no Districto Federal, operário, casado, com 
' domicilio eleitoral no districto municipal de 

Meyer e residência á rua Silva Habello n . 61. 
9.537. Aurora Miranda Corrêa, filha de Domingos Manoel. 

dos Santos e .de Marigtta Miranda Calvet, nascida 
& 17 oe maio de 1917, no Estado do Rio Oe Janei
ro, domestica, solteira, com donrcilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Dr . Leal n . 15. 

9.538. Rodolpho Francisco da Silva, filho de tdolpho Fran? 
ciseo d»j Silva e de Ilidia Maria da Silva, nas
cido a 3 de junho de 1915, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma e residência á rua 
Automóvel Club n . 636. 

9.539. Carrnen Muniz, filha de Guilherme Menrath e de 
Blanche Grmtbes Meurath, nascida a 10 de abril 
de 1896, 110 Dis t r i to Federal, domestica,' casada, 
com domicilio eleitoral no districto" .municipal de 
Meyer é residência á rua Conselheiro .Ferraz n . 
64-A. , 

9.540. Avelino Bastos Paes Leme Filho, filho de Avelino 
Bastps Paes Leme e de Guühermlna Gonçalves 
Leine, nascido a 12. de junho de WlO, no Dis-
irjcto Federal, empregado no commercio, soltei-' 
ro, com domicilio eleitoral 'po .listncto municipal 
de Meyer e resideneia á rua 24 de Maio numero 
1.357.» 

9.550. Jayme Ferreira Magalhães, filho de Reynaldo Fer
reira Magalhães e de Ginrna Martins ó"os Santos, 
nascido a .22 de dezembro de' 1908, no Districto 
Federal,' operário, solteiro, com domicílio eleito
ral nó districto municipal-de Meyer e residência 
á rua Condessa Belmonte n . 132. 

9.551. Itapòan Itabajara Iguatemy, filho de Genesio Igua
temy de Carvalho e de Maria Gama Iguatemy 
Carvalho, nascido a 16 de março de 1913. no Dis
trieto Federal, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto . municipal de Meyer.e 
residência á rua Affonso Arino u . 7-A. 

8.53â\ Romeu Telles Martins, filhq de Arlindo âor, San£o& 
Marfins e de Maria Augusta Telles Martins, nas
cido a 4 de agosto de 1913, no Districto Federal, ' 
comwierçio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
Í?:VJ*!Ç1Q municipal de Meyer e residência & rua , 

• D . Clsudiná n . 62. 
9.553. José Bezerra de Lyra, filho de Antônio Cardoso Be

zerra e de Joaquina Antonia Bezerra, nascido a 
6 de maio de 1906, no Estado de Pernambuco.,, 
eomirierciante, casado, com domicilio e'eitoral no 
fjisfr;cto municipal de Meyer e residência á rua 
Villela Tavares n . 135. 

9.554, Franfiseq Pisapi, filho de Luiz Pisani, e de Maria 
Santa Mantvano, nascido a 20 de maio de 1916, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, erm 
domicilio eleitoral no districto municipal de Me
yer P- residência á rua Engenho -de Dentro' J IU- . 
mero 77. 

9.546, Leandro Dias -:1c Castro, filho de Çhriptina Maria- de 
Castro, nascido a 28 de fevereiro de 1806, no Dis
tricto Federal, > empregado da Estrad de Ferro 
Centra? do Brasil, solteiro, com domicilio eleito
ral .no, districto municipal de • Meyer e residência 
á rua Carolina- Santos .n. 26. • '•' . 

9,347. Joaquim Alves Pires, filho de Joaquim Alves Pires 
t* de Luiza Maria da Conceição, nascido a 13 de 

• junho de 1880, no Estado do Rio de Janeiro, com-
p-ie.rr-io. casado, com domicilio .eleitoral, no distri
eto municipal de Meyer e residancia A rua Cari-
jês n . 8. • " : . . " u- --: 

9.548. Lauro Vjeipr de-. Barros, filho de Ignacio..Victor de 
Bar rc s e-de. Francisca Silva porto, -nascido a 30 
de.março de. 1901. no Estado do Rio.d» Janeiro, 
çoinmercio, casado, . com donwilio eleitoral no 

- districto municipal de Meyer e residência á rua 
Aquidabann. 170. - , 

9.549. Alfredo-MüflJ>], filho d©' Isaura Maciel, nascido a 12 
• . ' . . ' de dezembro, de Í9ÍC no Districto Federal, ferro-

' vjarip, solteiro, com domicilie) eleitoral no dis-
t i feio municipal ds Meyer e" residência á rua 

• Aquidaia» o, 8. . . , . 
9,541. Alice Pinneiro, filha de, Francisco Pinheiro e de A l i 

ce Leitão Pinheiro, nascida a 3 de dezembro d© 
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1909, no Estado 4o Rio Grande do Norte, funcoio-
naria publica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á 
rua Domingos Freire n . 24. 

5.542. José Mesquita Teixeira, filho de Alfredo Mesquita 
Teixeira e de Rita da Conceição Mesquita, nasci
do a 29 de junho de 1896, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Graubem Barbosa n . 14. 

B.513. Eenjamm José Aquino, filho de Fulgino José Aqui
no e de Regina Pereira de Aquino, nascido a 15 
de outubro de 1911, no Estado de Minas Geraes, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência ã rua Dr. 
Bulhões n . 171. 

©.544. Lahír Dcsousart, filho de Christiano Adoipho Desou-
sart e de Eliza Moreira Dêsousart, nascido a 1 
de junho de 1900, no Districto Federal, guarda-
livros, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. e residência á rua Joa
quim Meyer n. 62. 

'©.545. Hélio Desiüerio da Silva, filho de José Desiderio da~ 
Silva du Agostinho de Almeida Silva, nascido 
a 3'iie abril de 1917, no Estado de Minas Geraes, 
commerciario, solteiro, ^ com domicilio eleitoral 
tio üintricto municipal 'de Meyer e residência á 
rua Francisco Meyer u . 46. 

9.555. João de Oliveira Lopes, filho de Lydia Soares de 
Oliveira, nascido a 23 de janeiro de 1917, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer e 
residência á rua Constância Barbosa u. 17. 

(0.556. E-.lith Seixal Borges, filha de José Seix.il e de Juiia 
Mendes Seixal. nascida a 17 de agosto de 1909, 
no Districto Federal, funecionaria municipal, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua ,rzolina numero 

4 23. 
9.557. Guiuei-rindc Manoel da Silva, filho de Juventino Ma

noel da Silva e de Marcellina Maria Conceição, 
nascido a 18 de setembro'de 1911, no Fstado do 
Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Santos n . 35. 

£ .558. E:i<5.!.-; Rodrigues, filho de Umbelino Rodrigues e de 
Maria Francelina das Dores, nascido a 16 de abril 
de 1913, no Estado dn Rio de Janeiro, emprega
do no commercio. solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer e residência 
á ma Villela Tavares n. 278. 

JD.559. Jorge da Silva Borges, filho de Gabriel da Siiva 
Borges e de Maria da Conceição, nascido a 14 de 
novembro de 1915, no Districto Federal', empre
gado no. commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer e residên
cia á rua .Maria Calmon n . 28. 

J9.560. Affonso Naroiz-o Fererira Filho, filho de Affonso 
Narcizo Pereira' e de Maria Espirito Santo Fer
reira, nascido a 26 de setembro de 1912, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro. - com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer e 
residência á rua Barão de Bom Retiro n . 20-A. 

9.561. Henrique Antônio Vieira Gonçalves, filho de José 
Antônio Vieira Carvalhaes e de Leonor Amélia 
Carvalhaes, nascido a 19 de janeiro de 1894, no 
Districto Federal, operário, casado, com' domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer e re
sidência á rua Meyer n . 10. 

0.562. Virgolino Antônio Beff, filho de Guilherme Antônio 
Bcff e de Anna Joaquina de Sá Beff,. nascido'a l 
de dezembro de 1897, no Districto Federal, ope-
rarjo, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer e residência á rua José 
Veríssimo n . 39. 

£ .563 . Armando. Xavier de Brito, filho de José Içnacio Xa-
*- vier de Brito e de Maria Camargo Xavier de B r i 

to, nascido a 11 de agosto de 1915, no Estado de 
Goyaz, estudante, solteiro, com .domicilio eleito-
nal no districto municipal de Meyer e residência 

. á rua Anna Barbosa n . 46. 

9.554. João Machado de Souza, filho de Joaquim Machado 
Souza e de Maria Corrêa de'Sou*a, nascida 

10 de maio de 1917, no Districto Tederal, com 
merciante, solteiro, com domicilio eleitoral n u 
districto municipal de Meyer e residência ú rua 
Bocaina n . 72. 

9.565. Manoel Rodrigues Pereira Filho, filho de Manoel 
Rodrigues Pereira e de Amélia Rodrigues Perei
ra, nascido a 24 de junho de 1913, no Districto 
Federai, estudante, solteiro, com domicilio elvi-
toral no districto municipal de Inhaúma e resi
dência á rua Aristides Caire n . 271. casa 1. 

9.5e6. Iracema de Mello Vieira, filho de Antônio Fernandes 
Vir ira Júnior e de Helena de Mello Vieira, nas
cido a 1 de março "dè 1915, no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral i m 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Dias da Cruz n . 210. 

9.567. Arlindo Esteves Simões da Rocha, filho de Antônio 
Luiz Simões da Rocha e de Maria do Carmo Es
teves Simões, nascido a 8 de outubro de 1893, 
no Districto Federal, empregado no commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Santos nu
mero 32, casa 8. 

9.50" Cecil de Medeiros Teixeira, filho de José Alves Tei-
x.eirn e de Ondina Medeiros Teixeira, nascido a 
7 de novembro de 1917, no Estado do Amazonas, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
dislricte municipal de Meyer e residência â rua 
Dias da Cruz n . 372. 

9.569. Agostinho Ferreira, filho de Antônio Ferreira e dr 
Anna Maria, nascido a 25 de abrij de 1888, em 
Portugal, empregado municipal, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma e residência á rua Goyaz n . 124. 

9.570. João Medeiros Nunes, filho de Antônio Samuel Nu-
nc» e de Maria Rosinda de Medeiros, nascido a 22 
de janeiro de 1912, no Estado de Alagoas, sargen
to aviador, casado, com domicilio eleitoral no 

^districto municipal de Meyer e residência ã rua 
'Pedro Carvalho n . 82. 

9.571. Maria Magdalena Alves, filha de Luiz Gaston de Mel-
• lo Alves e de Julietta' Ghislame Hansez, nascida a 

20 de maio de 1909, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma e residência á rua 
bento Gonçalves n . 37. 

9.572. Guiomar Pereira da Silva, filha de Justino Pereira 
da Silva e de Maria Lelis da Silva, nascida a 19 
de agosto-de 1904, no Districto-Federal, domesti
ca, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer e residência á rua Gabuçu' 
n, 45. 

9.573. José Reis, filho de João Nunes dos Reis e de Precio
sa de Paula Reis, nascido a 24 de novembro de 
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua D r . Bulhões numero 
146. 

9.574. Mario Gentil Marins, filho de Petanila Gentil, nas
cido a 18 de fevereiro de 1914, no Districto Fe
deral, empregado- no commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
.Meyer e residência á rua Villela Tavares nu
mero 13. . 

9.575. Joaquim. Rodrigues Soares, filho de Mario Soares, 
nascido a 25 de novembro de 1900, no Districto 
Federal, empregado no commercio,;. solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Meyer e residência á rua Barão de Bom Retiro 
numero 124, casa 1. 

9.57.6. Maria SosS Ferreira Menezes, filha do Arnaldo Dia? 
Ferreira e de Emil ia de Freitas Ferreira, nas
cida a 4 de setembro de .1907, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Meyer e residência á 
rua Barão de Bom Retiro n . 11. 

9.577. Antônio Carlos da Silva Duarte, filho de José Silva 
Dííaite e de Noemia Antonia. Duarte, nascido a 
12 de agosto de 1917. no Districto Federal, em
pregado íio commercio, solteiro, com domicilio 

Confere com o O r i g i n a l 

http://Seix.il


r 3«u» Terça- fe ira 17 Y.L" j\ovembr6 "de 4986 

. ' eleitoral'BO districto municipal de Meyer e resi-
r dencia d rua Maranhão numero 50. 
ft.578. Raymundo Vianna, filho de José Vianna, e de Anna 
*• Antonia Vianna, nascido a 24 de abril de 1903, 

no Estado do Pará, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma e residência á rua Automóvel Club numero 
641. 

?.570.. Julieta Braga Allevate, filha de João Nspomuceno 
Alevate e de Maria Luiza Campos Braga, nasci
do a 10 de janeiro de 1897, no Districto Federal 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Cabuçu' n. 45. 

9.880. Expedida Faria da Silva, filha de Miguel Nogueira 
' "" da Silva e de Maria Brito de Faria, nascida a 

16 de agosto de 1915, no Estado do Pará, costu-
• reira. casada, com domicilio eleitoral no distri

cto municipal de Inhaúma e residência á rua 
Piaühy n. 49. 

Ç.58T. Nelson Borges Bomtempo, filho de Clovi3 Bomtempo 
e de Elzira Borges Bomtempf\ nascido a 15 de 
dezembro de 1916, no Estado cio Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Paraguay n. 36. 

f. 382. {Theotonio Moacyr de Oliveira, filho de Theotonio 
1 de Oliveira e de Isabel de Oliveira, nascido a 14 

de julho de 1902, no Districto Federal, commer-
cioi casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer e residência á rua Dias da 
Cruz n. 819. 

Isabel Ferreira Pinto, filha de Braz Nogueira Pin
to e de Maria Clara Vieira Ferreira Pinto, nas
cida a 6 de janeiro de 1885, no Estado Santa 
Catharina, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer e residên
cia t iua Barão de Bom Retiro n. 202. 

OEmilio Lopes da Rocha, filho de José Joaquim da 
Rocha e de Rita Lopes da Rocha, nascido a 9 de 
fevereiro de 1911, no Districto Federal, eommer
cio, sflteiro, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Meyer e residência & rua Adriana 
n. 17. 

làgonor Vianna, filho de Olympio Vianna e de Saío-
méa Alves, nascido a 21 de maio de 1909, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Joaquim Meyer n. 25. 

ãr.tfco, (Francisco Pacheco de Aguiar, filho de Jo?ó Pacheco 
de Acruiaí e de Amalia Luiza Aguiar, nascido á 
12 de abril de 1905, no Districto Federal, guar-

'* da-livros. casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto • municipal de Meyer e residência á rua 
Venancio Ribeiro 21. 

g . 587. Joaquim Henriques de Freitas, filho de Floriana 
~ Maria de Freitas, .nascido a 27 de fevereiro de 

1908, no Estado de-Minas Geraes, lavrador, casa
do, com domicilio eleitoral-nb' districto munici
pal de Meyer e residência Já, rua. Engenho de 
Dentro n. 206. . 

9.588. José Antônio de Oliveira, filho de Joáqüím Antônio 
' © de Delmira de Jesus, nascido a 4 de março de 

1902, no Estado de Minas Geraes, "commercio, sol--
. teiro, com domicilio eleitoral no. districto muni
cipal de Meyer e residência &:.rua Engenho de 
Dentro n. 248-A. '"", . . 

3.589. Iracema de Souza Queiroz, filha de Antônio de Oli
veira Souza e de Lydia; Marques de Souza, nas-v 

cida a 3 de dezembro de 1908, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal, de i Meyer: ©residência á 
rua Armando Cavalcante n. 89. 

jj.590. Angélica Gonçalves Vianna, filha de Joaquim Gon-. 
çalves Vianna è de Luiza' Zailde Vianna, nascida 
a 4 de" março de 1918, no Districto-Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto mutíicirml de Meyer e residência á rua Dias 

; da Cruz n. 381. 
g.59l. Geralda Gonçalves Vianna, filha de Joaquim Gonçal

ves Vianna'e de Luiza Failde Vianna, nascido a 
5 de dezembro de 1912, no.Districto Federal, do

mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis-
'. trictò municipal de Meyer e residência á rua 

Joaquina Meyer n. 381. 
9.592. Lydia "Carnaval, filha de José Fernandes Calheiros 

e de "Maria de Andrade Calheiros, nascida a 27 
•de janeiro de 1915, no Districto Federal, domes 
tiea casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma e residência á rua Conde 

' A^ambujâ n. 175. " 
9.593. Miguel Carnaval, filho de Francisco Carnaval e de 

Francisca Cascarelli, nascido a 7 de novembro de 
1908, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma e residência á rua Conde Azambuja nu
mero 175. 

9.594. Jair Ramos, filho dé Ocíavio dá Silva Ramos e de 
Elvira de Campos Ramos, nascido a 12 de abri! 
de 1918, no Districto Federal, estudante, solteiro, 

.. com domicilio eleitoral no distrioto municipal de 
Meyer e residência "á rua Carolina Santos ' nu
mero 177. 

9.593. Ruy Mences, filho-de Walfrido ignacio Mendes e de 
Maria dõ Carmo Ferreira Mendes, nascido a 13 
de outubro de 191.3, no Estado de Pernambuco, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal -de Inhaúma e residência á Ave
nida .-Suburbana n . 1.598. 

9.596. Benedicto José Ricardo Filho, filho de Benedicto 
José Ricardo e de Alice Oliveira Ricardo, nascido 
a 19 de janeiro de 1913, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência à rua 
Paraguay n. 56. . 

9.597. Sebastião Joaquim de Oliveira, filho de Alberto Joa
quim de Oliveira e de Bernardina Maria Oliveira, 
nascido a 8 de abril de 1903, no Estado do Itio 
de Janeiro, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Inhaúma d resi
dência á rua Guilhermma n . 131. 

9.598. Ubyrajara Moraes Lagden, filho de Mario Lagden e 
de Cynira de Moraes Lagden, nascido a 5 de agos
to de 1914, no Districto Federal, funceionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma e residência á rua 
Lucidio Lago n. 70. 

.9.599. Belmiro Borges dos Santos, filho de CamLIo Borges 
dos Santos, e de Coralia Pinto Santos, nascido a 25 
de novembro de 1890, no Estado do Rio de Janei-

. ,ro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
(. districto ; municipal de Meyer e residência á rua 

Dias'dà-'Cruz n . 881. 
SÍ600. Normandino Ferreira Souto, .filho de Antônio Fer-

..' roira Souto e de Idalzina dos Santos Souto, nas-
cido a 28 de junho de 1917, no Districto Fe
deral, commercio solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal 'de Meyer e residência 
á rua Diõnysio Fernandes numero 60-A. 

-9.601.--Álvaro Baptista da Silva Costa, filho de Manoel Ba-
• " ' ptistã da Silva Costa e de Maria Simõea da Silva 

Costa; nascido a 12 de setembro de 1897. no Dis
tricto , Federal, funceionario publico, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência & rua Hermengarda numero 
28. 

Faço scifenté quedos títulos' serio entregues, na forma 
estabelecida pela lei, á quem restituir o recibo de inscri
pção. 

Districto Federal, 12 de novembro de 1936. —. O escri
vão, A. 5. Borges. 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr.;Juiz Eleitoral da l i" Zona, da 3* Cir-
;Cum%cripção do. Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que foram expedidos os titutos elei
toraes dos seguintes cidadãos: 
9.602;; João de Passos Lima, filho de Gervasiode Passos Lima 

ô de Thereza de Jesus, nascido a 24 de junho de 
? 1914,, no r Estado de Sergipe, mecânico, solteiro,-
"com domicilio eleitorol ao distrioto municipal de 

Meyer e residência á rua Gabueü g, 7 | 0 

Original ilegível 
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9.603. Euclydes da Silva, filho de Manoel Francisco da Silva 
e de Deolinda Maria da Silva, nascido a 5 de se
tembro de 1896, no Districto Federal, commercia
rio, solteiro, com' domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Inhaúma e residência á rua Hiracy 
n. 22. 

9.604. Pergentino de Oliveira Filho, filho'de João Çiaudioo 
Pinto e de Alice de Oliveira Pinto, nascido a St 
de setembro de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
iricto municipal de Inhaúma e residência á rua 
Americana n. 18. ' 

9.605. Moacyr de Souza Freitas, filho de Luiz de Souza 
Freitas e de Elvira Garcia de Freitas, nascido a 
11 de outubro de 1917, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Inhaúma e residência á rua_João 
Pinheiro n. 97. 

9.606. Nilton Coutinho da Cunha, filho de Carlos Maximiano 
da Cunha e de Frankilina Coutinho da Cruz, nas
cido a 18 de agosto de' 1916, no Districto Federal, 
empregado publico, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de'Meyer e residência 
á rua Ramiro Magalhães n. 339. 

9.607. Adamo Bertulli, filho de Antônio Bertulli e de .Flo-
rença-Mac-Coll Bertulli, nascido a~20 de fevereiro 
de 1915, no Districto Federal, funceionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no-districto :mu
nicipal de Meyer e residência á rua Leite Ribeiro 
n. 23. 

9.608. Júlio Pires Coelho Filho, filho de Júlio Pires Coelho 
e de Rita Pires Coelho, nascido a 7 de outubro 
de 1917, no Districto Federal, empregado.no com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto. municipal de Inhaúma e residência á ave
nida Suburbana n. 2.218. 

9.609. Lauro Nascimento, filho de Antônio Nascimento e 
de Ernestina Furtado Nascimento, nascido a 5 de 
maio de 1917, no Districto. Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrioto--muni
cipal de Inhaúma e residência á rua José.dos R-ús 
n. 59. . - . ' • ' 

9.610. Henrique Cahen, filho de Maurício Cahen e de Clarice 
Cahen, nascido a 20 de novembro de 1912, no Diei-
tricto Federal, sargento do. Exercito, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal, de Meypr 
e residência á rua Leandro Pinheiro n. 52. 

9.611. Pedro José Fernandes^-filho-de Álvaro José Fernan
des e de Davina Fonseca Fernandes, nascido a, 29 
de janeiro de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, 
empregado no eommercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer-e resi-, 
dencia á rua Villela Tavares n. 107. 

9.612. Norberto Vidoyich, filho de João Procopio Arguell i 
e de Maria do Carmo Arguello, nascido a\6 de 
junho de 1903, no Estado de Matto Grosso, costu
reiro, viuvo, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer e residência á rua Bertha 
n. 66. 

9.613. Darcy Gomes Manhães, filho de Clodomifo Corrêa 
Manhães e de Antonia Gomes Manhães, nascido a 
4 de abii l de 1917. no Estado' .do' Rio 'de -Janeiro» 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral ao 
districto municipal de Meyer e residência a rua 
Coronel Cota n. 18. 

9.614. Natal de Oliveira, filho de Joaquim José de Oliveira 
e de Maria de Oliveira, nascido a 25 de dezembro 
de 1916, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência a rua Paraguay n. 72; 

9.615. José da Costa Nascimento, filho de Francisco da Costa 
Júnior e de Adamastora da Co.sta Nascimento, nas?. 
cido a 20 de fevereiro de 1915, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Inhaúma e residência á rua 
João Pinheiro n. 166. 

9.616. Anriindo Gomes Ribeiro, filho de Adelino Gomes 
Ribeiro e de Maria Justa da Conceição, nascido a 

29 de março de 1904, no Districto Federal, opera* 
rio, casado, com domicilio eleitoral no distrietc) 
municipal de Meyer e residência á avenida AmarQ 
Cavalcanti n. 617. 

9.617. Clara de Almeida Campos, filha de Randolpho Barbosa 
Almeida e de Justina Magalhães Almeida, nascida 
a 30 de abril de 1907, no Districto Federal, do
mestica, casada, com' domicilio eleitoral no distrioto, 
municipal de Meyer e residência á rua Amará 
Cavalcanti n. 643. 

9.618. Jayme Ramos de Queiroz filho de Coriolano Euzebi^ 
Queiroz e de Adelina Adelia Queiroz, nascido a i j 
de julho de 1902, no Estado da Bahia, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á avenida Araarâ 
Cavalcanti n. 89. 

9.619. David Juvenal de Araújo, filho de Juvenal Joaquicai 
Araújo e de Alzira Rosa de Jesus, nascido a 19 
de maio de 1915, no Estado de Minas Geraes, eom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri* 
cto municipal de Meyer e residência á rua Adriang 
n. 57. 

9.620. João Saroldi, filho de Paulino Leoncio Saroldi e d$ 
Judith da Silva Saroldi, nascido a 6 de junho 
de 1916, no Districto Federal, estudante, so í te i r^ 
com domicilio eleitoral no districto municipal dg 
Meyer e residência á rua Villela Tavares n. 10„ 

9.621. Mario Faria, filho dê Manoel Faria e de Fidelina Diag 
de Faria, nascido a 6 de setembro de 1910, aQ 
Districto Federal, operário, solteiro, com domicili?) 
eleitoral no distrioto municipal de Inhaúma § 
residência á rua Honorio n. 29. 

9.622. José Ferreira da Silva, filho de Manoel Ferreira dá 
Silva e de Albina Ferreira da Silva, nasoido a 9 
de fevereiro de 1889, no Districto Federal, operarif^ 
casado, com domicilio eleitoral no districto munia 
cipal de Meyer e residência á rua Ataliba n. 64. 

9.623. Hercilia Ferreira de Oliveira, filha de José Ferreirül 
da Silva e de Olga Almeida Rocha, nascida a i% 
de janeiro de 1915, no Districto Federal, domestioajj 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni* 
cipal de Meyer e residência á rua Ataliba n. 64, 

9.624. Ruth Quaresma Martins, filha de Antônio Quaresma 
Júnior e de Elisa Silva Quaresma, nascida a 30 de 
julho de 1911, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni* 
cipal de Inhaúma e residência á rua Piauhy nu-
mero 47. 

9.625. Murillo Daltro Rodrigues, filhe de Annibal Xavier 
Rodrigues e de Alice Daltro Santos Rodrigues, nas» 
cido a 25 de fevereiro de 1916, no Distrioto. F e 
deral, estudante, solteiro, com domicilio - eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á rua 
Paraguay n. 176. 

9.626. Nair Vieira Wall , filha de Manoel de Souza Vieira 
e de Alice Borges Vieira, nascida a 25 de outubro 
de 1910, no Districto Federal, domestica, casada, 
com' domiciljo^eleitoral no districto municipal- de 
Meyer e residência á rua Engenho de Dentro nu
mero ?7. 

9.627. Francisco Abrahão, filho de Francisco Abrahão - dê 
Balbina Vigero, nascido a 31 de agosto de 1901, 

• no Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de, 
Meyer, e residência á rua Francisca Meyer n. 61. 

9.628. Dorina Fransca Barbosa, filha de Amancio José Bar* 
bosa e de Francisca Alves Desterro, nascida a 1» 

, de maio de 1895, no Districto Federal, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muái* 
cipal de Inhaúma, e.residência á rua Lucidio Lago 
n. 79. 

9.629. Durvalina .Hess, filha de Raul Hess e de Doriza Bar* 
bosa Hess, nascida a 21 de fevereiro de 1917, nó 
Districto Federal, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma 
e residência á rua Garcia Redondo n. 20. 

9.630. Domingos José da Silva, filho de Augusto José -d* 
Silva e de Emil ia Guedes da Silva, nasoido a 2? 
de agosto de 1891, no Distrioto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mi»* 

. nicipal de Inhaúma e residência á rua Adalia, a. 2&« 

http://empregado.no
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1.631. Agrícola Barbosa Daumas, filho de Francisco Gomes 
L Daumas e de Adelina Barbosa Daumas, nascido a 

13 de marco de 1887, no Estado do Rio de Janeiro, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma e residência á rua 

r Ferreira Câmara n. 25. 
8.632. Orchidéa Motta Figueiredo, filha do Carlos de Lima 

'•• Motta e de Ataliba Carneiro Motta, nascida a 7 de 
agosto de 1911, no Districto Federal, domestiaa, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Joaquim Meyer 
n. 186, 

ft.633. Agenor Leitão Fraga, filho de Armando Hor-Meycll 
Fraga e de Graoiana Leitão Fraga, nascido a 24 
do abril de 1918, no Districto Federal, ferroviário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Dr. Bulhões 

r n. 92. 
9.634, Affoneo' Campos Lopes, filho de José Campos Lopes 

e de Izaura Lopes, nascido a 16 de fevereiro de 
1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Barbacena n. 15. 

9.635. Alfredo da Silva, filho de Manoel da Silva e de Anna 
da Silva, nascido a 27 de abril de 1884, em Por
tugal, motorista, casado, com' domioilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á rua 
Monteiro da Luz n. 184, 

P.636. ÃUce de Azevedo Daumas, filha de Bento Rangel de 
Azevedo e de Izaura Gomes de Oliveira, nasteida 
a 17 de maio de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma e residenoia á rua 
São Gabriel n. 43. 

£.637'. José Andrade de Souza, filho de Francisco Ferreira 
' de Souza e de Maria Andrade de Souza, nascido a 3 

de junho de 1917, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com ,domiçiIio eleitoral no distrioto mu
nicipal de Inhaúma e residência á rua Guilhermina 
n. 131. 

£.638. Wilson Oldemar Stramandinoli, filho de Rosário Stra-
mandinoli Júnior e de Adorizinda Sanger, nascido 
a 10 de agosto de 1915, no Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com' domicilio eleitoral no dis
tricto. municipal de Meyer e residência á rua Ra-
miro Magalhães n. 17. 

9.639. Oswaldo Luiz da Costa, filho de Cecília Clara, nasoido 
a 20 de abril de 1912, no Districto Federal, com
merciario, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Inhaúma e residência á rua 
Honorio n. 26. 

6.640. Pedro Epiphanio da Silva, filho de Manoel Epiphanio 
da Silva e de Maria Epiphania Silva, nascido a 28 
de junho de 1901, no Estado do Amazonas, sar
gento ajudante, casado, com domicilio eleitoral na 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Maranhão n. 53. 

9.641. Abigail Barreiros, filha de Caetano Alexandre Bar
reiros e de Emil ia Leonor Barreiros, nascida a 
12 de junho de 1914, no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer e residência á rua Dioniaio 
Fernandes n. 31-A. 

9.642. Zulmira de Moraes, filha de Braulio Augusto Moraes 
e de Olinda de Moraes, nascida a 17 de dezembro 
de 1917, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Dias da Cruz n. 194. 

9.643. Cecília Sepulveda, filha de Manoel Antônio Sepulveda 
e de Adelaide Augusta Silveira, nascida a 27 de 
agosto de 1916, no Districto Federal, empregada no 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrioto municipal de Inhaúma e residência á ave
nida Suburbana n. 2.220. 

9,844. Maria Sepulveda de Oliveira, filha de Manoel Antônio 
Sepulveda e de Adelaide Augusta Silveira, nascida 
a 27 de setembro de 1910, no Districto Federal, 
commercio, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma e residência á ave-
uida Suburbana 5. 3.220. 

$ké4S, José Gonçalves, filho de Maria koureneo, nascido ü 
28 de abril de 1902, no Districto Federal, 6mpre=*' 

gado: no çowmeroiQ, casado, com, domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer o, residência á rua 
Oliveira n. 10. 

$..6.46.; Manoel Rodrigues de Oliveira, filho de Olympio Ro
drigues Oliveira e de Maria Ftorinda Silva, nas
cido a 21 de agosto de. 1901, no Districto. Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma o residência á rua 
Angelina n. 183. 

9.647. EUo Gonçalves Cabral, filho de Carlos Castro Cabral 
e de Celestina Gonçalves Cabral» nascido a 3 de 
dezembro de 1916, nò Districto Federal, estudantis, 
solteiro, com domicilio eleitoral na districto mu
nicipal de Inhaúma e residência á rua Goyaz nu
mero 13.0. 

.9.648. Cícero Souza Guimarães, filho de. Ovidio Souza Gui 
marães e de Peregrina Hungria Soares, nascido a 
27 de julho de 1888, no Estado de Minas Geraes, 
commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Fábio 
da Luz n. 178. 

9.649, Antônio Marques Corrêa, filho de José Corrêa e de 
Maria Marques Corrêa, nascido a 29 de junho de 

v 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
. domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma e residência á rua Macedo Braga o. 10. 

9.650. iüoyses da Cruz, filho de Alzira Francisca da Cruz, 
nascido a 22 de julho de 1917, IIQ Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal, de Meyer e residência á rua Ca-
marista Meyer n. 14. 

-9.651. Waldir Augusto de Andrade, filho de Francisco. Au
gusto .Andrade e de Leopoldina Augusta Andrade, 

* nascido a 2 de junho de 1916, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Santos 
n. 6. 

9.652. Maurício Martins Fontes, filho de Francisco Martins 
Fontes e de Anna Carvalho Fontes, nascido a 28 
de março de 1898, no Estado de São Paulo, fun
ceionario federal, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á rua 
Paraguay n. 177. 

9.653. Alzira Vidal Reis, filha de João Marques Vidal e de. 
Andrezà Maria Vidal, nascida a 27 de maio de 
1899, no Districto Federal, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer 
,e residência á rua Joaquina Meyer n. 58. 

9.654. Julia Marques Pires, filha de João Domingues Marques 
Pires e de Delmira de Faria Pires, nascida a 26 de 
fevereiro de 1882, no Districto Federal, domestica, 

' solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Oliveira n. 11. 

9.C55". José Gomes de Lemos, filho de José Ayres de Lemos 
e de Philomena Gomes de Lemos, nascido a 1F 
de maio de 1902, no Districto Federal, empregado 
no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Inhaúma e residência á 
rua Carolina Meyer n. 50. 

9.656, Almira Gomes Dutra, filha de Pedro Gomes Chaves, 
nascida a 5 de setembro de 1902, no Estado de 
Minas Geraes, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Eulina Ribeiro n. 17, casa 2. 

9.657. Amélia de Moraes Simões, filha de Pedro Izidoro 
de Moraes e de Amélia Pereira Souza Simões, na?r-
cida a 29 de março de 1881, no Distrioto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua En
genho de~Dentro n. 231-A. 

9.688. José dos Santos, filho de João dos Santos e de Maria 
Cecília dos Santos, nascido a 6 de 'janeiro de lá05, 
no Estado do Rio Grande do Norte, operário, sol
teiro, com domioilio eleitoral no distrioto mfúni-
cipal de Meyer e residenoia á rua Vasconcellos 
c. 6 8 1 / 

9.659, Euclydes Cancjo Pereira Soares, filho de Enclydee 
Canelo Pereira Soares e de Paljnyra César Pereira 
Soares, nascido a 23 de novembro de 1914, no Dis» 
tricto Federai, oommeroio, solteiro, com qogaioilio 
eleitoral m districto municipal de Meyer è resjU 
dencia á rua Ramiro Magalhães n, 17. 

Confere com o O r i g i n a l 
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t.#«0. AQtonio Augusto ViUar Martins, filho, de Arthur Au
gusto Villar- Martins e dé Izabel Corto Martins, 
nascido a 15 de junho de 1904, no Distrioto Fe
deral, commercio, casado, com, domicílio eleitoral 
no distrioto municipal de 'Meyer O residência á 
rua JJarão Sãó Borja n. $4, 

» . 6 6 l . Bubena de Oliveira, filho de- 4ntonio Cândido de Oli
veira e' de Maria Meiréüe<i de Oliveira, nascido a 
29 de dezembro de 1945, no. Estado de São Paulo, 
contador, sqlteiro, com domicilio eleitoral no dis
trioto- municipal de Meyer e residência á rua Pa
raguay n. 79. 

9.692. Eladie Cardoso Perez, filha de Sadj Perez e de Zefa-
rina Cardoso Perez, nascida a 8 de outubro de 1911, 
no- Estado do Rio Grande do Sul, domestica,, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto munloi-
pal de Meyer- e residência a rua Francisca Meyer 
n. 54. 

&.66S. Aristides saraiva Torres, filho d° Antônio Torres e 
de Amélia Saraiva Torres," nascido a 11 de abril 
de 1908, no Districto Federal, empregado no com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma e residência á rua Guineza 
n. 11. 

9.664. Edgard dos Santos Mattoâ, filho de Frederico dos 
Santos Mattos e de Minervina Nascimento Mattos, 
nascido a 22 de fevereiro de 1915, no Districto 

. Federal, empregado no commercio, solteiro, çom 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Engenho de Dentro n. 151. 

9.665. Avelino, Ferreira de Souza, filho de Alberto Ferreira 
de Souza e de Maria Emilia de Moraes, nasoido a 
22 de novembro de 1910, no Districto Federal, bar
beiro, solteiro, com domioilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma e residência á avenida Sub
urbana n. 1.792. 

9.686. Aluyzio de Sá Albuquerque, filho de Jovencio de Sa 
Albu^Uerque e de Aurca Sá Albuquerque, nascido 

I *a 3 de agosto de 1907, no Estado de Pernambuco, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residenoia á rua dou
tor Niemeyer n. 63. 

9.667. Manoel Alves Vieira, filho de Lourenço Alves Vieira 
e de Albertina Alves Vieira, nascido a 7 de no
vembro de 1910, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Ca.buçú n. 44. * 

8.668. Amalia Soares Corrêa, filha de Joaquim Soares Costa 
e de Maria José da Costa, nascida a 2 de- fevereiro 
de 1888, no Estado de Minas Geraes, domestica, 
casada, com domieilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Dias da Cruz 
n. 927. 

9.669 • Alexandrina Torres da Costa, filha de Sylvestre Me
deiros Torres e de Deolinda Ávila Torres, nascida 
a 28 de maio de 1884, no Estado do Rio de Jane*ro, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência à rua 
Dr. Claudino n. 158, casa 3. 

9.670. Eljacy Urano Cardoso, filho de Entropio Aureliano 
Cardoso Filho e de Adalgisa Silva Cardoso, nas
cido a 6 de setembro de 1911, no Estado da Bahia, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral na dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Borja 
Reis n. 112. 

©.671. 

9.67». 

Joio Amaro da Silva Sobrinho, filho de Manoel Amaro 
da Silva e de Antônio Amaro da Silva, nascido a 
21 de março de"l902, no Estado do Rio de Janeiro, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma e residência á, rua 
Sabino Reis a. 41. 

Jo*é Martins, filho de João Martins de Oliveira e de 
Maria Silvina Martins, nascido a 8 de novembro 
<ia 1904, no Districto Federal, operário, solteiro, 
eom domicilio eleitoral nq distrioto municipal de 
Inhaúma e residência á rua Amélia n. 28. 

$MT3je 4l»6rico Pereipa, filho, àp Maria dô Céo, nascido a 
3 4a janejro do 1917, no, Districto Federal, com-
jraeroiarJQ, solteiro, çom domicilio eleitoral no dis-
tçicto Eftunioipa} de Inhaúma e residência à r*ua 
Affonsò Ferreira n. .47. . 

9.674-. Juvenal Vieira, filho de José Jaointha Vieira e d-, 
Mãri.a, Vieira, nascido a 3 da m*aio 'de 1917, r . 
Distrieto Federal» operário*, solteiro, com domi
cilio' eleitoral no districto municipal, de Meyer >. 
(e^denoia. k rua, Lopes, da Cruz n. i a . 

9.675., João de Moraes Barros, filho de João Gonçahe--
Barros é dfi Amélia de Moraes Barros, nascido a ti 
de fevereiro dê 1902, nq Distrioto Federal, com
mercio, "solteiro, côm domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua En
genho, de pentro n. 331. 

9.676. JorgSe Cardoso, filho de Barbara Cardoso, nascido n 
10, de abril de 1918, no Districto Federal, commer-
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrirtr 
municipal de Meyer e residência á rua Borja Rei.-
n. 215. 

9.677. Armando. Pereira Ramos, filho de. Joaquim Perei.a 
Riamos, nascido a i3 de janeiro de 1914, no Distri
cto" Federal, operário, oasado., com domioilio elei
toral no districto municipal de Inhaúma e res-
denoia ú rua Matheus Silva n. 102. 

9.678. Waldemar Alves Pinto, filho, de Augusto Alves Pau i 
e de Rosa Joaquina da Silva, naseido a 18 de outu
bro <Je 1912. no Estado do. Rio de Janeiro, lavrador, 
solteiro,, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipais de Meyer e residência á rua Dr. Bulhõ. j> 
u.'7$. 

9.679. Farna^doj da Silva, Ferreira, filho de Ernesto Silv;> 
Ferreira e de Maria Eulalia Silva Ferreira, nasci io 
a 24 de, novembro de. 1917, no Estado de Pernam
buco, funceionario municipal, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer c 
residência á rua Camarista Meyer n. 162. 

9.630, Sebastião- José Amaral, filho de Sebastião José Amaral 
e de Maria Jesus Amaral, nascido a 18 de, agosto 
da 189.6, no Estado de Minas Geraes, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Barbace:,:! 
n. 23. 

9.681. Antônio Carlos de Oliveira Mafra, filho de José Ild.:-
fonso Oliveira Mafra e de Maria Guilermina Souzu 
Mafra, nascido a 20 de outubro de 1895, no Estado 
de Minas Geraes, contador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua José Veríssimo n. 11. 

9.682. Newton Blendonça Furtado, filho de José Mendonça 
Furtado e de Maria Andrade Mendonça Furtado, 
nascido a 12 de janeiro de 1918, no Estado do R;o 
de Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral, no districto municipal de Inhaúma e resi
dência a rua Angélica n. 43. 

9.683. Domingos Goulart Valle, filho de Domingos Ferreira 
Valle é. de Constança Goulart Valle, nascido a 16 
de junho de 1915, no Districto Federal,' empregado 
no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral nu 
distçicto municipal de Meyer e residência á rua 
Grão Pará t- 36. 

9.684. João Rufmo, filho de Rufino da Silva Fonseca e de 
Malvina Emilia Rodrigues Silva, nascido a 26 de 
abril de 1875, no Estado de Minas Geraes, funceio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
engenho de Dentro n. 233. 

9.685. Orlando de Souza, filho dé José Atbanazio de Souza 
Gomes © de Lina Anerhahu Souza, nascido a 13 
de julho de 1917, no Estado de Santa Calharam, 
commercio, solteiro, com domicilia eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência á roa 
Dr. Leal n. 40.' 

9.68,6, Oçiaviq Merli, filho de Vicente Marli e de Man.i 
Magdalena Merli, nasoido a" 22 de março de 183'.. 
no Districto Federal, commercio, casado, com a 
micilio eleitoral no districto municipal de Inhaúiu.i 
e residenoia á rua José dos Reis n. 61. 

9.687. Romualdo Augusto de Andrade, filho de Processo M.-i:-
tiniano Andrade Rosa e de Eulalia Oerra, misiv-.' 
a 10 de novembro de -1905, no Distrieto Feder ir 
operário, oasado, com' domicilio eleitoral no.di.--
tricto municipal de Inhaúma e residência á avenida 
Automóvel Club n. 634. 
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9.688. José Pereira Nunes, filho de Francisco Paula Pereira 
Nunes e de Marianna Pereira Nunes, nascido a 30 

" de marco de 1907, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Meyer e residência á rua Jardim 
n. 12. 

9.689. Iracy dos Santos, filha de Castorino Pacheco dos San
tos e de Leopoldina Maria Adelaide, nascida a 19 
de outubro de 1899, no Districto Federal, domes
tica, casada, com' domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer e residência á rau Paraguay 
n. 46. 

9.690. Kronge Poubel, filho de Iduino Junger Poubel e de 
Cacilda Fonseca Poubel, nascido a 9 de marco 
de 1900, no Estado do Espirito Santo, sargento do 
Exercito, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Fran
cisca Meyer n. 183. 

9.691. Adolpho Bernardo Silva, filho de Bernardo da Silva 
Costa e de Gabriela Maria da Conceição, nascido a 
25 de abril de 1882, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua dos 
Carijós n. 98. 

9.692. José Ramos Cousin, filho de Pedro Cousin e de Mana 
da Conceição Cousin, nascido a 9 de abril de 1911, 
no Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, 
com' domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Silva Rabello n. 10. 

9.693. Cecília Barreto Gitahy, filha de João de Oliveira Bar
reto e de Evangelina Alice Oliveira Barreto, nas
cida a 12 de dezembro de 1886, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á rua 
Dr. Leal n. 60. 

9.694. Jesunina Gonçalves de Souza, filha de Francisco Gos-
çalves Souza e de Laura Gonçalves Souza, nascida 
a 8 de maio de 1910, no Districto Federal, domes
ticas solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer e residência á rua Claudina 
n. 62. 

9.695. Dulce de Carvalho Possi, filha de Perfecto de Carvalho 
e de Christina Carolina Carvalho, nascida a 10 de 
junho de 1895, no Districto Federal, domestica, 
casada, com' domieilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Dias da Cruz 
n. 230, casa 14. 

9.696. Leonel dos Santos, filho de Anthero dos Santos e de 
Maria Pereira, nascido a 27 de julho de 1917, uo 
Districto Federal, commerciario, solteiro, com do-
miril io eleitoral no districto municipal de Inhaúma 
e residência á iua Abolição n. 71. 

9.697. Déa de Carvalho Possi, filha de Sylvio Possi e de 
Dulce de Carvalho Possi, nascida a 10 de abrii 
de 1915, no Districto Federal, estudante, solteira,-
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Dias da Cruz n. 220, 
casa 14. 

9.698. Pedro Ribeiro Leite, filho de Pedro Gonçalves Teimo 
Leite e de Emm'a Augusta Ribeiro Leite, nascido 
a 28 de fevereiro de 1886, no Districto Federal, 
motorista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Per
nambuco n. 155. 

9.699. Walter de Oliveira Almeida, filho de Reginaldo Ja-
cintho de Almeida e de Euridioe de Oliveira A l 
meida, nascido a 3 de junho de 1910, no Districto 
Federal, funccionarie publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma e re
sidência á rua Francisco Vieira n. 43. 

9.700. Oscar Dias da Costa, filho de Oscar Dias da Costa e 
de Celeste da Costa, nascido a 9 de novembro de 
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domieilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Bueno Paiva n. 18. 

0,701. Nize da Costa e Sá, filha de Lucas da Costa e Sá 
é de Eduarda da Costa e Sá, nascida a 4 de se
tembro de 1917, no Districto Federal, estudante, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Villela Tava
res n. 71. 

9.702. Sebastião Gomes de Menezes, filho de David Gomes 
de Menezes e de Maria Augusta da Cruz, nascido 

a 27 de fevereiro de 1918, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trioto municipal de Meyer e residência á rua Toa«» 
quim Meyer n. 155. 

9.703. Renato Montez, filho de César Bontez e de Angelina 
Montez, nascido a 9 de maio de 1916, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer e residenoia 
á rua Pedro Carvalho n. 187. 

9.704. José Guedes Lamen, filho de Francisco Antônio Gue^ 
des e de Rita Maria de Jesus, nascido a 21 de, 
agosto de 1883, no Estado de Minas Geraes, car* 
pinteiro, casado, com domicilio eleitoral no distri* 
cto municipal de Meyer e residência á rua Dias d«> 
Cruz n. 266. 

Faço sciente que os títulos serão entregues, na fôrma es» 
tabelecida pela lei, a quem restituir o recibo de inscripção,, 

Rio de Janeiro, D. F . , 12 de novembro de 1936. — Pelo 
escrivão, A. J. Borges. 

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

Faço publico, para os fins dos arts. 43 de Código e 25 dõ 
Regimento dos Juízos e Cartórios • Eleitoraes, que por esta 
Cartório e Juizo da 13a Zona NEleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 
7.696. Gil Silveira da Cunha (4.253), filho de Manoel Sii« 

veira da Cunha e de Maria Martins da Cunha, nas
cido a 18 de junho de 1915, no Districto Federti* 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis« 
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Araruana n. 62 .(Qualificação requerida.) 

7.697. Oscar Alves de Oliveira (7.704), filho de Manoel A l 
ves de Oliveira e de Cecília Maria de Oliveira, nasn 
ciuo a 20 de setembro de 1908, no Districto Fe
deral, operário, casado, com domicilio eleitoral ÍLO 
districto 'municipal de Jacarépaguá e residência á 
rua Francisca Salles n. 35C. (Qualificação reque
rida.) „ 

7.698. Mercedes da Silva Ramos (7.705), filha de Dario da 
Silva Pires e de Maria Josephina do 'Amaral, nas
cida a 11 cie dezembro de 1908, no Districto Fe 
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência, 
á rua Jequitiba u . 27. (Qualificação requerida.)! 

7.699. Anna Fausto de Jesus (7.706), filha de Domingos José 
de Almeida e de Fausta Ignacia de Jesus, nascida 
a 15 de setembro de" 1909, em Santa Barbara Monte 
Verde, Estado (de Minas Geraes, domestica, solteira, 

* com domicilio eleitoral uo districto imuuicipal. de 
Jacarépaguá e residência á rua Virgínia Vidal nu
mero 33. (Qualificação requerida.) 

7.700. Carlos Ferreira de Andrade (7.707), filho de Manoel 
Ferreira Andrade e de Mathildes dos Santos, nas
cido a 14 de maio dé 1901, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á Es 
trada dq Páo Ferro n. 42. (Qualificação reque
rida.) 

7.701. José Severino da Silva (7.708) filho de Antônio Se-
verino Silva e de Maria da Conceição nascido a" 9 
de maio- de 1902, em Olinda, Estado de Pernambuco, 
operário, casado, com domicilio eleitoral uo dis-
trcto muncpal de Ancheta e residência á rua E r 
nesto Vieira n . 84. (Qualificação requerida.) 

7.702. Irineu Apparicio (7.709), filho de Ramon Apparicio 
e de Alexandrina Apparicio, nascido a 24 d'e no
vembro de 1916, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Madureira e residência á rua Vaz Lobo nu« 
mero 106. 

7.703. Alberlindo de Almeida Coelho (7.710), filho de Ma
noel de Almeida Coelho e de Gregoria Farias Çoe-* 
lho, nascido a 31 de janeiro de 1906, em Affuá, E s 
tado do Pará, funceionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An* 
chieta e residência no largo de Timbahú n. 7,. 

7.704. Antenor da Rocha (7.711), filho de Maria d*a Rocha, 
nascido a 27 de 'maio de 1914, no Districto Fe
deral, funceionario publico, casado, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de Anchieta e i-e. 
sidencia á Estrada Nazareth n . 140. 

7.705. José Augusto Nogueira (7.712), filho de José Mar» 
cellino Nogueira o de Diva Amélia Nogueira, nas* 
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if.706 

£ .707 . 

cido a 31 de agosto de 1900, em Sapucaia, Estado 
do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Jacarépa
guá e residência á rua D . Clara n . 118. 

Mara Soares de Farias (7.713), filha de Olympi© 
Soares de Faria e de Maria Angélica de Faria, nas
cida a 30 de novembro de 1898, no Estado de Minas 
Geraes, professora, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Anehieta e residência á 
Estrada Nazareth n . 736. 

Cosimo Macario dos Santos (7.714), filho de Joaquim 
Macario dos Santos e de Margarida Maria da Con
ceição, nascido a 4 de agosto de 1903, em Maceió, 
Estado de Alagoas, alfaiate,.solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residência á Estrada do Rio Grande sem numero. 

,i7.708. João Baptista de Freitas (7.715), filho de José César 
de Freitas e de Dora Camisão de Freitas, nascido 
a 11 de setembro de 1917, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residência á 

. . rua Andrade Araújo n . 16. 
Í7.709. Sebastião Forasteiro (7.716), filho.de Jacòma Foras-

• . teiro e de Mariana Forasteiro, nascido a 18 de fe
vereiro de 1913, no Districto Federal,..empregado 
no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 

- • • districto municipal de Jacarépaguá e residência á 
"" " eátrada dá Tijuca sjn. 
17.710". José Carneiro- (7.717), filho de Eselino Carneiro e de 

Rosa Barreto Carneiro, nascido a 21 de setembro de 
1910, em Cachoeira, Estado do Rio Grande do Sul, 
commercio, solteiro, com domicílio eleitoral no dis-

; tricto municipal de Jacarépaguá e residência á es
trada do Rio Grande s|n. 

"7.711. Geraldo da Cunha Pereira (7.718), filho de G u i -
lherrme da Cunha Pereira e de Gabriella da Cunha 
Pereira, nascido a 28 de junho de 1908, no Districto 
Federal, commercio, casado, com, domicilio elei
toral no districto municipal de Anehieta e residên
cia á rua José da Motta n . 86. 

J.712. Alfredo José Vieira (7.719), filho de Marcilio José 
Vieira e de Libania Maria da Conceição, nascido a 
16 de abri do 1895, em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Anehieta e residenoia á rua 
José da Motta n . 38. 

7.713, Zulmiro Sinicio'(7.720), filho de Nieolau Sinicio e de 
Luiza Munhatto, nascido a 12 de janeiro de 1915, 
em Igarapava, Estado de São Paulo, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Madureira e residência á rua Carvalho de Souza 
n. 229. 

17.714. Nair de Carvalho (7.721), filha de Manoel Joaquim de 
Carvalho e de Ermelmda Ferreira de Carvalho,, 
nascida a 4 dé janeiro de 1911, no Districto Federal, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipa de Madureira e residência á estrada 
Marechal Rangel n. 39. 

'y.715. Aristeu Teixeira Bastos (7.725), filho de Arthur da 
Cunha Bastos e de Christina Teixeira Bastos, nas-, 
cido a 30 de julho de 1918, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no die-

, tricto municipal de Madureira e residência & es-
trada do Areai n. 640. 

tf.716. Antônio Cardoso Filho (7,723), filho.de Antônio Car-
\ . doso e de Julia Salomé Cardoso, nascido a 10 de 

outubro de 1911, em Narzeá, Estado.de Pernambuco, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e 'residência á rua 
Marechal Rangel n. 6. (Qualificação requerida,), 

: $.717. Jorge Elias Ânizio (7.724), filho de Elias Jorge Anizi» 
. e de Rosa Anizio, nascido a 9 de janeiro de 191S, 

'em Rio' Claro, Estado do Rio de Janeiro, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residência, á rau Con«s 

,v eélheiro Galvão n. 202. (Transferencia.) 
£ .718 . Mathilde Pereira da Silva (7.775), filha de Belmira 

Celestina Banf., nascida aV7 de outubro de 1904, 
no Districto Federai, domestica, casada, com do* 
micilio eleitoral, no districto municipal de Madu
reira e residência á rua Pereira.Costa n. .15. (Qua* 
lificação requerida,), 

7.719. Fernando Fonseca (7.726), filho de Manoel Fonseca i 
de Maria de Jesus, nascido a 30 de setembro de 

* 1917, em Bello Horizonte, Estado de Minas Geraes, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Pereira dé Figueiredo n . 65., ^Qualificação re-

v querida.) 
7.720. Aracv José do Nascimento (7.727), filha de Annibal 

José da Silva e de Hercilia Nama Silva," nascida a 
24 de maio de 1911, no Districto Federal, domestica, 
casada, co mdomicilio eleitoral no districto muni
cipal de Jacarépaguá e residência á rua Pereira de 
Figueiredo n. 65. (Qualificação requerida.) 

£ .721 . Sebastião José de Almeida (7.729), filho de Galdino 
Jacaria Oliveira e de Ludovina Maria Conceição, 
nascido a 30 de outubro de 1910, no Estado do Rio 
de Janeiro,.lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Madureira e residência á 
rua Maria Freitas n. 13. (Transferencia.) ' 

7.722. Idalina da Cunha Fragoso (7.730), filha de Angenor 
Frederico Cunha e de Elvira Coelho da Cunha, nas
cida a 26 de fevereiro de 1899, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis-
tricto municipal de Jacarépaguá e residência â rua 
Coronel Rangel n. 216. (Qualificação requerida.) 

7.723. índia Abrahão Elias (7.732), filha de Abrahão Elias 
e de Rosa Jacob, nascida a 22 de abril de 1918, no 
Districto. Federal, domestica, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá 
e residência á rua Capitão Menezes n. 526. (Qua
lificação requerida.), « i , ' , , 

7.724. Avelino Casemiro do Couto <7.733), filho de Rodol-
pho Casemiro do Couto e de Marietta Paes do Cou
to, nascido a 10 de abril de 1918, no Districto Fe
deral, estudante,, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
& rua Caicó n. 3. (Qualificação requerida.) 

7.725. Waldemar Manoel Xavier (7.734), filho de Theodoro 
Manoel Xavier e de Julieta Maria Xavier, nascido 
a 12 de julho de 1908, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á Estrada 
do Rio Grande setm numero. (Qualificação reque
rida.) 

7.726. .Virgínia de Barcellos Gotelip (7.735), filha de Al
fredo Gotelip e de Aurora Barcellos Gotelip, nas

cida a 31 de maio de 1912, em Santo Antônio, Es
tado de Minas Geraes, dacíylographa, solteira, com 

domicilio eleitoral no districto municipal de Ja
carépaguá e residência á rua Dr. Bernardino nu
mero 16. (Qualificação requerida.) 

7.727. José Bellarmino Alves (7.736), filho de Theodoro 
Domingos Alves e de Bellarmina Maria dá Con

ceição, nascido a 29 de junho de 1911, uo Paço de 
Gamaragíbe, Estado de Alagoas, operário, solteiro 
com domicilio -eleitoral no districto municipal d* 
Jacarépaguá e residência á rua Antonietta E . 21. 
(Qualificação requerida.) 

7.728. Othelo Carneiro Torres (7.737), filho de Antônio Car. 
neiro Torre3 S. e de Julia Carvalho Torres, nasci
do a 20 de março de 1915, no Districto Federal, 
coimmercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-

v tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rus 
Pinto Telles n. 15. (Qualificação requerida.) 

7.729. José Graciano de Souza (7.738), filho de Adelino Fer* 
reira de Souza e de Rita Francisca de Jesus, nas
cido a 4 de março de 1911, no Estado de Minas Ge
raes, empregado da Light, solteiro, com domicilie 
eleitoral" no districto municipal de Jacarépaguá « 
residência á rua da Covanca sem numero. (Quali
ficação requerida.) 

ÍL730. Arthur Alves de Brito Marques (7.739), filho de Fe» 
- lizardo de Brito Marques e de Diria Maria da Con-

ceição, nascido a 2 de junho de 1880, no Districtc 
Federal, proprietário, casado, com domicilio elei
tora! no districto municipal de Jacarépaguá e re-
silencia â rua Domingos Lopes n. 200. 

f ,73i . Cercio Tavares (7.740), filho de Felippe de Lima Ta-
. vares e de Deolinda Carvalho Tavares, nascido a 
.6 de abril de 1909, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com dotmíoilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á rua D . Clara 
Q. 209o .' " 
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2.732. Deocacina da Silva (7.741), filha de José Joaquim da 
Silva e de Constantina Gomes da Silva, nascida a 
10 de junho de 1888, em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á Estrada da Covanca sem numero. 

?.733. Eduardo Pecanha de Aguiar (7.742), filho de Eduardo 
José de Aguiar e de Florisbella Pecanha Aguiar, 
nascido a 23 de fevereiro de 1918, em Macahé, Es
tado do Rio de Janeiro, solteiro, comimercio,' com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca
répaguá e residência á Estrada Intendente Maga
lhães n . 457. 

7.734. José Torquato de Lima (7.743), filho de Jesuina Mo-
. reira de Lima e de Josepha Maria Espirito Santo, 

nascido a 21 de outubro de 1891, S. Salvador, Es
tado da Bahia, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e re
sidência á Estrada da Covanca sem numero. 

7.735. Odaiza de Almeida Pinto (7.7''4), filha de Isaac de 
Almeida Pinto e de Alzira da Silva Pinto, nascida 
á 12 de setembro de 1915, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Jacarépaguá e residência á Es
trada da Covanca sem numero. 

•7.736. Olivia Diniz Teixeira (7.745), filha de Antônio de 
Castro Teixeira e de Orminda Guerra Albuquerque 
Diniz Teixeira, nascida a 22 de abril de 1945,. no 
Districto Federal, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá e residência á rua. Coronel Rangel n. 407. 

f.737. Rolnulo Calábria (7.746), filho de Marianna da Con
ceição, nascido a 15 de agosto de 1910, em Canta-
gallo, Estado do Rio de Janeiro, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Jacarépaguá e residência á rua Domingos Lopes 
n . 196. (Qualificação requerida.) 

lf .73S. Anacleto Antônio Vieira (7.747), filho de Marciano 
Antônio Vieira e de Rita Theodoria do Carmo, nas
cido a 13 de julho de 1895, em Santa Luiza, Esta
do de Minas Geraes, commercio, casado, cotm domi
cilio eleitoral no districto municipal de Anehieta 
e residência á rua Nazareth n. 140.. (Qualificação 
requerida.) 

jf.739. Agripino Macieira (7.748), filho de Angelina Maria 
Conceição, nascido a 24 de junho de 1905. em Nova 
Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Anehieta e residência á rua José Lourenço n. 75. 
(Qualificação requerida.) 

7.740. Antonia de Carvalho Teixeira (7.749), filha de Ozorio 
de Carvalho e de Maria Rita Luiza Silva, nascida 
a 10 de maio de 1909, em Petropolis, Estado do Rio 
de Janeiro, domestica, casada, com domicilio plel-
toral no-cFistricto municipal de Anehieta e residên
cia â Estrada do Engenho Novo n . 47. (Qualifica
ção requerida.) . 

'7 .741. José Rnwnundo.da Silva (7.750). filho de Raymundo 
da Silva e do Maria Theophila dos Santos, nascido 
a 10 de dezembro de 1901, em Santo Amaro. Estadn 
da Bahia, operário, casado, com domicilio eleitoral, 
no districto municipal de Anehieta e residência á 
Estrada do Engenho Novo n. 23. (Qualificação 
requerida.) 

7.742. Cypriano José Alves (7.751),, filho de Fortunato José 
Alves e de Eva Maria da Conceição, nascido a 2 de 
setembro de 1896, no Districto Federal, operário, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Anehieta e residência á Estrada do Rio , 
Páo n . 66. (Qualificação requerida-) 

7.743. Lourival Souza Medeiros (7.752). filho de Raymundo 
' Moreira e de Laura Moreira, nascido a 2 de abril de 

1903, em Belém, Estado do Pará, funceionario pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Telles 
n. 77. (Qualificação requerida.) 

7.744. Juvenal do Nascimento (7.753), filho de João Evange
lista Nascimento e de Maria Evangelista Nascimen
to, nascido a 16 de agosto de 1911, em Pitanguei-
ras, Estado de São Paulo, operário, solteiro, com 
dotmicilio eleitoral no districto municipal de Pavu-
na e residência á rua Apea n. 146. (Qualificação 
requerida;); 

7.745. Maria Gonçalves de Souza- (7.754), filha de Manoel 
Gonçalves Pinto e de Eugracia Maria Pinto, nascida 
a 2 de outubro de 1891, em S. João.-Estado do Rio 
de Janeiro, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Anehieta e residência 
á rua Sargento Rego n. 10. (Transferencia.) 

7.746. Gastão de Menezes Vianna (1.957), filho de João Lau-
renço Vianna e de Luiza de Menezes, nascido a 8 
de outubro de 1893, nu,Districto Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residência á rua B o i -
borema n . 80. (Qualificação requerida.) 

7.747. João da Matta França (7.755), filho de Luiz Ferreira 
França e de Isabel de Lima França, nascido a 8 de 
janeiro de 1897, no Districto Federal, comtmercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Jacarépaguá e residência á Estrada da Fre-
guezia n. 1006. (Qualificação requerida.) 

7.748 Laura Asty (7.750), filha de Adelia Asty, nascida a 3 
de janeiro de 1915, no Districto Federal, funeciona-
ria publica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residência á 
rua Cândido Benicio n . 153. (Qualificação reque
rida.) 

7.749. Coripheu Felix do Prado (7.757), filho de João Felix 
do Prado e de Maria Alves do Prado, nascido a l i 
de junho de 1916, em SanfAnna, Estado de São 
Paulo, commerciu, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Anehieta e residência á 
Estrada do Rio do Páo u. 17. (Qualificação reque
rida.) 

7.750. Elpidio Pimentel (7.758), filho de Ary Piimentel e de 
. Maria Marques Pimentel, nascido a 2 de novembro 

de 1912, em Rezende, Estado.do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral nq dis- • 
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Francisco Salles n.' 220. (Qualificação requerida.) 

7.751. Oswaldo Machado (7.759), filho de Francisco Machado 
da Silva e de Luzia Machado da Silva, nascido a 18 
de agosto de 1898, em lndayassú, Estado do Rio.de 
Janeiro, Ministro Evangélico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Jacarépa
guá e residência á rua Coronel Rangel n. 115. 

7.752. Alcides Menezes (7.760), filho de Antônio Menezes da 
• Silva e de Sabina da Silva Menezes, nascido a 31 

de outubro de 1906, em Recife, Estado de Pernam
buco, motorista, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Pavuna e residência á rua 
Engenho da Rainha n. 30 A. 

7.753. Ozorio Vieira Borges (7.761), filho de Joaquim L o u 
renço Borges e de Francisca Vieira Borges, nascido 
a 26 de julho de 1902, no Estado do ltio de Janeiro, 
funceionario publico, casado, com domicilia eleí- -
toral no districto municipal de Jacarépaguá e re
sidência á rua Manoel Martins ,u. 63, casa 7. 

7.754. Octavio Manoel Gonçalves (7.762), filho de Anizio Ma
noel . Gonçalves e de Firma Maria Gonçalves, nas
cido a 28 de novembro de 1901, no Districto Federal/ 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral dis
tricto municipal de Anehieta e residência á rua Siio 
Venancio n . 55 — Ricardo de Albuquerque. 

7.755. Jayme José do Bornfim (7.763), filho de Jovino José 
do Bornfim e de Arma Felix Borba Bomfim, nascido 
a 14 de outubro de 1908, em Santa Maria da V i -
ctoria, Estado da Bahia, militar, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anehieta 
e residência á rua 21, n . '61 — Ricardo de Albu
querque. 

7.756. Nila Queiroz Amaral (7.764), filha de Francisco Quei
roz e de Maria Senhorinha Queiroz, nascida a 3 de 
novembro de 1916, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal: de Anehieta è residência á estrada Nazareth 
n. 135 — Ricardo de Albuquerque. 

7.757. Capitulino Lazâro Amorim (7.765), filho de Lázaro 
Amorim e de' Joanna Souto Amorim, nascido a 25" 
de, outubro de 1906, no Estado do Maranhão, pro
fessor, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Anehieta e residência á rua Alcobaça 
n. 51 — Ricardo de Albuquerque. 

7.758. Manoel João do Amaral (7.766), fiho de João Evange
lista do Amaral e de Francisca Rosa do Amaral, 
nasoido a 14 de março de 1906, em Riguassú, Estado 
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7.773. 

7.774. 

7.775. 

r.776. 

7.777'. 

7.778. 

779. 

de Santa Cathapina, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Anehieta 

, - e residência á estrada Nazareth n . 135.— Ricardo 
de Albuquerque. 

7.759. Pepa Cardoso Amorim (7.767), filha de José Alexandre 
Cardoso e de Manoela Rodrigues Paradella, nascida 
a 4 de agosto de 1909, no Districto Federal, domes
tica» casada, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de Anehieta e residência á rua Alcobaça nu
mero 51. 

Ü.760. Carlos Santa'Catharina (7.768), filho de Augusto Santa 
i ' Catharina e de Rosa Santa Catharina, nascido a 25 

de maio de 1911, em Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, commercio, solteiro, com domicilio 

- . . eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residência árua Pinto Telles n . 42. • 

7.761. Armando Bracaglia (7.769), filho de Ângelo Bracaglia 
e de Angela Briotti, nascido a 4 de agosto de 1897, 
em Roma, Itália, mecânico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residência á rua Pinto Telles n . 73. 

7.762. Edvan Pacheco (7.770), filho de Ernesto Pacheco e de 
Elvira Pacheco, nascido a 5 de- junho de 1918, no 
Districto Federal, funceionario .municipal,' solteiro. 

, com domicilio eleitoral rio districto .municipal de 
. . . Jacarépaguá e residência á estrada da' Covanca sem 

numero. 
7.763. Jucilia Joaquim Malheiros (7.771), filho de Virgílio 

Joaquim Malheiros e de Guiomar Rodrigues Ma-
lheiros.jiascido a 19 de junho de 1007, no Districto 
Federai, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal - de'-Madureira e resi
dência a rua Carolina- Amado n . 140.. 

7.764. .Cyja Ecila Eppjnghaus (7.772), filha de Pedro Enpin-
. ghaus e de Alice Clara'Augusta Eliza Eppirighaus. 
nascida a-14 de marco de 1911, em Pétropólu, Es
tado do Rio de Janeiro, 'domestica, solteira, com do-

' micilio eleitoral no distrieto municipal de Jaca
répaguá e residência- á rau Padre 'fel-emaco n. 50, 
casa 3. 

7.765. José Luiz Filho (7.773)', filho de JoséXuiz e de Igr.ez 
Augusta Luiz, nascido a, 28 de junho-de 1912, nu 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Jacarépa- 7.780, 
guá e residência á rua Pinto Telles n . 22. 

7.766. Finmina Dias da Silva (7.775), filha de, José Dias de' 
Souza e de Firmina Maria da Conceição, nascida 
à 23 de dezembro de 1914, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio. eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna e residência a rua Ma
jor Medeiros n . 71. -

7.767. Genezio Bezerra da Silva (7.776), filho, de Severino 
Bezerra da Silva e de Francisca Bezerra da Silva, 
nascido, a 6 de fevereiro de 1908, em Timbaúba, 
Estado cie Pernambuco, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Pavuna 
e residência á rua Miranda e Brito n . 49. 

7.768. Carlos de Queiroz (7.777), filho de Bernardo de Quei
roz e de Ermelinda de Queiroz, nascido a 23 de ou-

- tubro- de 1901, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
')•"• Madureira e residência á rua Professor Burla» 
)i..-.qui n." 36.' 

7.769. itosevcl-Antônio Alves (.7.778), filho de. João Antônio 
Alves ede Altina Pereira Galvão, nascido a 12 de 
julho de 1911, ém Nictheroy, Estado do :Rio de Ja
neiro, operário, solteiro, çom domicilio eleitora! no 
districto' municipal de' Madureira e residência á 

. Estrada do Portella n . 278. 
7.770. Lourenço Lopes (7,779), filho de José Elias Lones e 

de Maria da Conceição, nascido a 10 de agosto de 
1889, em Itaguahy, Estado do Rio de Janeiro, ope-

, rario, casado, eetm domicilio eleitoral' no districto 
. municipal de Anehieta e residência á ruá José da 

, Motta n . 42, 
7.77Í,-WaKOel'"da Costa Braga (7.781), filho de José da Costa 

'"/.""• Braga e de Maria Leoppldina Braga,, nascido a 7 
de março 'de 1904, no Dj-síricto Federal, eommer-

.*'. cio, solteiro,"com cfomiciljo eleitoral po. districto 
municipal de Anchjeta e residência: á . f u a J o s é da 7-.786. 
Moita n. .18. ' ' . 

7.^72. Benedicto Delpfiino Gomes (7.782), filho dé João Del- -
phino Gomes e de Antonia Gomes do Prado, nas-

7.781. 

.782. 

7.783. 

•7.784, 

7.785, 

cido a 28 de junho de 1906, em Lorena, Estado d..-
São Paulo, operário, casado, com domicilio eleitor:* t 

, r.o districto municipal do Madureira e residência ii 
rua Oliveira Mara n . 97. (Qualificação requerida, i 

Joaquim Carneiro Cavalheiro (7,783), filho de Flo-
rencio Carneiro Leão o de Christina Cavalheira-
Leão, nascido a 10 de fevereiro de 1914, no Distri
cto Federal, commercio, solteiro, eoim domicilio 

• eleitoral no districto municipal efe Madureira. 
.(Qualificação requerida.) 

Mercedes Gomes da Silva (7.784), filha de Cnslv. 
Luiz Pinto e de Julia Gomes de Souza, nascida a 24 
de setembro de 1909, na Capital Federal, domestica., 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Anehieta e residência â rua Beberibe nu
mero 26, (Qualificação requerida.) 

Ventura Gomes Duarte (7.785), filho de Manoel Lui> 
Marques e de Albina Gotmes Marques, nascido a í; 
de julho de 1911, na Capital Federal, domestic: 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Madureira e residência a rua Paula Vian
na n . 43, (Qualificação requerida.) 

Eugênio de Carvalho (7.786), filho de João de.Carva
lho e' de Porcina de Carvalho, nascido a 16 de no
vembro de 1897, no Districto Federal,.-operarm. 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de .Madureira e residência á rua Dr . Jovinia-
no n. 125, (Qualificação requerida.) 

Ricardo Francisco Netto (7.787), filho de Antono 
Francisco Netto e de Palmyra Maria de Jesus, nas-

• cido a 3 de abril cie 1903, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e residência á ru-*t 
Maria Freitas n . 13. (Qualificação requerida.) 

Arlinda Barbosa (7.78S), filha de Manoel Barbosa e 
de Maria Marques Paim-po, nascida a 13 de janeiro 
de 1916, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal'de-
Pavuna e residência, á , r u a Pinto Telles n . 80.0. 

- 1 (Oualificação requerida.) 
Astrogildo Augusto (7.789), filho de Eliza Augusta da 

Costa, nascido a 14 de abril de 1915, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 

' no districto municipal de Pavuna e residência á 
rua 'Cisplatína n. 36. 

Antônio José Gonçalves Pereira (7.790), filho de A l 
fredo Gonçalves Pereira e de Custodia Gonçalves: 
Mendes, nascido a 15 de janeiro de '1910, em Recife. 
Estado de Pernambuco, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral n odistricto municipal de Pa
vuna e residência árua José Borges n , 11. 

Sebastião Rosa (7.791), filho de João Virgílio da Rosa 
e de Anna Rosa Barbosa, nascido a 11 de julho de 

1910, em Ipamery, Estado de Goyaz, funceionario 
da Light, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna, e residência á rua Pe
reira de Araújo n . 48. 

Ismael Lopes de Oliveira (7.792), filho de Brigida 
• Maria Lopes, nascido a 15.de outubro de 1917, no 

Districto Fedpra). noerarfn. solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá o 
residência á estrada Guaratyba s|n. 

Antônio Pinto (7.793),'filho de Francisco Pinto e 
Julia Pinto, nascido a 13 de iulho de 1917, no Dis
trieto Federal, operário, solteiro, com domieilio 
•eleitoral no districto municipal dé- Pavuna e resi
dência á rua Pereira de Araújo-n. 17. 

. Lu iz . Barbosa de Oliveira (7.794), filho de Leandro 
-. Ferreira de Oliveira e de Raymunda Barbosa d..-

Oliveira, nascido a 5 de maio de 1902, em Camo-
:•" tama, Estado do Amazonas, commercio, solteiro, r/um 

domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca-
répaguá e residência á travessa Alband n . 11b. 

'ídaliha Teixeira Lewis Ramírez (7.7.95), filha de Ál
varo Mabilde Lewis e de Felicidade Teixeira Lewis. 
nascida, a 18 de setembro de .1913, em Porto A!eg>''\ 
Estado do Rio Grande do Sul,- domestica, casada,. 

- com domicilio eleitoral no districto mu'nic'oal' >i<: 
Jacarépaguá e residência á rua Pinto Telles nu
mero 76. 

Bartbolomeu" de Souza, (7.796), filho de Antônio .lo---' 
de Souza e de Antonia Rosa de Souza, nascido a :•»» 
de maio de 1907, em São João Nepoinuce.no, Estado 
dó Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio 

Confere com o O r i g i n a l 

http://15.de
http://Nepoinuce.no


3808 Terça-feira 17 BOLETIM ELEITORAL Novembro dfc lUÜtf 

eleitoral no districto municipal de Anehieta e resi
dência á rua Aeajú n . 11. (Qualificação requerida.) 

7.787. Luiz Alves da Costa (7.797), filho de Alice Barbosa, 
nascido a 1 de março de 1917, em Vassouras, Estado 
do Rio de. Janeiro, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Anehieta 
e residência á rua Caloripes n . 109. (Qualificação 
requerida.) 

7.788. Álvaro de Souza (7.798), filho de Balduina dos Santos. 
nascido a t8 de abril de 1916, ho Districto Federal,' 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no. dis
tricto municipal de Madureira e residência á es
trada Marechal Rangel n . 19. (Qualificação re
querida.) 

7.789. Adherbal Peixoto da Silva (7.799), filho de César 
Francisco da Silva e de Justa. Peixoto da Silva, nas
cido a 9 de dezembro de 1916, em Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Pavuna: e 
residência á rua Monsenhor Felix n . 229. (Qualifi
cação requerida.) 

7.790. Ranulpho Ferreira Lima (7.800), filho de Firmino 
Ferreira Lima e de Claudia Ceremilda Figueiredo; 
nascido a 27 de maio de 1902, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna e residência á rua Pau 
Ferro n . 6. (Qualificação requerida.) 

7.791. José Machado Ferreira (7.801)', filho de João Machado 
Filho e de Dalvina Machado Ferreira, nascido a 9 
de fevereiro de 1907, em Cerqueira Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna e resi
dência á rua José Borge n . 14. (Transferencia.) 

7.792. Manoel José da Penha (7.802), filho de Emygdio José 
SanfAnna e de Minervina Maria Conceição, nascido 
a 14 de março de 1908, em Santa Rita, Estado da 
Parahyba, operário, casado, com domicilio eleitoral 

. no districto municipal de Pavuna e residência á 
rua José Borge n . 21. (Transferencia.) 

7.793. Milton da Costa Neves (7.803), filho de.José da Costa 
Neves e de Luiza da Motta Neves, nascido a 8 de 
agosto de 1917, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral nó districto muni
cipal de Madureira e residência á rua Carvalho de 
Souza n . 257. (Qualificação requerida.) . . 

7.794. José Bernardo do Amaral (7.804), filho de José Ber
nardo do Amaral e de Maria do Amaral nascido a 
3 de maio de 1898, no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Madureira e residência á Estrada Mare
chal Rangel n . 319. (Qualificação requerida.) 

7.795. João Cezario de Figueiredo (7.805). filho de Joaquim 
C. Figueiredo e de Gertrudes Maria Figueiredo, 
nascido a 6 de agosto de 1871, em Conceição, Es
tado da Bahia, operário, viuvo, com domicilio elei
toral no districto municipal de Pavuna e residência 
íi Estrada de Braz de Pinna sem numero. (Trans
ferencia.) ' . - . • • 

Sebastião Lemos (7.806). filho de José Lemos e de 
Maria Magdalena, nascido a 3 de março de 1913, em 
Santos. Estado de São Paulo, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
ehieta e residência á rua Jovina n . 186. (Qualifi
cação requerida.) ' ; . . . . . . • 

Antouio de Assis Mascárenhas (7.805), filho de João 
Ferreira e de Francisca Pereira, nascido a 17.de. 
maio de 1907, em Pirapetinga, Estado de Minas 
Geraes, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Patur.a e residência, á 
Estrada do Quitongo n . 255. (Qualificação, reque
rida,.) 

7.798. Francisco Martins Ferreira (7.809), filho de Martins 
Pedro Ferreira e de Paulina de França, nascido a 
16 de janeiro de 1912, em São Sebastião da Estreita, 
Estado de Minas Geraes, lavrador, solteiro, còm do
micilio eleitoral no districto municipal de Pavuna 
e residência á Estrada do Quitongo n . 255. (Quali
ficação requerida.) ' 

7.799. Abel Joaquim'Faria (7.810), filho de José Joaquim 
de Faria e de Aulinda Annunciação Faria, nascido 
a 2 de julho de 1916, nó Districto Federal, com
mercio, solteiro, coim domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Anehieta e residência á rua José 

•da Motta n . 197. (Qualificação requerida.) 

7.796, 

7.797. 

7.800'. Waldemar Moreira (7.811), filho de Elydio Joaquim 
Moreira.e de Palmyra Lopes Moreira, nascido a 22 
de junho de 1917, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Anehieta e residência no largo do Timbau 
n. l i . - (Qualificação requerida.) .. ,-, ;s •/• 

7.801. Daniel Rodrigues Carvalho (7.812), filho de Antônio 
Rodrigues Carvalho e de -Eduvirge .Maria Concei
ção, .nascido.a l i : de. dezembro 'de'1.903, em Avellar, 
Estado dó Rio de' Janeiro, operário, .solteiro, com 
domicilio eleitoral n'o ' districto (municipal de 'Ma
dureira e residência à rua dos Rubis n . 15. (Qua- • 
lif reação, requerida'.) 

7.802. Djalma da Costa Soares (7.813), filho de AIfredo„da 
Costa Soares..e de Bellisa Lessa Soares, nascido e 
30 de dezembro de 1914, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Anehieta e residência á rua José da 
Motta n.- 30. (Qualificação requerida.) ; • 

7.8U3. Manoel'Gonçalves de Oliveira (7.814), filho de Manoel 
Gonçalves Oliveira, e de Maria Rosa. nascido a^l5 
de janeiro de 1902, no Estado de Pernambuco, ar
tista, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residência-á rua Conse
lheiro Galvão n . 192. (Qualificação requerida.)' 

7.804. Oristotelina Teixeira Pacheco (7.815), filha de Carlos 
• Maxiniiano Peregrc e de Julièta Teixeira, nascida 
a-15/de janeiro de 1904, no Districto Federal,' do r 

mestiça, casada, com domicilio eleitoral, no 'distr i
cto (municipal de Anehieta e res.idencia á rua.. José 
da Motta n. 16. /Qualificação requerida.) 

7.80o. Antônio-Paiva dós Santos "(7.81.6), filho de João Paiva 
dos Saqtos e de Maria da'Conceição Santos, nascido 
a 9 de outubro de 1908., em Bonito. Estado de Per
nambuco; 'conimerciante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Anehieta e re
sidência á Estrada São Pedro de Alcântara n. 1.797. 
(Qualificação requerida.) 

7.800. Daniel Netto (7:817).' filho de Constancio Ferreira 
Netto e de Ernestina Bercat Netto. nascido a 12-.de 
sbril de 1909. em Bom Jardim, Estado do Rio de 
Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Pavuna e residência á r u a 
Alvares n . 39. 

7 807. Luiz Bispo de. Jesus '7.818)', .filho .de Victor José-
Carmo e de Maria Sebastiana de Jesus, nascido.a 
5 de fevereiro'de 1909, em Santo Amaro,:Estado 
da Bahia, pintor, solteiro, com domicilio eleitoral 
nò districto. municipal de Anehieta .e. residência 
á ruá 21 n. 159, Ricardo de Albuquerque. (Qua
lificação requerida.) 

7.808. Joviniano João do Amaral (7.819), filho de João 
Evangelhista Amaral e de Francisca do Amaral, 
nascido a 11 de abril de '1913, em Biguassú, Es
tado de Santa Catharina, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de A n 
ehieta e- residência á Estrada Nazareth n . 141. 
(Qualificação requerida.) 

7.809. Joaquim.de Souza Lima (1.820). filho de Baptista de 
Souza Lima e de Adelaide de Souza Lima, nas
cido a-20- de. março de 1895, no Estado de.Minas 
Géraes. operário, casado, :com domicilio eleitoral 
no districto-. municipal de Anehieta e residência 
á rua dais Flores n . 2 1 . .(Qualificação remierida.) 

7.810. Olivio. Garcia .de Souza • (7.821),'•.filho de Francisco 
Garcia de "Souza e de Virgínia Sodré fler Souza, 
nascido a 16 de janeiro de 1908, em Recreio, Esr-

• tado de Minas. Geraes, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto'municipal-de A n 
ehieta e residência á rua 31 n . 60 (Qualificação 
requerida.) 

7.811. Isaias Pereira do Sacramento (7.822), filho.de Manoel 
Pedro do Sacramento e de Joanna Pereira do Sa
cramento, nascido a 6 de julho de 1897, em N i - ' 
etheroy, Estado do Rio de Janeiro, operár io , 'ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Madureira e residência á rua dos Rubis 
n . 37. (Qualificação requerida.) 

7.812. Camillo de Souza Amaral (7.823), filliò de Sebastião 
Vieira Rabello e de. Filomena Maria Magdalena, 
nascido a 30 de junho de 1892, no Districto Fe 
deral, domestica, casada,, com'domicilio'eleitoral 
nó districto municipal de Jacarépaguá e residên
cia á, Estrada, da Taquara n. ' ,67. (Qualificação 

• requerida.) . . . . 
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7.813. Rosalino Vieira (7.824), filho de José Manoel Vieira 
e.de Aguida Martins, nascido a-23 de. março de 
1902, em. Sorocaba, Estado de São Paulo, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Anehieta e residência á rua São 
Venancio n. 55. (Qualificação requerida.) 

7.814. José Pança (7.825), filho de Antônio Pança e de Pas-
choalina Pança, nascido a 13 de julho de 1913, 
nq Districto Federal, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá e residência á Estrada de Guaratiba s/n. 
(Qualificação requerida.) 

7.815. José Martins Prestes (7.826), filho de Adolpho Mar
tins Prestes e de Maria Joanna das. Dores, nascido 
a 21 de janeiro de 1907, em Sorocaba, Estado de 
São Paulo, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Anehieta e resi
dência á rua São Venancio n. 55. (Qualificação 
requerida.) 

7.816. João Paula da Silva (7.827), filho de Antônio Paula 
da Silva e de Josephina Rosa de Jesus, nascido a 
29 de março de 1913, em Parahyba do Sul, Estado 
do- Rio de Janeiro, commerciario, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ja
carépaguá e residência á Estrada de Guaratiba 
a/n. (Qualificação requerida.) 

7.817. Bernardino Marques Corrêa Filho (7.828), filho de 
Bernardino Corrêa e de' Carolina do Espirito San
to, nascido a 26 de maio de 1917, no Districto 
Federal, commerciario, solteiro, com . domicilio 
eleitoral no districto municipal de Anehieta e re
sidência á rua São Venancio ri. 34. (Qualifica-. 

' ção requerida.) 
7.813. Alcina dos Santos Baptista (7.829), filha de Miguei 

José dos Santos e de Virginia Augusta dos Santos, 
'nascida a 1 de junho de 1917, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Madureira e residência 
ã rua Carvalho de Souza n. 313. (Qualificação 
requerida.) 

7.819. João Eugênio do Nascimento (7.830), filho de Adoi-
pho Eugênio Nascimento e de Maria Basilio do 
Nascimento, nascido a 19 de janeiro de 1911, em 
Parahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de.Madureira e residência á rua Olivia 
Maia n . 114, casa 4» (Qualificação requerida.) 

7Í.820. Armando Ferreira Geus (7.831), filho de Joaquim Fer
reira Geus e deMar ia de Lourdes Geus, nascido 
a 7 de novembro de 1916, no Districto Federal, 
commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral 

• no districto municipal de Jacarépaguá e residên
cia á Estrada da Freguezia n . 719. (Qualifica-

• ção requerida.) 
7.821. Dulce de Carvalho (7.832), filha de Juventino Carva

lho Barbosa e de Alzira Carvalho Barbosa, nascida 
a-26 de junho de 1918, no Districto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 

- .' municipal de Jacarépaguá e residência á estrada dos 
Tres Rios n . 58. (Qalificação requerida.) 

7.822. Maria Francisca Soares (7.934), filha de Euclydes 
Francisco Santos e de Anna Soares, nascida a 18 
de janeiro de 1918, no Districto "Federal, domestica, 
solteira,'com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Jacarépaguá e residência á estrada dos Tres 
Rios n . .643. (Qualficação requerida.) 

7.823. Maria de Lourdes Souza Brito (7.835), filha de Mario 
de Souza Freitas e de Maria Ortencia de Godia, 
nascida a 28 de maio de 1911, no Estado de São 
Paulo, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e*residencia 
á estrada Campo.da Arêa s|n. (Qualificação reque
rida.) .. • 

7.824. Gomes Pereira (7.836), fiIho'de Arthur Gomes Pe
reira e de Eurydice de Souza Pereira, nascido a 18 

'de maio de 1918, no Districto Federal,, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Anehieta e residência á rua São Venancio 
n'. 32.. (Qualificação reauerida.) ' 

7.825. Eduardo Alves (7.837), füho/de Antônio Alves e de 
Mãria' ;da Conceição, nascido a 30 de março de 1914, 
no Districto Federal, operário, casado.;, çom domi-

nuiiiicipa; do 
du Meneses n. 91. ,<Ji--i-

7 . 8 2 6 . 

L-t; 
dr; 

7.828. 

r.829. 

7 . 8 3 1 . 

7.832. 

cilio eleitoral no dislrscú 
e residência á rua Bezerr; 
lificução requerida.) 

Abel Ferreira Bustos ( 7 . 8 3 8 ) , filho dc Abel JJVÍT 
Bastos e de Luiz Dia* -Bastos, nascido u 8 do 
de 1895, tio Districto Federai, operário, cuc.m.». 
domicilio eleiturul no districto municipal de.At; 
reira e residência á rua Américo Brasileiro u. 
casa 3. (Qualificação requerida.) 

Azías Abrahão. ( 7 . 8 3 9 ) , filho de Jacob Abrahão e 
Arminda Abrahão, nascido a 9 de novembro 
1914, no Districto Federal, operário, solteiro, cutis 
micilio eleitoral no districto municipal de Jac:>ri!~ 
paguá e residência á rua José da Silva n. 11;:. 
(Qualificação requerida.) 

Avelino Rodrigues do Pilar (7.840), filho de Maria 
do Pilar, nascido a 7 de setembro de 1908, no Dis
tricto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de, Jacarépaguá c 
residência á estrada de Guaratiba n . 951. (Quali
ficação requerida.) 

Huascar Barata Mancebo (7.842), filho de José M.it-
quer Mancebo e de Isabel Barata Mancebo, nasci.de-
a 21 de janeiro de 1878, no Estado do Pará, fun
ceionario publico, casado, com domicilio eleitoral iu> 
districto niunicipal de Jacarépaguá e residência a 
rua Maria José n . 161. (Transferencia.) 

7 . 8 3 0 . José Elias Saad (7.630), filho de Elias Saad c do Nai 
Saad Bichara, nascido a 27 de janeiro de 1915, r:n • 
Campos, Estado.dq Rio de Janeiro, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrioto • muni
cipal de Jacarépaguá e residência á rua Curuuei 
Rangel n . 2 3 3 . (Qualificação requerida.) 

Silvauo Carvalho ( 7 . 8 4 4 ) , filho de Jeronymo Fernan
des de Carvalho e de Isaltina da Gloria Carvaih >. 
nascido a 12 dc junho de 1910, no Districto Federa), 
commercio, solteiro, com domicilio -eleitoral no dis
tricto municipal-de Anehieta e residência 'á rua 
20 n. 265, Ricardo de Albuquerque. (Qualificação 
requerida.) 

Waldemiro. Silva ( 7 . 8 4 5 ) , filho de João de Dens da 
Sjlva e de Perciliana da Silva, nascido a :I0 de de
zembro de 1889, em Queimado;.-, Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Anehieta e residência í. 
estrada Camboatá n . 12, Ricardo de Albuquerque. 
(Qualificação requerida.) • . " 

Leonel Falcão, ( 7 . 8 4 6 ) , filho de José Falcão e de 
Maria Eugenia, nascido a 15 de julho de 1918, em 
Sorocaba, Estado de São Paulo, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Anehieta e residência á rua 31 u . 30, Ricardo dó 

. Albuquerque. (Qualificação requerida.) 
Iracenia Rodrigues'de Mattos (7.847), filha de Gaspar 

Rodrigues da Silva, e de Mariaua-Lopes da Silva, 
nascida .a 20 de maio de 1900, no Districto Federa1, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de. Madureira e residência á es
trada do Areai n . 1.30.2. • (Qualificação reque
rida.) 

Edesio Nunes da Silveira (7'. 848 ) , filho de Oletrario 
José'Nunes e de Leontina Siqueira Nunes, nascido 
a 10 de agosto de 1917, em Saquarema. Estado d« 
Rio de Janeiro, commercio, soltiero, com domicilio 
eleitoral no districto municipal. de Jacarépaguá i« 
residência á rua Coronel Rangel n. 136 . (Qualifi
cação requerida.) 

7.836. 'Maria de Lourdes Magalhães de. Carvaih o ' 7 . 8 4 9 ) . li--
, lho de José Danaciano Magalhães e de Beatriz ]\iu-

galhães, nascida a 25 de setembro de 1908, em São 
Salvador, Estado da Bahia, modista. • casada, coro 

, domicilio eleitoral.no districto municipal de Ja
carépaguá e residência á rua Baroneza da Taqua
ra n . 113. (Transferencia.) 

7.-837. Cecilio Pereira dos Santos ( 7 . 8 5 0 ) . filho de O J Ü U ! 
Pereira dos Santos e de Christalina Pereira 6.--

* • queira, nascido a 31 de janeiro de 1916, etm Morro 
Grande, Estado do Rio de Janeiro, commercio, ?o'-
teiro, com domicilio eleitoral no districto nu 

, . cipal de Anehieta e residência á rua 31 n, 40 . 
(Qualificação requerida.) 

7'.838. Arino Gárdel Gonçalves ( 7 . 8 5 1 ) , filho.de Antônio •!<>• '• 
Gonçalves' e de Alzar Gentil -Gonçalves., tm ?!•;, 

- 2 de - julho' de 1913, .no Districto Federal, conuijcr-

7.833. 

7.834. 

7.835. 
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7.853. 

cio, solteiro, co mdomicilio eleitoral co districto 
municipal de Anehieta e residência á rua Emil ia 
Borges n . 48. (Qualificação requerida.). 

?.839. Bento José de Freitas (7.852), filho de Bento José de 
Freitas e de Hercula Rosa de Freitas, nascido a 6 7 §53 
de abril de 1915, no Districto Federal, ooerarso, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á Estrada dà 
Freguezia setiri numero. (Qualificação requerida.) 

7.840, Waldemar de Castro (7.853), filho de Raul de Castro 
e de Thomazia dos Santos, nascido a 10 de setem
bro de 1901, no Rio de Janeiro, empregado publico, 
casado, com domicilio .eleitoral no distrieto muni
cipal de Jacarépaguá e residência á Estrada da 
Covanca n . 258. (Qualificação requerida.) 

7.841. Sebastião João da Motta (7.854), filho de Eugênio 
Elias Ferreira e de Antonia Maria Leopoldina, nas» 
cido a 20 de outubro de 1893, em São Paulo de Mu-
rtahé, Estado de Minas Geraes, operário, casado» 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 7,eo4. 
Madureira e residência á Estrada do Areai nume
ro 1.302. (Qualificação requerida.) 

2=845. Eduardo da Silva (7.855), filho de Geronoio da Silva 
e de Joanna da Conceição, naesido a 4 de abril de 
1902, em São João Marcos, Estado do Rio de Ja
neiro, pedreiro, casado, cotm domicilio eleitoral no 7.ss5. 
districto municipal de Anehieta e residência á Es
trada Nazareth sem numero. (Qualificação reque
rida.) 

£ .843 . Virgílio Pereira dos Santos (7.856), filho de Cyrillo 
1 Pereira dos Santos e de Julia Maria Assumpção, 

nascido a 26 de junho de 1906, em São Salvador, 
Estado da Bahia, commercio, casado, com domici- 7.856. 
lio eleitoral no districto municinal de Jacarépaguá 
e residência á rua Barão da Taqüara .n . 226. (Qua-
dificação requerida.) 

: 7.844. Magdalena Almeida da Silva (7.857), filha de Antônio 
de Almeida e de Albertina de Almeida, nascida a 13 
de dezembro de 1915, em Nova Iguassú, Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, casada, com domicilio 7,857. 
eleitoral no districto municipal de Madureira e re
sidência á Estrada do Areai n . 362. (Qualificação 
requerida.) 

Tf.845. Etelvina Ribeiro da Silva (7.858), filha de José A n 
tônio Ribeiro da Silva e de Belmira Fernandes da 
Silva, nascida a 7 de junnho de 1908, no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleito- 7.858. 
ral no districto municipal de Jacarépaguá e resi
dência á Estrada da Covanca sem numero. (Quali
ficação requerida.) 

£ .846. Graziella Augusta Leal (7.859), filha de Pericles E u 
gênio Leal e de Maria Augusta de Souza Leal, nas
cida a 26 de março de 191.5, no Districto Federal, 7.859. 
professora municipal, cotm domioilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residência á 
rua Telles n . 26. (Qualificação requerida.) 

7.847. Domingos Chiminelle (7.843), filho de Donato Chi -
minelle e de Irene Marcilia, nascido a 11 de janei- 7.860. 

ro de 1889, na Itália, estucador, casado, com domici-
cilio eleitoral no districto municipal de Jacarépa
guá e residência á Estrada do Rio Grande sem nu
mero. „ ,' 

7.848. Alcia Rosa da Cruz (7.S60), filha de Manoel José da 
Cruz e de Lavina Rosa da Cruz, nascida a 4 de ja
neiro de 1917, no Districto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Jacarépaguá e residência á Estrada de Gua-. 
vatiba n . 977. (Qualificação requerida.) 

5.849. Oswaldo Magalhães (7.861), filho de Eürioo Castro 
Magalhães e de Regina Rodrigues de Magalhães, 

~ nasoido a 3 de dezembro de 1917, no Districto Fe- ' 
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral -
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á rua Francisco Giffoni n . 14. (Qualificação reque
r ida . ) 

"•850. Luiz José de Carvalho (7.862), filho de Arthur ' José 
de Carvalho e de Antonia Pires Deloil, nascida a 
3 de março de 1902, no Districto Federal, operário, 
áolteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- Í . 8 6 3 
cipal de Madureira e residenoia á. rua Pereira da •' • 

0 Costa n . 193. (Qualificação requerida.) 
7.851, Antônio Camillo de Medeiros (7.863), filho de Manoel 

Gamillo dos Anjos e de Malvina Medeiros ".Camillo, 
nascido a 19 de fevereiro de 1909, em Malhada 

86Í 

: Grande, Estado do Geará, operário, solteiro, eon$ 
lomieilio eleitoral'no districto municipal de A n 
ehieta e residência rua São Venancio n . 44. (Qua
lificação requerida.) 

Rubem dos. Santos Moreira (7.864), filho dè Gustavo 
Bracet dos Santos Moreira e de Hèlveza Pinto tíos 

. Santos Moreira, nascido a 5 de outubro de 1913, no 
Districto Federal, commercio, casado, com domi
oilio eleitoral no districto municipal de Pavuna e 
residência á rua' Císplatina n . 540, (Qualificação 
requerida). 

Jorge Albaihe de Souza (7.865), filho de João Rodri
gues de Souza e de Nazareth Albaifie Rodrigues de. 
Souza, nascido a 23 de novembro dé 1916, nò Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residência á rua Retiro dos Artistas n . 13. (Qua
lificação requerida.) 

Idalia de Moraes Valle (7.874), filha de Nilda Nunes 
de Moraes, naseida a 17 de outubro de 1915, no 
Districto Federal, funecionaria municipal, solteira,-
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residência á rua' D . Clara n . 187, 
casa 26." (Qualificação requerida.) 

Pedro Anselmo Gonçalves (7.875), filho de Antônio 
Anselmo da Silva è de Rita Bento Gonçalves, nascido 
a 7 de janeiro de 1897, em Correntes, Estado de 
Pernambuco, funceionario publico, solteiro, com do-

. .micilio eleitoral no-districto municipal de Jacaré
paguá e residência á estrada do Capão sjn. (Quali
ficação requerida.) 

Philadelpho Manhães. (7.867), filho de Manoel Mar-
cilio Manhães e de Maria da Penha Soares, nasoido 
a 11 de maio de 1912, em Campos, Estado do Rio' 
de Janeiro, motorista, casado, com domicilio elei
toral no districto munieipal de Pavuna e.residência 
á travessa Pau Ferro n . 60. (Qualificação reque
rida.) 

Joaquim Ornellas da .Silva (7.868), filho de Manoel 
Ornellas da Silva e de Leontina Ornellas da Silva, 
nascido a 12 dè agosto de 1918, no Distrieto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á es-
irâda do Pau Ferro n . 1.113. (Qualificação reque
rida.) '-

Almerindo Britto (7.869), filho de João de Britto e de 
Evangelina Britto, nascido a 25. de^novembro de 
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
jacarépaguá e residência á estrada do Rio Grande, 
n . 839. (Qualificação requerida.) 

Francisco Alves Loreto (7.870), filho de Clotildes 
Lucinda do Nascimento, nascido a 5 de julho de 
1905, no Districto Federal, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca
répaguá. (Qualificação requerida.) 

Altamiro Martins Fernandes (7.871),. filho de Manoel 
Martins Pamplona e de Antonia Noronha Pamplona, 
nascido a 20 de junho de 1902, no Districto Fe
deral domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto. municipal de Jacarépaguá e residência á 
estrada da Freguezia o. 1.140. (Qualificação re
querida.) ; 

José Ramos da Silva (71872), filho de Manoel Aründo 
da Silva e de.Maria Luiza da Silva, nascido a 24 
de março de 1907, em Paracamby, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, viuvo, com domicilio eleitoral 

. no districto munieipal de Anehieta è residência á 
. travessa Amalia n . 14, Ricardo de Albuquerque^ 

(Transferencia.) 
, Benedicto'de Andrade (7.873), filho, de Eléuterio de 

Andrade e de Maria de Andrade,, nascido a 3 de 
' abril dé . 1905, 6m Santa. Thereza, Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
ho districto municipal de Jacarépaguá e residência. 

• ê estrada da Freguezia s|n. (Qualificação reque-
• ' - r ida ; ) , ••'-'-

. Flavio Baptista (7.876) filho de Alberto Baptista e 
de Benedicta Baptista, nascido a 24 de maio de 
4911, no Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtbvmunioipal-de A n -
ctíleta e residência á rua 23 n-. 64.- Ricardo Albu 
querque/ .(Qualificação requerida';} 

Confere com o O r i g i n a l 
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7.868. 

7.864. Beurilirto Martins (7.877), filho de Manoel Martins 
líetto e de Benedicta Maria da Conceição, nascido 

•d ou Ue julho de 1911, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, funceionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anehie
ta e residência á rua São Bernardo u . 79, Ricardo 
Albuquerque. (Qualificação requerida.) 

7.865. Orlando Augusto (7.878), filho de Domingos Seara de 
Araújo e de Isabel Fernandes Attiense, nascido a 
31 de março de 1918, uo Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Madureira e residência á Estrada do 
Areai n . 644. (Qualificação requerida.) 

7.866. Leocadia Leal (7.879), filha de Francisco José Freire 
e de Joaquina de Medeiros Freire, nascida a 6 de 
julho de -1901, em São Francisco de Paula, Estado 

. do Rio de Janeiro, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira e re
sidência á travessa Pinto n . 43,' casu 2 . (Quali
ficação requerida.) 

7.867. Stella Quer.solla Vergas (7.880), filha de Carlos Quer-
solla e de Maria Magdalena, nascida a 17 de julho 
de. 1899, no Estado do Espirito Santo, domestica, 
casada, coin domicilio eleitoral uo districto muni
cipal de.Anehieta e residência á rua 21 a. 286, Ri 
cardo Albuquerque. (Qualificação requerida.) 

João Messias de Oliveira (7.881), filho de Messias Go
mes de Oliveira e de Maria Isabel de Oliveira, nas
cido a 23 de agosto de 1911, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e residência á Es
trada do Sapo n. 334. (Qualificação requerida.) 

7.869. Altamiro Moreira Martins (7.88.2). filho de José Mo
reira Martins e de Noemia da Silva Martins, nascido 
a 8 de maio de 1915, no Districto Federal, conimer-' 
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Dona 
Clara n . 178. (Qualificação requerida.) • 

.7.870. João Silva (7.883), filho de João José da Silva e de 
Esmeralda Josephina de Jesus, nascido a 3 de se
tembro, de 1899,- no Districto Federal, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral uo districto municipal 
de Jacarépaguá e residência á Estrada de Guara
tiba sem numero. (Qualificação requerida.) 

Maiaquias Marcondes do Amaral (7:884). filho dc Ma-
laqúias Marcondes do Amaral e de Felicidade da 
Costa Godoy, nascido a 1 de abril de 1869, em P iu-
damonhangaba, Estado de São Paulo, commerci<\ 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni-

• cipal de Jacarépaguá e residência á rua Barão nu
mero 13, casa 7. (Qualificação requerida.) 

7.872. Alfredo Gonzalez Árias (7.885), filho de Emilio 'Gon~ 
zalez Rodrigues -a de Thereza Árias Rodrigues, nas
cido a 15'de março de* 1907, no Districto Federal, . 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de'Jacarépaguá e residência á Es
trada da Freguezia n . 1.140. (Qualificação reque
rida.) 

,7.873. Anklides Carlos Otto Zolhick (7.886), filho de Joseph 
Zollick e de Olga Zollick, nascido a 6 de outubro 
de 1909, no Districto Federal, tecelão, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de A n 
ehieta e residência á rua 31 n . , 30, Ricardo ^Albu
querque. (Qualificação requerida.) 

7.874. Sebastião Mamede (7.887), filho de Colombo Mamede 
e de Julieta Dantas Matnede, nascido a 3 de março 
de 1911, no Districto Federal, funceionario muni
cipal, solteiro, com domieilio eleitoral no districto 
municipal de Anehieta e residência á rua Beberibe 
n. 32. (Qualificação requerida.) 

7.875. Nelson Ferreira da Rocha (7.888), filho de José Fer
reira da Rocha e de Rita Maria da Rocha, naseido a 
6 de abril de 1910, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residência á rua Sana-
toro o. 63. ((Qualificação requerida.) 

7.871. 

.7.876. Camillo Rocha (7.889), filho de Manoel Rocha e de 
Anna Ignacia, nascido a 10 de janeiro de 1899, em 
Carmo, Estado do Rio de Janeiro, commercio, ca
sado, cotm domicilio eleitoral no districto munici
pal de Pavuna e residência á rua Major Medeiros 
n . 105. (Qualificação requerida.) 

7.877. Marcilio Ferreira Cardoso (7.890), filho de Antônio 
Augusto Cardoso e de Ignez Baptista Ferreira Car
doso, nascido a 31 de dezembro de 1917, no Dis t r i 

cto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral uo distrieto municipal de Madureira e re
sidência á Estrada do Sapé n . 334. (Qualificação 
requerida.) 

7.878. Marco Antônio Ferreira Cardoso (7.891), filho de 
Antônio Ferreira Cardoso e de Ignez Baptista Fer
reira Cardoso, nascido a 7 de fevereiro de 191 í. 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do-
imicilio eleitoral no districto municipal de Madu
reira e residência á Estrada do Sapé n . 334. (Qua
lificação requerida.) 

7.879. Joventino da Siiya (7.892), filho de João Gabriel da 
Silva e de Sebastiana Maria do Carmo, nascido a 
Estado de Minas Geraes, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anchio-
la»e residência á rua Borges Freitas n . 289. {Trans
ferencia.) 

7 . 8 8 0 . José Rodrigues Ferreira (7.893), filho de Antônio Ro
drigues Ferreira e de Maria Amélia Ferreira, nas
cido a 19 de março de 1911, no Districto Federai, 
commerpio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e residência á ru.i 
Diamantes n. 2S&. (Qualificação requerida.) 

7 . 8 8 1 . Leouor Prado da Silva (7.894), filha de Victorino do 
Prado Pereira e de Luiza de Moura Prado, nascida 
a 20 cie outubro de 1888, no Estado de Minas Ge
raes, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residência ú 
Pinl'0 Telles n . 7 0 . (Transferencia.) 

7 . 8 8 2 . Eveclia Dias Alves (7.895), filha de Ricardo Dias A l 
ves e de Luiza Justen, nascida a 27 de abril de . 
1918, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á Es
trada do Rio Grande sem numero. .(Qualificação re
querida .) / 

7.883. Yedda Mendes (7.896), filha de Cândido Mendes e de 
Isabel Mendes, nascida a 29 de julho de 1917, no 
Districto Federal, funecionaria publica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residência á rua Cândido Benicio 
n. 5. (Qualificação requerida.) 

7.884. Antônio Gonzalez Lhamas (7.897), filho de Manoel 
Gonçalves Lhamas e de Isabel Ferreira, nascido -a 

1 15 de fevereiro de .1914, no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residência á Estrada do 
Sapé n . 92. (Qualificação requerida.) 

7 .885 . Diamantino Lourenço (7.898), filho de José Louren
ço e de Carolina Esmeralda Lourenço, nascido a 29 
de maio de 1907, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
eipal de Madureira e residência á Estrada do Areai 
ri. 5 0 5 . 

7 . 8 8 6 . Honorina de Souza Salles (7.899), filha de Manoel Ju-
lião de Souza e de Paulina Rita da Conceição, nas
cida a 17 de julho de 1912, em Macahé, Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, casada, com domieiiio 
eleitoral"no districto municipal de Anehieta e re
sidência á rua São João n . 58, Ricardo Albuquer
que. (Qualificação requerida. 

Rio de Janeiro, D . F . , 11 de novembro de 1936. — Pelo 
Escrivão, Guilherme M. Medeiros. 

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 
do Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo da 13" Zona Eleitoral, estão sendo proces
sados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 
7.887. Üriel Garcia de Macedo (7.900), filho de Syzenando 

Garcia Macedo e de Eugenia Silveira de Macedo, 
nascido a 23 de março de 1917, em Itaguahy, Es
tado do Rio de Janeiro, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An -

•% chieta e residente á rua Arahy n . 13. (Qualifi
cação requerida.) 

7.888. Antônio Bueno Dias (7.901)', filho de Gumercindo 
Dias e de Maria José Bueno Dias, nascido a l ' : : 

de agosto de 1914, em Providencia, Estado de Mi
nas Geraes, operário, solteiro, com domicilio elei 
toral no districto municipal de Jacarépaguá e re
sidente á rua Dr . Passos n . 183. (Qualificação 
requerida.) 

Confere com o O r i g i n a l 
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g.889. Claudionor de Mattos Capinan (7.902), filho de Fran-
1 cisco Mattos Capinan è de Maria Soares, nascido 

a 21 de janeiro de 1880, em Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, operário* casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jaca
répaguá e residente á rua Dr. Bernardino n. 67. 
(Qualificação requerida.) 

17.890. Balbino Ferreira da Silva (7.903), filho natural de 
Emilia Ferreira da Silva, nascido a 22 de março 
de 1902, em Rancharia, Estado de Minas Geraes, 

a 5 de outubro de 1911, em Penna de Itapagipe, 
Estado da Bahia, negociante, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Anehieta e 

: residente á rua Commendàdor. Tavares Guerra 76. 
.- (Qualificação requerida.) 

7.902.;Jayme Soares.Portella (7.915), filho de Ramon Lom
ba Portella e de Maria Soares Portella, nascido a 
23 *de julho de 1907, no Districto Federal, com
merciario, solteiro,- com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Anehieta e residente á Estra-

ferroviario, viuvo, com domicilio eleitoral no dis- \ 
tricto municipal de Madureira e residente â ruá 
Vacaratú n. 285. (Qualificação requerida.) 

jf.891. João Francisco de Oliveira (7.904), filho de Fran
cisco Coelho Campos e de Josephina" Alves da 
Conceição, nasoido a 10 dé maio de 1899, no Dis
tricto Federal, lavrador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residente á rua Sacenão.n. 602. (Qualificação re
querida.) 

7.892. Lygia Ferreira (7.905), filha de Eloy Ferreira e de 
Maria Rosa Ferreira, .nsacido a ,5 de julho de 
1916, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residente á rua Albano n. 215. 
(Qualificação requerida. V 

7.893. Firmino da Silva JunióÈ (7.906), f ilhp ,-d.e Firmino 
José da Silva-e-de Gelsstina Cãrlotada Silva, nas
cido a 18'de fevereiro de 19Q4,; no Districto Fe
derai, operário, solteiro, ,com domicilio eleitoral 

' no districto municipal de Jacarépaguá e residente 
- á Estrada do Rio Grande sem numero. (Qualifi-

cação requerida^) . 
7.894. Antenor Dias '{7.90,7), filho de Virgílio Bartholomeu 

Dias e de Maria da Glopia Dias, nascido a 7 de 
dezembro de 1909, ém Penha Itapagipe, Estado da 
Bahia, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Anehieta e residente á 
rua Commendàdor Tavares Guerra n. 72. (Qua
lificação requerida.) 

7.895. Ubaldo Carvalhaes Carvalho (7.908), filho de José 
Venancio de Carvalho e de Maria das Neves Car
valhaes, nascido a 16 de maio de 1909, em Gua-
ranesia, Estado de Mina3 Geraes, official de phar-
rnacía, solteiro, com domicilio eleitoral no distri-
tricto municipal de Jacarépaguá e residente á rua 
Cândido Benicio n. 1.222. (Qualificação reque
rida.) 

7.896. Maria Ferreira da Silva (7.909), filho de José Fer
reira da Silva e do Maria Magdalena da Silva, 

'nascido "a 25 de dezembro de 1905, em Bello Jar
dim. Estado de Pernambuco, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residente á Estrada do Rio Grande 
sem numero. ' (Oualificação requerida.) 

7.897. José Brandão (7.910), filho de Manoel de Alencar 
. Brandão e de( Emilia Vieira Brandão,' nascido a 

23 de setembro de 1903, em Olinda, Estado de 
Pernambuco, operário, solteiro, çom domicilio elei-

• toral no districto municipal de Jacarépaguá e re
sidente á Estrada do Pau Ferro sem numero. 
(Qualificação reouerida.). , 

7.898. Astolpho Salies (7.911), filho de João Baptista Sa-
, , • lies e de Auristella Albemaz; Salies, nascido a 6 

. , de agosto de 1915, em' Cuyabá, Estado de Matto 
Grosso, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Jacarépaguá e resi
dente^ Estrada do Rio Grande seih numero. 
(Qualificação reouerida.1 ; i 

•7.899. Manoel Araújo Pontes (7.912),' filho de Filogonió 
Araújo Pontes e de Isolina Araújo Pontes, nas
cido a 28 de- dezembro de 1903. no Districto Fe
deral. ODerario, solteiro, com -domicilio eleitoral 

' no districto municipal- de Jacarépaguá e residente 
á rua Dr. Passos n. 3. (Qualificação requerida.') 

7.900. Martmho Rocha (7.91.3). filho natural de Luiza Ro
cha, nascido a 25 de .outubro - de .1907. no Acre, 
(Território do Áore), commerciario, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An-
chieta e residente ,á.-Estrada Nazareth n. 740, 
(Qualificação requerida.) , 

7 . 9 0 Í , Armando José Dias (7,914), filho de Virgílio Bar= 
íholomeu Dias e de-Maria da Gloria Dias, nasoido 

da Nazareth n. 740 < a (Qualificação requerida.) 
7.903»-Augustor Reis. de Azevedo (7.916), filho de Adriano 

•. Augusto de Azevedo e de Pillar Réis de Azevedo, 
nascido a 10 de junho de 1917, no Pará, commer-

- « , ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no distri-
\-'••{•. cto'municipal de Anehieta e residente á Estrada 

Nazareth n. ,774. (Qualificação requerida.) 
7.904. Alberto de Mello (7.917), filho dé Leopoldo de Mello 

e de-Iracema Dias Garrijo, nascido a 6 de agosto 
de 1911, no Districto Federal, operário, casado, 

- com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Madureira e residente á rua Burity n. 73. (Qua-

i :".' lificação requerida.) 
7.905. Aguéda Rodrigues Cavalcante (7.918), filho de Anto-
*';*• -nlo Rodrigues da Costa e de Maria Victoria de 

Freitas^ nascido a 5 de fevereiro de 1893, em 
.. Traipú, Estado de Alagoas, domestica, casada, com 

4 2 domicilio 'eleitoral no districto municipal de Má-
• ' dureira" e residente á rua Maria Freitas n. 40. 

(Qualificação requerida:) 
7.906. Laura Maria Vieira (7.919), filho de José Jacintho 

, •„• .Vieira e de Áurea Maria de Jesus, nascido a 8 de 
junho de 1912,. no Districto Federal, domestica, 

;-.: : solteira, com.domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Anehieta e residente á travessa Paulina 
n. .20. (Qualificação requerida.) 

7.907. Zeferino Rodrigues Reginaldo (7.921), filho de Antô
nio Rodrigues Reginaldo e de Rosa Maria da Silva, 

: nascido a 21, de julho de 1891, no Districto Fe
deral, operário., solteiro, com. domicilio eleitoral 
no districto municipal de Pavuna e residente á 
rua Marechal Fleixa n. 1.2S9. (Qualificação re
querida.) . 

7.908. Joaquim Borges (7.922), filho de Luiz Borges^e de 
Luiza Borges, nascido a 9 de junho de' 1909,-em 
Pedra Branca, Estado. do Rio Grande do Norte, 

, operário, solteiro, com domicilo eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e residente á rua 
Fernandes Marinho n. 64. (Qualificação reque
rida.) 

.7.909. lida Bonifácio da Silva (7.923), filho de Leonel Ma
ria da Silva e de Alcina Maria da Silva, nascido 

' a 11 de junho de 1908, em Petropolis. Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral rio districto municipal de. Pavuna e re
sidente á rua Major Medeiros n. 71. (Qualifica
ção requer ida >) 

7.910. José Bonifácio da Silva (7.924), filho de- Cosme Bo
nifácio Silva e de Maria Catharina da Silva, nas
cido a 24 dè junho de 1903, em Ouro Preto, Es-

-*~ "tado :'de Minas Geraes, operário, casado, com db-
. ;;í micilio eleitoral no districto municipal de Pavu-

... ná-e residente á rua Oliveira Alvares n. 191. 
(Qualificação rqeuerida.) 

7.911. 'Salim Tanure Mattar (7.925), filho de' Felippe Mát-
: tar <e de Ráphaela Mattar, nascido a 15 de agosto 

de 4914. em Gpapaga, Estado de São Paulo, com-
' '. , ^merciârio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-' 

"'.tricto municipal de Jacarépaguá e residente á rua 
• - ; Rio Grande sem numero. (Qualificação requerida.) 

7i912v Alcides Gonçalves de Araújo (7.926), filho de Beli-
' • t , .-' • zariò Gonçalves e de Maria da Trindade Recife, 

>-.,;...̂  nascido a 1 de janeiro de 1898, em Rio Preto, Es-
,'.•-•'; fado de,Minas Geraes, lavrador, solteiro,, com do* 

" f . micilio eleitoral no,districto municipal de Madu-
•;.... v : rejra e residente á estrada Marechal Rangel nu-

fímévo 224, (Qualificação requerida.) 
7Í-9Í3, Esthér da Silva Pontes (7.927), filho de'Manoel Mar-

... ufj3jaÈsio g,. p & , j e Qig a sijva Pontes, nascido 
a 21 de março de 1914, no Districto Federal, do** 
mestiça» solteira, eom domicilio, eleitoral ap díãs 
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tricto .municipal-de Jacarépaguá e residente á- rua- Estado do Maranhão, commerciario, • selloim c-iv.-, 
João Vicente n . 293. (Qualificação requerida;) domicilio eleitoral no districto municipal de ,! t 

7.914. Francisco Bernardino de Souza Júnior (7.928), filho , - carépaguá e residente á rua Pereira de Fitíu-*' • 
de Francisco Bernardino de. Souza e de Maria • redo n . 54. (Qualificação requerida. 
Vianna de Souza, nascido a 1 de agosto de 1892, 7.927. Antonia Salazar de Souza (7.941), filha de Amold
em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, com- Rodrigues Salazar e de Delphina Rosa da Conce: • 
mereiante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- ção, nascida a 10 dè maio de 1911, em Manhuas-;!.. 
tricto municipal de Jacarépaguá e residente á r u a - „ Estado de Minas Geraes, domestica, casada, com' 
Lino Fonseca n . 14. (Qualificação requerida.) domicilio eleitoral no districto municipal de Jac-i-. 

7.915. Francisco José Pereira (7.929), filho de José Joa- répaguá e residente á rua Andrade Araújo n . 40. 
* quim Ferreira e de Augusta Minervina Ferreira, (Qualificação vequerida.) 

nascido a 3 de dezembro de 1917, no Districto Fe- 7.928. Eugênio Simões de Castro (7.942), filho de Luiz S i 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no ~ mõés de Castro e de Maria José Simões, nascido 
districto municipal de Jacarépaguá e residente á a 14 de novembro de 1896, na Districto Federai, 
estrada da Covanca sem numero. (Qualificação re- mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral no ciis-
querida.) tricto municipal de Anehieta e residente á rua 

7.916. Hercilia Moura da Silva (7.930), filha natural de Je- Francisco Teixeira n . 31. (Qualificação reque-
suina Pereira Belens, nascida a 10 de abril de rida.) 
1892, no Districto Federal, domestica, casada.-com 7.929. Rubens José da Silva (7.943), filho de Ulysses José 
domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca- da Silva e Orminda Gomes da Silva, nascido a 14 
répaguá e residente á rua Pereira de Figueiredo , de janeiro de 1900, no Districto Federal, operário, 

n . 65. (Qualificação requerida.) solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-
7.917. Iracema-Leite da Silva (7.931), filha de Manoel F í - nicipal de Jacarépaguá e residente á rua Alei no 

delis da Silva e de Perciliana Fidelis da Silva, nas- n . 37. (Qualificação requerida.) 
cida a 10 de março de 1900, em Monica, Estado do 7.930. Cândido dos Santos Figueiredo (7.944), filho de Ma-
Rio de Janeiro, domestica, casada, com domicilio - noel Alexandre Figueiredo e de Cândida dos San-
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e tos Figueiredo, nascido a 31 de dezembro de 1911, 
residente á rua Pinto Telles n . 30. (Qualificação no Districto Federal, commerciario, solteiro, com 
requerida.) domicilio eleitoral no districto municipal de A n -

'7.918. José Moreira, da Silva (7.932), filho de Ernesto Mo- chieta e residente á ruá da Capella n . 253. (Qua-
reira da Silva e de Carolina Moreira da Silva, nas- lificação requerida.) - ' 
cido a 22 de maio de 1912, no Districto Federal, 7:931. Analia Eliza Viola (7.954), filha de Vicente Viola e 
commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no . de Ctelia Viola, nascida a 29 de dezembro de 1909. • 
districto municipal de Madureira e residente à rua em Theophilo Hanio, Estado de Minas Geraes, dq-
Conselheiro Galvão n . 571. (Qualificação reque- mestiça, casada, com domicilio eleitoral no dístr i -
rida.) cto municipal de Jacarépaguá e residente á rua 

7.919. Lourdes Rodrigues (7.933), filha de Antônio Joaquim Commendàdor Pinto n . 52. > 
Gonçalves Rodrigues e de Maria Jesus Ferreira. 7.932. Waldir da Costa Pimentel (7.946), filho de Bernar-
nascida a 15 de abril de 1915, no Districto' Fe- dino da Costa Pimentel e de Virgínia da Silva P i -
deral, domestica, solteira, com domicilo eleitoral no ' mentel, nascido a 1 de junho de 1917, no Districto. 
districto' municipal de Jacarépaguá e residente á Federal, commerciario, solteiro, com domicilio elei-
rua Pinto Telles n . 138. (Qualificação requerida.) toral no districto municipal de Pavuna e residente 

7.920. João de Paiva (7.934). filho natural de Anna de Pa i - á avenida Automóvel Club n . 3.038. (Qualifica
va, nascido a 6 de novembro de 1915, no Districto Ção requerida.) 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 7.933. Henrique José de Carvalho (7.947), filho de Augusto 
no districto municipal de Jacarépaguá e residente José Carvalho e de Amélia Pinto de Carvalho, nas-
á rua Carlos Xavier n . 24. (Qualificação reque- cido'a 18 de fevereiro de 1905, no Districto Fe
rida.) deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no-

7.921. Odilon Claudionor dos Santos (7.935), filho de Aleixo districto municipal de Pavuna, e. residente á es-
; Caetano dos Santos e de Maria Angélica da Con- ' . '• irada Monsenhor Felix n . 494. (Qualificação re-

ceição, nascido a 11 de junho de 1908, em Aracaju, • querida. 
Estado de Sergipe, commerciario, solteiro, com do- 7.934. Francisco' Rodrigues (7.948), filho-de José Rodrigues 
micilio eleitoral no.districto municipal de Jacaré- e de Maria Vasques, nascido a 4 de março de 1916, 
paguá e residente- á estrada da Tijuca sem nume- no Districto Federal, operário, solteiro, com demi-
ro. (Qualificação requerida.) ' cilio eleitoral no districto municipal de Madureira 

7.922. Jorge da Rocha Lima (7.936), filho de José Torquato. e residente á rua Vaz Lobo n . 71. (Qualificação 
de Lima e de Maria Engracia de Lima, nascido a requerida.) 
15 de agosto de 1918, em Santo Antônio, Estado da 7.935. Cornelio Franco de Aquino (7,949), filho' de Frede-
Bahia. commerciario, solteiro, com domicilio elei- ' rico José de Aquino e de Maria Magdalena Franco,-
e residente á travessa Carlos Xavier n. 43 A . (Qua- nascido, a 4 de maio de 1912, no Districto Federal, 
lificação requerida.) operário, solteiro, com domicilio eleitora! no dis-

7.923. Augusto Ibernon da Cruz Filho (7.937), filho de A u - tricto municipal de Pavuna e residente á rua Cis-
gusto Ibernon da Cruz e-de Cecília Ibernon da platina n . 51. (Qualificação requerida.) 
Cru, nascido a 29 de março de 1914, no Districto 7.937. Samuel José de Souza (7.950), filho de Tiburcio José-
Federal. empregado publico, solteiro, com domici- * de Souza e de Narciza Maria de Souza, nascido a: 
lio eleitoral no districto municipal de Jacarépa- -20 d i junho de 1904, em Laranjeiras, Estado do 
guá e residente á rua Alayde n . 62. (Qualifica- Rio d i Janeiro, funceionario municipal, casado, com 
ção requerida. . . ' • - . ' . domicilio eleitoral no districto municipal de Pa-r'. 

7.924. Vicente Seta (7.938), filho de Salvador Seta.e de Pas- . vuna e residente á rua Neusa de Freitas n . 139.) 
choalina Sabato, nascido a 7 de julho de 1882, era (Qualificação requerida.) 
Consensa, Itália, proprietário, casado, com domici- 7.937; José Perelli (7.951), filho de César Perelli e de Luiza 
lio eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá Perelli,»nascido a 20 de junho de 1904, em Rio 
e residente á traxessa Carlos Xavier n . 43, A. (Qua- Claro, Estado de Minas Geraes, operário, casado, 
lificação requerida.) i .- com domicilio eleitoral no districto municipal dc 

7.925. José Narciso de Miranda (7.93©), filho de José M i - Madureira e residente á estrada do Sapé n . 227.. 
randa e de Perciliana Espreciosa Monte, nascido' (Qualificação requerida.) 
em Claro Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, em- 7.938. Nestor Rodrigues de Oliveira (7.952), filho de Joa-, 

: pregado publico, casado, com. domicilio eleitoral no quim Marques de Oliveira e de Alice Riodades dfv. 
districto municipal de Jacarépaguá e residente á Oliveira, nascido a 30 de julho de 1905, no D i -

V. rua João Vicente n . 39. (Qualificação requerida.) : tricto Federal, commerciario, casado, com dornici-
7.926. Manoel Moreira Santos Netto (7.940), filho de José , Üo eleitoral no districto municipal de Pavuna e.-. 

Moreira dos Santos e de Rosa. Salazar dos Santos, residente á rua Monsenhor Felix n . 843. (Quali-
nascido a 10 de agosto de 1913. em Monte Alegre, f ícação.requerida.) 

Original ilegível 
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7.930. Dalvo Joaquim Corrêa (7.953), filho de Franfclra Joa-
quim Corrêa e de Adelaide Corrêa Cabral, nasoido 
a 3 de janeiro de 1914, no Districto Federal, ope-t 

rario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residente á rua das Opa-
las n. 199. (Qualificação requerida.) 

7.940. Mathilde Rosa da Silva (7.954), filho de Ignacio Dias 
da Rosa e de Adelaide da Silva Rosa, nascida a 17 
de dezembro de 1908, no Distrieto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residente á rua Dona 
Rosa n. 50. (Qualificação requerida.) 

f7.941. Albertina Garibaldi Pinto (7.955), filha de Paulino 
Garibaldi Pinto e de Euzebio Maria da Gloria Pin
to, nascida a 16 de setembro de 1896, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral, 
no districto municipal de Madureira e residente á 
rua das Saphiras n. 42. (Qualificação requerida.) 

7.942. Edson Gonçalves de Oliveira (7.956), filho de Lin-
s" dolpho Gonçalves de Oliveira e de Adelia Gonçal

ves de Oliveira, nascido a 7 de junho de 1916, no 
Districto-Federal, operário, solteiro, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de Pavuna'e resi
dente á rua Luiz Borges n. 155. (Qualificação re
querida) . 

7.943. Altamiro Pinto de Almeida (7.957), filho de Alfredo 
« Pinto de Almeida e de Eliza Carvalho de Almeida, 

nascido a 2 de agosto de 1906, no Districto Fe
deral, commerciario, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Pavuna e residente á 
rua Luiz Borges n. 203. (Qualificação requerida.) 

J$«944. Acnilles Chevalier (7.958), filho de Luiz João Che
valier e de Thereza Rodrigues Chevalier, nascido a 
18 de janeiro de 1896, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna e residente á rua Antônio 
João n. 51. (Qualificação requerida.) 

^.945. José Monteiro (7.959), filho de José Pinto e de Maria 
^ da Gloria Souza Monteiro, nascido a 9 de feve

reiro de 1909, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitora] no districto munici
pal de Jacarépaguá e residente rua Uma sem nu
mero. (Qualificação requerida.) 

'7.946. Felieiano José Ximenes (7.960), filho de Rufino José 
Xlmenes e de Olinda Pulcheria Bastos, nascido a 
21 de julho de 1906, no Districto Federal, com
merciario, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e residente á estra
da do Sapé n. 260. (Qualificação requerida.) 

7.947. Damião Dias (7.961). filho de Clementino Dias Ma
chado e de Hercilia de Souza Ribeiro, nascido a 
21 de novembro de 1917, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Madureira e residente á estrada 
do Sapé n . 292. (Qualificação requerida.) 

7.948. Orozimbo de-Paula Maia (7.962), filho de Álvaro de 
Silva e de Ermelinda Rozio Montez, nascido a 14 
de junho de 1907, em Formigas, Estado de Minas 
Geraes, commerciario. casado, com domieilio elei
toral no districto municipal dô -Madureira e resi
dente á rua Henrique Ferreira. (Qualificação re-
qiierida.) 

7.949. Rita Campos de Queiroz (7.963), filho de João Boni
fácio de Campos Braga e de Jeronyma Victoria 
Braga, nascida a 14 de maio dè 1909, em São Goti-
çalo, Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Madureira e residente á estrada do Sapé n . 338. 
(Qualificação requerida.) 

*.950. Marceiino Ferreira Cardoso (7.964), filho de Antônio, 
Augusto Cardoso e de Ignez Baptista Ferreira Car
doso, nascido a 5 de outubro de 1915, no Districto 
Federal, commerciario, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Madureira e resi
dente á estrada do Sapé n . 334. (Qualificação re
querida.) 

7,951. Yolanda Scofano Ferreira (7.965), filho de Vicente 
Seofano Nicola e de Francisca Carrascosa, nascida 
a 29 de setembro de 1907, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis= 
tricto municipal de Jacarépaguá e residente á pra= 
ça Barão n. 44» (Qualificação reaueridsu) 

7.952. José Luiz Gomes Coutinho (7.966), filho de Antônio) 
Luiz Gomes e de Gracinda da Conceição Gomes 
Coutinho, nascido a 13 de julho de 1878, em Por
tugal, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Anehieta e residente á es
trada do Engenho Novo n. 160. (Qualificação re
querida.) 

7.953. Maria Arlinda da Silva (7.967), filho de Manoel Ar-
lindo da Silva e de Maria Luiza da Silva, nascido 
a 10 de janeiro de 1905, em Paracamby (Estado 

, do Rio de Jneiro, operaria, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de A-nchieta e re
sidente & travessa Amalia n . 14, Ricardo de Albu
querque. (Qualificação requerida.) 

7.954. João Verissimo (7.968), filho de Alexandre Veríssi
mo e de Geraldina Verissimo, nascido a 14 de ju
nho de 1912, no Districto Federal, commerciario, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Jacarépaguá e residente á rua-Analia 
Franco n . 124. (Qualificação requerida.) 

7.955. Iracema Ferreira Leite (7.969). filha de Arthur Fer
reira Leite e de Clotilde Maria Ferreira, nascida 
a 2 de setembro de 1918, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residente á rua 
Barão n . 44. (Qualificação requerida.) 

7.956. David Augusto da Silva (7.970), filho de Joaquim 
Augusto da Silva e de Laura Bahia da Silva, nas
cido a 3 de fevereiro de 191.7, no Districto Fe-Í 
deral, operário, solteiro, côm domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residente ái 
rua Maria José n . 23. (Qualificação requerida.) I 

7.957. Antenor Rodrigues de Oliveira (7.971), filho de 'Se-I 
nhorinha Gonçalves Bahia, nascido a 7 de f e 
vereiro de 1907, no Districto Federal, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Jacarépaguá e residente á rua Caicó n. 36. 
(Qualificação requerida.) 

7.958. Agenor de Oliveira Chaves (7.972), filho de Manoel 
de Pinho Oliveira e de Olympia Maria Oliveira, 
nascido a 22 de Outubro de 1893, no Districto Fe
deral, commerciante, casado, com domicilio eleito-
Tal no districto municipal de Jacarépaguá e resi- . 
dente á rua Cândido Benicio n . 124. (Qualificação 
requerida.) 

7.959. Julia Nobrega da Silva (7.973), filha de Manoel An
tônio Nobrega e de Virgínia Leopoldina Nobrega, 
nascida a 14 de agosto de 1906, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residente á 
rua Guacinin n . 37. (Qualificação requerida.) 

7.960. Leonor dá J Si lva Martins (7.974), filha de Deoca-
ciana da Silva, nascida a 15 de julho de 1916, 

' no Districto Federal, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá e residente á rua da Covanca sem numero., 
(Qualificação requerida.) 

7.961. Braz Lauro d.e Carvalho (7.975), filho de Francisco 
Fernandes Lauro F . e de Zulmira de Carvalho F i 
gueiredo, nascido a 15 de julho de 1886, em Nova 
Fríburgo, Estado do Rio de Janeiro, professor, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Jacarépaguá e residente á rua Rio Grande 

' sem numero. (Qualificação requerida.) 
7.962. Jorge da Silva (7.976). filho de Oscar Cardoso dá 

Silva e de Maria Oliviá da Silva, nascido a 31 de 
março de 1912, em Petropolis, Estado do Rio de 
Janeiro, commerciario, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e re
sidente á rua João Vicente n . 133. (Qualificação 
requerida.) 

7.963. Elza Ferreira Netto (7.977), filha de José Ferreira 
Netto e de Ilka Ferreira Netto, nascida a 1 de no
vembro de 1914, no Distrieto Federal, commercia-
ria, solteira, com domicilio eleitoral nó districto 
municipal de Jacarépaguá e residente no largo do 
Campinho n. 23. (Qualificação requerida.) > 

7.964. J080 Baptista Gurgel dô Amâfâl (7.978), filho de José 
Martins Gurgel do Amaral @ de Anaa Ferreira 
Gurgel do Amaral, nascido a 28 de Janeiro de Í909, 

. em Alesjj Estado -de Minas Geraes, cOmraereiariOs 

Confere com o O r i g i n a l 
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7.980. 

Mi, 

solteiro, tom domicilio eleitoral no districto mu- 7.977. 
nicípal de Jacarépaguá e residente' á rua Cândido 
Beniciõ n. 524. (Qualificação requerida.) 

7.W5. iBaul Kumaa Soares (7.979), filho de João Cancio Pe* 
reíra Soares e de Mathilde Kman Soares, nascido a 

• 26 de marco dè iÕõO, no Districto Federal, com
merciario, casado, com domicilie eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuüà e residente á estrada 7.978. 
do Duníigb n. 1.584. (Qualificação requerida.) 

17.966., Alcides dê Castro (7.980), filho de Horacio de Souza 
Castro e de Alice de Souza Castro, nascido á 13 de 
junho de 1913, no Districto Federal, funceionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e residente á estra
da Marechal Rangel n. .60. (Qualificação reque- 7.979. 
rida.) 

7.967. Wilson Cardoso dós Santos (7.981), filho de Nelson 
Cardoso dos Santos e de Almerinda Ribeiro dos 
Saiitos, nascido a 5 de janeiro de 193 8, no Dis t r i 
cto Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e re
sidente á rua Anna Telles n. 101. (Qualificação 
requerida.) 

7.966. Maria de Lourdes Oliveira (7.982), filha de Erhèstõ 
Baptista Oliveira ê de Ótilia da Silva Oliveira, 
nascida a 19 de abril de 1918, no Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residente 
á estrada da Freguezia n. 694. (Qulaificação re
querida.) 

.7,969. Geraldo Pereira de Castro (7.983), filho dé Aristides 
Pereira de Castro e dè Adélia Megeólaai, nascido 
â 27 de agosto de 1917, em Sarandy, Estâd* de M i 
nas Geraes, funceionario publico, solteiro, com do-

i micilio eleitoral no districto municipal de A n - 7 ggg 
ehieta e residente á rúa Jarino n . 127. {Qualifi
cação requerida.) 

7.97Ò. Armando Gonzaga dos Santos (7.984), filho de Luiz 
Gonzaga dos Santos e de Maria Espíndola dos San-, 
tos, nascido a 19 de aj?osto de 1016,. ho Distrieto 
Federai, operário, solteiro, côm domicilio eleitoral 7.983. 
tiô districto Municipal de Jácârépagu e residente á 
estrada da Covanca seu numero. (Qualificação re
querida,) 

7.971. Pedro Gozar Geráldino (7.085), filho de Cezar Gal-
dino è de Izabel Maria da Paixão, nascido a 1 de ' -
janeiro de 1906, em Muriahé, Estado de Minas Ge- 7.984. 
raes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residente á 
rua Tymbira n. 95. (Qualificação requerida.) 

7.972. Alberto Mendes (7.986), filho de José Maria Mendes 
e de Rosa de Oliveira-Mendes, nascido a 23 de 
abril de 1916, no Districto Federal, commerciario, 
solteiro, com domicílò eleitoral no districto muni- 7.985. 
cipal de Jacarépaguá e residente á estrada da Co
vanca n . 115. (Qualificação requerida.) 

7.973. Laürentina Rodrigues (7.988), filha de Antônio. Ro
drigues e de Judíth de Andrade, nascida a 9 do 
abril de 1916, no Districío Federal, domestica, sol
teira, èom domicilio eleitoral ho districto munici
pal dè Pavuna è residente á estrada do Sapé nu
mero 461. (Qualificação requerida.) .. 

7.974. Viriáto da Silva Machado (7.989), filho de Antônio 
Henrique S. M . è dè Lieeria Pèrez Machado, nas
cido a 14 dè juftho de 1890. em Bertevènté, Estado 
do Espirito Santo, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Madureira 
e residente á estrada Marechal Range! n . 911. 
(Transferencia.) 

r7.*79. AltâmifO Ròsâ dâ Silva (1.990), filho de Leandro da 
Silva e de Olga Marra Magdalena Araujò, .nascido 
a 21 de agosto de 1911, em Nova IgUássü, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Madureira 7.988. 
é residente á estrada Portella n . 286. (Qualifica
ção requerida.) 

f.976. Juventino Florentino dâ Costa (7.991), filho dé João 
Floreâtittò da Costa é de Francisca Maria da Con
ceição Costa, nascido a 4 Sé maio de 1910, em Oan-
tàgallo, Estado do Rio de Janeiro, opéfário, ca-
mão, tom domicílio êieitòfâl no distrioto muníci- 7.989. 

pai dé Jâúârépftguá è residente á estrada de Gu'a-
fatíbâ &. 904. (Qualificação requerida.) 

7.Ô86. 

7.987. 

Alcides Vieifa Furtado (7.992), filho de Manoel Viei 
ra Furtado Filho e de Luiza , Baptista Furtado, 
nascido a 12 de abril de 1918', no Districto Fe
deral, commerciario, casado, côm domicilio eleito
ral nô districto municipal de Jacarépaguá e resi
dente á èstrádá do Pâuferrô n. 1. (Qualificação 
requerida.) . ' " 

Antônio dè Almeida (7.993), filho de Luiz d£ Olivei
ra e de Felicidade de Oliveira, nascido a 12 de ju 
nho de 1895, èm Màthias Barbosa, Estado de M i 
nas Geraes, empregado publico, casado, côm domi
cilio eleitoral nô districto municipal dè Pavuna & 
residente á wia Luiz Borges n . 192. (Qualificação 
requerida.) 

Astrògildo da COsta Palilla (7.995), filho de Amancio 
da Costa Palilla e de Almerèntina Còrina Santos, 
nascido a 5 Üè fevereiro de 1918, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com "domicilio eleitoral no 
distrioto municipal de Jacarépaguá e residente ú 
estrada do Curicica sèííi numêrô. (Qualificação re
querida .) 

Hélio Lòpès Beltrão (7.994), filho de Luiz Lopes Bel
trão e de Dèolinda Lopes Beltrão, nascido a 7 de 
agosto de 1915, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, òòm domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dô Jacarépaguá e residente á rua Caicó nu
mero 225. {Qualificação requerida.) 

Frànklin de Almeida Filho (7.996), filho de Fran-
klih dè Oliveira e de America Gomes dê Oliveira, 
nascido a 4 de setembro dè 19Ò6, em Cidade de 
Queluz, Estado de Minas Geraes, empregado pu
blico, casado, com domicilio eleitoral üó distrieto 
municipal de Madureira e residente á rua Para-
eatu n . 122, (Qualificação requerida.) 

Manoel José Maftinho (7.997), filho dè José Maria 
Martihhó e, de Florinda Ferreira Martins, .nascido 
a 16 dé junho de 1910, no. Districto Federal, ope
rário, •solteiro,* com domicilio eleitoral no distri
cto municipal -do Anehieta s residente á rua 21 
t i . 260. (Qualificação requerida.) 

Carlindô Garcia Martins (7.998), filho de Manoel Gar
cia e do Maria da Gloria Martins, nascido a 19 do 
maio de 1909, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no dis-
Vricto municipal de Anehieta é residente á rua São 
Bento n . 248. (Qualificação requerida.) 

.Waldemar da Rosa Rodrigues (7.999), filho de Dio-
go Narelles Rodrigues e de Maria Quiterio da Rosa, 
nascido a 16 de setembro de 1903, èm Pelotas, Es-

, tado do Rio Grande do Sul, operário, solteiro, com 
' domicilio eleitoral no districto municipal de Pa
vuna e residência á rua Affoftsó Galdino n . 25. 
(Qualificação requerida.) 

Vasco da Gama Ferreira (8.,000), filho de Lincoln 
José Ferreira e de Belliha Ferreira, nascido a 1 
de agosto de 1917, em Juiz de Fora,' Estado do 

. Minas Geraes, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residência, á rua Dr . Passos n . 18. (Qualificação 
requerida.) 

••Luiza Justea Alves (8.001), filha dè Jacintho Justens 
e,dè Luiza Justén, nascida a 8 de de novembro de 
1893, em Petròpolis, Estado do Rio de Janeiro, do-. 

• mestiça, casada, com domieilio eleitoral no distrioto 
municipal de Jacarépaguá e residência 'á rua São 
Marcos n . 6. (qualificação requerida.) 

João Nunes Machado (8.Ò02), filho de Francisco Nunes 
Machado e de Maria Carolina Machado, nascido a 
13 dè novembro de 1913, em Parahyba do Sul, Es
tado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca
répaguá e residência á rua Coronel Rangel n . 17'. 
(Qualificação requerida.) 

Pedro Barros Pimentel (8.003), filho dè Manoel n> 
Barros Pimentel e de Maria Gesaria Pimentel, nas
cido à 29 dé janeiro de 1908, em Palmares, Estado 
de Pernambuco, commercio,. casado, com domici'\;> 
eleitora]'nô districto municipal de Jacarépaguá e 
«ídêftcia.á rua Cândido Benicio n . 526. (Qualifica-;.--!! 
requerida.) 

Mánôél Rodòlpho de Assis Ricciardi (8.004), filho de 
Sebastião Ricciardi e dè Mànis de Assis RieciaroM, 
nascido a 2 dè novembro de 1917, no Districta Fe-
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deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 8.003. 
districto municipal de Jacarépaguá e residência & 
rua Albano n . 3. (Qualificação requerida.) 

7.990. Antônio Pereira de Mello, filho de Ary Mello e de 
Isaura Farela, nascido a 7 de dezembro de 1915, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio 8.004., 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 
e residência á estrada do Cafunda n . 56. (Qqualiii-
cação requerida.) 

7.991. Isaura de França Moreno (8.006), filha de Luiz de 
França Moreno e de Noemia de Almeida, nascida % 8 
de abril de 1916, no Districto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal 8.005. 
de Anehieta e residência á rua Commendàdor Soares 
Guerra n . 76. (Qualificaçãorequerida.) 

7.892. Mario Rodrigues Fayão (8.007), filho de Henrique* 
Rodrigues Fayão e de Alice Rosa Fayão, nascido a 25 
de setembro de 1913, no Districto Federal, operário, 8.006. 
solteiro, com* domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Madureira* e residência á travessa Dias n. 1. 
(Qualificação requerida.) 

£.993. Iran Graziani Freire (8.Ú08), filho de Seraphin Pe
reira Filho e de Guiomar Graziane Freire, nascido a 
8 de fevereiro de 1918, no Districto Federal, estu
dante, solteiro, Ncom domicilio eleitoral no districto 8.007. 
municipal de Jacarépuagá e residência á rua Cândido 
Benicio n . 615. (Qualificação requerida.) 

J.994. Paschoalina Paura (8.009), filha de Francisco Paura 
e de Vianna,Paura, nascida a 23 de agosto de 1896, em 
Prossos, Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Ja- 8.008. 
carépaguá e residência á estrada do Rio Grande som 
numero. (Qualificação requerida.) 

p.995. Antônio da Costa Bacelete (8.010), filho de Aristeu 
da Costa Bacelete e de Beatriz Fernandes Bacelete, 
nascido a 29 de agosto de 1913, no Districto Federal, 
operário, solteiro ,com domicilio eleitoral no distri- 8.009. 
cto municipal de Madureira e residência á rua Alicio 
de Freitas n . 106. (Qualificação requerida.) 

y.996. Edson dos Santos Pinheiro (8.011),, filho de Manoel 
Cordeiro Pinheiro e Annaresa dos Santos, nascido a 
26 de agosto de 1911, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni- 8.010. 
cipal de Jacarépaguá e residência á rua Rio Branco 
n . 58. (Qualificação requerida.). 

7.997. José de Andrade Silva (81012), filho de Thales de 
Andrade Silva e de Jandyra de Almeida C. S., nas
cido a 7 de maio de 1918, no Districto Federal, com- 8.011. 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Capi
tão Menezes n . 676. (Qualificação requerida.) 

7.998. João Francisco dos Santos (8.013), filho de Aprigio 
Francisco dos Santos e de Èlydia Andrade dos Santos, 
nascido a 6 de outubro de 1900, no Estado do Rio de 8.012. 
Janeiro, funceionario publico, casado, com domicilio ; 

eleitoral no districto municipal de Anehieta .e re
sidência á rua Arahy n . 136, Ricardo de Albuquer
que. (Qualificação requerida.' 

.7.999. Silvino dos Santos Britto Filho (8.014), filho de S i l -
vino dos Santos Britto e de Olivia de Souza Britto, 8.013. 
nascido a 27 de abril de 1918, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Francisco Giffoni n . 14. (Qualificação requerida.) 

8.000. Valdevino Leonardo (8.015), filho de Gregorio Leo
nardo de Azevedo e Sebastiana Clara Ramos, nascido 8.014, 
a 18 de outubro de 1902, no Estado do Rio de Ja
neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residência á 
Estrada do Copenha n . 526. (Qualificação reque
rida.) 

8.001. Odette Moura dos Santos (8.016),' filha do Joaquim 
José de Moura Neto e de Maria Rosa de Moura, nas
cida a 28 de outubro de 1901, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Francisca Salles n . 160. (Qualificação requerida.) 

8.002. José Bittencourt Castellar (8.017), filho de Guilher
me Castellar e de Rita Bittencourt Castellar, nascido 
a 6 de maio dé 1905, no Estado do,Rio de Janeiro, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Anehieta e residência á estrada dà 
da Pavuna n . 31. (Qualificação requerida.). 

8.015 

8.016 

Elza de Almeida (8.018), filha de Maria de Almeida,', 
nascida a 9 de abril de 1917, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no distr i-
c tomunicipal de Anehieta e residência á estrada da 
Pavuna n . 88. (Qualificação requerida.) 

Esther Bastos Pereira Braga (2.020), filha de Manoel 
Maurício da Costa Bastos e Carlota Silveria da Costa, 
nascida a 29 de dezembro de 1896, no Districto F e 
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto munieipal de Jacarépaguá e residência á 
estrada dos Tres Rios n . 97. (Qualificação reque
rida.) 

Ovidio Alves (8.021), filho de João Domingos Russo 
e de Francisca Aguida Alves, nascido a 3 de junho de 
1905, no Estado de Minas Geraes, sargento da M a - , 
rinha, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Anehieta e residência á rua da Pavuna 
n. 97. (Qualificação requerida.). 

Martha Chevalier Mariz (8.022), filha de Eduardo 
Felix Chevalier e de Josephina Chevalier, nascida a 
16 de março de 1898, em Nictheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e res i 
dência á estrada da Freguezia n . 1.217. (Qualifi
cação requerida.) 

Alda de Souza (8.023),, filha de Jayme Antônio de 
Souza e de Maria Cândida, nascida a 27 de julho de 
1915, no Districto Federalj domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anehie
ta e residência á estrada Nazareth n . 774. (Quali
ficação requerida.) 

Ricardo Francisco L i m a (8.024), filho de Ricardo' 
Lima e de Getrudes Francisco de Lima, nascido a 30 
de maio de 1902, em São Manoel, Estado de Minas 

- . Geraes, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Jacarépaguá e residência á rua Silvia de 
Mello n . 140. (Transferencia.) 

Osmar César Machado (8.025), filho de José César 
Machado e de Celestina Gonçalves Machado, nascido 
a 7 de setembro de 1911, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Anehieta e residência á estrada do 
Rio do Pau n . 7. (Qualificação requerida.) 

Manoel Messias da Silva (8.026), filho dè João Fran
cisco dos Anjos e de Maria da Conceição dos Anjos, 
nascido a 24 de dezembro de 1903, em Aracaju, Es
tado de Sergipe, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residência á travessa Cy-
priano de Carvalho n . 30. (Qualificação requerida.) 

Diga Rocha de Almeida (8.027), filha de Alberto 
Militão da Rocha e de Thereza Menezes Rocha, nas
cida a 12 de junho de 1904, no Districto Federal, do
mestica, viuva, com domicilio eleitoral no districto: 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Barão 
da Taquara n . 281. (Qualificação requerida.) 

Francisco da Silva Leite (8.028), filho de Maria da 
Silva Leite, nascido a 22 de outubro de 1909, no Dis
tricto Federal, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Madureira e residên
cia á rua Thereza dos Santos n . 179. (Qualificação 
requerida.) 

Felicíssimo Pinto (8.029), filho de Esmerilha Rodri
gues Pinto, nascido a 5 de agosto de 1908, em São 
João da Barra, Estado do Rio do Janeiro, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Madureira e residência á rua Diamantes nu
mero 277. (Qualificação requerida.) 

. Oswaldo Thomaz (8.030), filho de João Manoel Tho
maz e .de Aurelia Lopes Thomaz, nascido a 2 de 
março de 1906, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no dfetricto municipal 
de Anehieta e residência á rua São Venancio n. 140. 
(Qualificação requerida.) 

. Mario Trott (8.031), filho de Felippe Trott e de 
Emil ia Trott, nascido a 2 de abril de 1893, no Es 
tado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá e residência á rua Cândido Benicio n. 47. 
(Qualificação requerida.) . > 

. Francisco Guedes de Lima (8.032), filho de Cosme 
Guedes de Lima e de Henemozina Rosa de Lima, nas

c ido a 6 de julho de 1912, np Districto Federal,, 
^commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna e residência á rua Luiz 
Borges n. 155. (Qualificação requerida.), 

Confere com o O r i g i n a l 
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g.017. Godofredo de Souza Costa (8.033), filho de Luiz Alves 8.031. 
, da Costa e de Joaquim Maria de Souza Gosta, nascido 

a 24 de março de 1887, no Districto Federal, com-
merciante, casado, com domicilio eleitoral no' distri
cto municipal de Madureira © residência á rua do 
Sapé n . 28. (Qualificação requerida.) 

8.018. Anna Câmara (8.034), filha de Joaquim Gamara e de 8.032. 
Clotilde Câmara, nascida a 4 de abril de 1907, no 
Districto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira e re
sidência á rua Paula Vianna n . 177. (Qualificação 
requerida.) 

8.019. Antônio Gregorio Rodrigues (8.035), filho de Sera
fim Gregorio Gonçalves e de Aurora Rodrigues A l 
vares, nascido a 1 de maio de 1917,' no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio no distri
cto municipal de Pavuna e residência á estrada do 
Quitüngo sem numero. (Qualificação requerida.) 

8.020. Domingos Vianna Rangel (8.036), filho de J o ã 0 B a 
ptista Rangel e de Jul ia Ribeiro Vianna, nascido a 
16 de junho de 1909, em Assú, Estado do Rio dé Ja
neiro,: commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Madureira e residência á rua 
das Opalas. (Qualificação requerida.) 

8.021. Arlindo José. dos Santos (8.037), filho de Dyonisiá 
Maria da Conceição, nascido a 8. de dezembro de 1900, 
no Districto Federal, lavrador-sollteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 

-(Qualificação requerida.) 
8.022. José Costa Pereira (8.038), filho de Constantino da 
'•: Costa Pereira e de Joanna CGordeiro. da Cunha, nas

cido a 10 de maio de 1918, em Recife, Estado de Per
nambuco; estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á rua Pinto Telles n. 119. (Qualificação reque-.. 

'-' . - rida.) 
8.023. José Ramos do Valle .(8.039)', filho de ..Avelino Ramos 

do Valle e de Antonia da Silva Ramos, nascido a 16 
" v de maio de: 191.4, no Estado, dô Rio dè Janeiro, com- S.037 

mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Bauru 
11. 43. (Qualificação requerida.) 

5.024. José Albino da Cunha (8.040), filho de Maximiano 

8.033. 

8.034. 

8.038. 

8.036. 

Albino e.de Anna Rosa, nascido a 19 de agosto de 
1904, èm Parahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
funceionario publico, casado, com domicilio eleitoral 
no. districto municipal de Jacarépaguá p residência á 
rua Assú n . 18. (Transferencia:) ... , 

8.025. Elvira Roma, filha de Elvira Alvares de. Azevedo 
. .-. Silva,, nascida a 13 de julho de 1913,. no Districto 

Federal, estudante, solteira, Com domieilio eleitoral 
' n o districto municipal de Jacarépaguá e residência 

á r u a Pinto Telles n . 45.' (Qualificação requerida.) 
8.026. Carlindo Figueiredo de Macedo (8.042), filho de Joa

quim Figueiredo de Macedo e de Donata Cândida de 
. Macedo, nascido a 17 de dezembro de 1910, em Villa 

Glicerio, Estado de Pernambuco, commercio, solteiro, 
•com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residência á rua Pinto Telles n . 16. 
(Qualificação requerida.). ' 

8.027. Anna Gomes Pichirini (8.043), filha de Antônio Joa-
. quim Gomes e de Isabel Gonçalves Gomes, nascida a 

9 de junho de 1904, no Districto Federal, domestica, 
. •'.- casada, com domicilio eleitoral no- districto munici

pal de. Jacarépaguá e residência á rua Dr . Passos 
; , • n , 6. (Qualificação requerida.) 
8.028. Armando Arthur.dat Costa Ferreira (8.044), filho 
'. de João Feliciano Pedroso.da Costa Ferreira e de 

Anna Gomes da Costa Ferreira,.nascido a-17 de junho 
de l893i no Districto Federai, funceionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral nò districto muni-

j. , cipal de Madureira e-residência á estrada.do Areai 
h . 587. (Qualificação requerida.) . 

8.029. Oswaldo Jacomo da Silva (8.045), filho de Firmo 3a-
' como dã Silva e de Antonia Maria da Gonceição, 

nascido a 5 de janeiro de 1910, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitora! no dis
trioto municipal de Madureira e residência á estrada 
do Areai n . 644." (Qualificação requerida.) 

Rubens Paiva Cortez (8:046), filho, de Etelvina Paiva. 
Garrijó, nascido a 21 de agosto"aé.190.8, nó Districto 
Federal, commercio,' solteiro, com domicilio eleitoral 
no'distrieto municipal de :Jacarépaguá"è -reáidènoia 

,á rua Albano n., 2 ; (Qualificação requerida»), 

.03.0.. 

Orlando Gentil (8.047). filho de Romulò Gentil e dc 
Thereza Pastor Gentil, nascido a ir .de fevereiro de 
1911, no Districto Federal, commèrainte, casado, com 
domicilio eleitoral no districto" municipal de Madu'-. 
reira e residência á rua Diamantina n. 36. (Quali
ficação requerida.) 

Osmã José Vieira (8.048), filho de Antônio José 
• Vieira e de Leopoldina Carneiro Vieira, nascido a 30 

de setembro de 1901, em Parahyba do Sul, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio-
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. 
(Qualificação requerida.) 

Claudionor dos Santos (8.047), filho de Manoel Gon
çalves dos Santos e de Cecília Augusta Duque Estrada 
Santos, nascido & 15 de abril de 1914, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, .com domicilio eleito
ral no districto municipal de Madureira e residência 
á rua Mariana n. 31. (Qualificação requerida.) 

Moema Coelho da Rocha (8.050), filha de Mario Ma-
theus da Rocha e de Anna Coelho da Rocha, nascida a 
16 dô outubro de 1915, no DistrictoFederal, estu
dante, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Cândido 
Benicio n. 285. (Qualificação requerida.) 

Theotonio Manoel Pereira Júnior (8.051), filho de 
Theotonio Manoel Pereira e de Petronilha Dias da 
Conceição, nascido a 12 do maio de 1904, no Districto 
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Pavuna e residência á rua 
Major Medeiros n. 59. (Qualificação requerida.) 

Romualdo Augusto da Silva (8.052), filho de Eleu-
terio José Augusto da Silva e de TheOdOra Thereza 
da Conceição, nascido a 8 de dezembro de 1902, no 
Districto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira e re
sidência á rua Dezeseis n. .20'. .(Qualificação re
querida.) 

Nilo Mendes (8.054),,.filho de Manoel Mendes e de 
Januaria Moreira Mendes, nascido a 25 de junho de 
1917, no Districto Federal, commercio; solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacaré-

- paguá e residência á rua Albano n. 44. (Qualificação 
requerida.) 

8.038. Avelino da Silva (8.055), filho de Januário da Silva 
e de Rita Leopoldina da Silva, nascido a 10 de no
vembro de 1908, em Cantagallo, Estado do Rio de Ja
neiro, commercio, Casado, com domicilio eleitoral no 
districto munieipal de Jacarépaguá e residência á 
rua Cândido Benicio n. 42. (Qualificação reque
rida.) 

8.03$., Edmunda Delphina de Lemos Souza (8.056), filha de 
Maria Delphina de Souza Lemos, nascida a 8 de 
março de 1908, nq Districto Federal, doméstica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Jacarépaguá e residência á rua Pinto Telles nu
mero 12. (Qualificação requerida.) 

8.040. Izaltina Basto de Oliveira (8.057),' filho de José 
Bastos e de Maria Bastos Amaral, nascido a 20 de 
março.de 1915,| em Bury, Estado do São Paulo, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Coronel 
Rangel n. 12. (Qualificação requerida.) 

8.041. Constantino Ferreira da Natividade 8.058), filho de 
João Ferreira da Natividade e de Maria Rosa Fer
reira, nascido se 13 de julho de 1917, no Districto 
Federal," estudante, solteiro, com domicílio eleitoral: 

no districto municipal de Jacarépaguá e residenoia á 
rua Conorel Rangel n. 174. (Qualificação reque^ 
rida.) 

8.042. Secondino José da Motta (8.059), filho de José Ma
noel da Motta e de Amélia Cândida, naecido a 1 de 
junho de 1896, no Districto Federal, commercio, ca
sado, com domieilio eleitoral nô districto municipal 
,de Madureira e residência a rua Firmino Fragoso' 
tíV 32. (Qualificação requerida.) 

8.043. Sylla dos Santos (8.060), filho de Nestor Santos e 
de Albertina da Fonseca, nascido a 24 de agosto de 

. 1918, no Districto Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacaré--

, . - paguá e-residência á estrada da Taquara n. 133, 
(Qualificação requerida.) 

8.044. j Ary Cardoso Guimarães (8.061), filho de Anacleío 
' Guimarães é de Rita Cardoso Guimarães, nascido a 
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27 de julho de 1917, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Jacarépaguá e residência á rua Cândido Be
nicio n. 234. (Qualificação requerida.) 

fí.045. Gilberto Quirino de Souza (8.062), filho de João 
' Quirino de Paiva e de Anna Quirino da Paiva, nas

cida a 10 de novembro de 1912, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Carlos 
Xavier n . 24. (Qualificação requerida.) 

f. 046. Alixandre Benedicto Fernandes (8.063), filho de All-
xandre Ezenino e de Maria da Graça, nascido a 21 
de setembro de l&ií, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência a rua Commen
dàdor Pinta n . Í57. (Qualificação requerida. 

$.047. Leopoldina de Almeida (8.064), filha de Cândido de 
Almeida e de Anna Corrêa, nascida a 15 de junho de 
1914, np Districto Federal, commercio, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anehie
ta e residência á rua Um n. 155. (Qualificação re
querida.) 

8.048. Gilberto Gonçalves (8.065), 'ü;ho de Constantino 
Gonçalves e de Adelaide Gonçalves, nascido a 31 de 
julho de 1890, no Districto Federal, funceionario 
publico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de de Anehieta e residência á rua São João 
n . 20. (Qualificação requerida.) . 

8.049. José Reis (8.060), filho de Samuel Anacleto Reis e 
de Erncstina dos Reis, nascido a 28 de agosto de 
1909, no Disr-usto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eienoral no districto municipal de Jacaré
paguá c residência á rua Pinto Telles n . 142. (Qua
lificação requerida.) 

8.050. José Ignacio da Silva (8.067), filho de Pedro Igna
cio Silva e de Narciza Maria Conceição, nascido a 14 
de maio de 1905, em Rerito, Estado do Rio de Ja
neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Madureira e residência á rua 
Professor Burlarnaqui n. 20. (Qualificação reque
rida.) 

£ .051 . Eddif Mattos, filho de Tancredo de Souza Mattos e 
de Maria de Abreu Mattos, nascido a'21 de fevereiro 
de 1917, em Itaberito, Estado de Minas Geraes, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Alcina 
n.' 15. (Qualificação requerida.) 

g . 052. Alcibiades Gomes de Oliveira (8.069), filho de Ma
noel de Souza Gomes e de Igner Anna de Oliveira, 
nascido a 18 da fevereiro de 1893, em Campos. Esta
do do Rio de Janeiro, commercio, oasado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá 
e residência á rua Goronel Rangel n. 248. (Qualifi
cação requerida.) 

8.053. Waldemar Manoel Gomes (8.070), filho de Tolentino 
Cardoso da Silva e de Chrispina Joaquina da Concei
ção, nascido a 4 de janeiro de 1893, em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, construetor, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Madu
reira residência â estrada do Area! n. 1.064. (Trans-
-ferècia.) 

8.054. Daniel Torres Serrantes (8.071), filho de André 
Torres Serrante e de Maria da Conceição nascido a 
30 de maio de 1894, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Madureira e residência á estrada do Sapé 
n . 26. (Qualificação requerida.) 

8.055. Cecy Queiroz de Freitas (8.072), filha de José Gomes 
dé Freitas e de Miguelina Rosa de Queiroz Freitas, 
nascida a 5 de julho de 1917, no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
D . Clara n . 42. (Qualificação requerida.) 

8.056. Alcebiades Fausto dos Santos (8.073), filho de Hen
rique Fausto dos Santos e de Verturina Maria da 
Conceição, nascido a 2 de março de 1907, em Rio 
Bonito, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residência a estrada de Guaratiba sem 
numero. (Qualificação requerida.) 

8.057. Armando Antunes (8.074), filho de Alfredo Domin-
gues Antunes e de Carolina Salgado Antunes, nascido 
a 26 de dezembro de 1899, no Districto Federal, com-

8.058. 

8.059, 

mercio, casado, com .domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Itapica 
n . 46. (Qualificação requerida.) 

Mercede Gonçalves Munhoz (8.075), filha de Antônio 
Gonçalves e de Magdalena Laffarque, nascida a.29 
de setembro de 1908, n 0 Districto Federal, domes
tica,'casada, eom domicilio eleitoral no distrioto mu
nicipal de Pavuna e residência á rua Caruson Cabral 
n . 25. (Qualificação requerida.) 

Manoel de Assumpção Silva (8.076), filho de Ranu-
pholo Benedicto Silva e de Adalgiza Maria da Con
ceição', nascido a 11 de março de 1906, em Campos, 
Estado do Rio íte Janeiro, commercio, viuvo, com do
micilio eleitor..' '>iO districto municipal de Jacaré
paguá e residência árua Antonieta n . 30. (Quaíiií-
cação requerida.) " 

Alcides Pereira (8.077), filho de Pedro Pereira e de 
Jovita Maria da Conceição, nascido a 7 de setembro 
de 1&12, em S. Francisco de Pa..;Ia, Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
uo districto municipal de Jacarépaguá o residência á 
rua Anna Telles n . 58. (Qualificação requerida.) 

Moysés de Mello. (8.078), f i ' h 0 de José Duarte de 
Mello e de Maria das Dores, nascido a 12 de abril de 
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Madu
reira e residência á rua dos Artistas n . 16. (Quali
ficação requerida.) 

Carolina Anna da Cunha (8.079), filha de Lauren-
tino José da Cunha e de Ánna Rosa da Cunha, nas
cida a 21 de janeiro de 1894, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Maricá n . 29. (Qualificação requerida.) 

André Munhoz ' (8.080), filho de. Francisco Munhoz 
Alonso e de Amparo Ignez Garhòna, nascido a 13 de 
setembro de 1903, em Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Pavuna e residência á rua 
Caíuna Cabral n . 25. (Qualificação requerida.) 

José Dias de Oliveira (8.081), filho de José Dias de 
Oliveira e de Josephina Maria Antonia, nascido a 13 
de janeiro de 1906, n 0 Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Jacarépaguá e residência á rua Capitão Menezes 
n . 220. (Qualificação requerida.) 

Waldir Flores Gutierrey (8.082), filha de Eurico 
Coelho Flores e de Carmine Monteiro Flores nascida 
a 18 de agosto de 1912, no Districto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nieipal de de Jacarépaguá e residência á rua Doutor 
Bernardino n . 62, (Qualificação requerida.) 

Joaquim Ferreira Leal (8.083), filho de .Pedro Fer
reira Leal e de Francisca Leal, nascido a l i de, ou
tubro de 1891, em Itacara, Estado do Rio de Janeiro, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Tyntiba 
sem numero. (Qualificação requerida.) . 

Mazciano Hostilio Pinheiro (8.084)," filho de Eva-
risto Pinheiro e de Mathilde Pinheiro, nascido a 6 de 
junho de 1902, no Districto Federal, mecânico,• ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Pavuna e residência á travessa Olivia n. 26. 
(Qualificação requerida.) 

Antônio Ferreira dos Santos (7.673), filho de An
tonia Ferreira dos Santos e de Maria Emilia Ri
beiro, nascido a 20 de dezembro de 1909, no Dis
tricto Federal, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e resi
dência á ruá Dona Clara n. 187, casa 30. (Qualifi
cação requerida.) 

8.069. Mary Ferreira, (7.678), filha.de Lincoln José Fer
reira e de Bellina. Ferreira, nascida a 15 de marco 
de 1915, em São João.Nepomuceno, Estado do Rio de 
Janeiro, estudante, solteira, • com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência á 
rua Florianópolis n. 18. (Transferencia.) 

8.070. João Domingos (7.731), filho de Rufino João de Mi
randa e de Ciberta de Jesus Miranda, nascido a 5 de 
setembro, de 1895, em Feira de SanfAnnaj Estado 
da Bahia, militar, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Capitão Menezes n . 416. (Qualificação requerida;); 

8.071. Alcindo Ferreira Pacheco (7.780)., 

8.060. 

8.061. 

8.062. 

8.063. 

8.064. 

8.065. 

8.066. 

8.067. 

8.068. 
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EDITÁES DE TRANSFERENCIAS 
Primeira Circumscripção 

SIODNDA JEOHA •ELEITORAL 
t Distrioto Ejuníeipal de São José ) 

Juia — Dr. Martinho Garcaz Caldas Barreto 
Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faco publico, para fins do art. 69, § 4°, da lei n . 48, 
de 4 de maio de 1035, que por este Cartório e. Juízo da E s 

Zona Eleitoral foram deferidos .os pedidos de transferencia 
dos seguintes cidadãos: 
.427. André Anaes, inscripção. .n. 1.329, filho de Mario de 

Mendonça Anàes, nascido a 30 de novembro de 
1905, no Districto Federai, commerciario, solteiro. 
(Transferencia do titulo n , 1.305 de Engenho 
Novo para São José. 

$28. "José'Augusto Vinhaes, inscripção n . 2.390, filho de 
José Manoel Vinhaes, nascido a 7 de junho de 
Í857, em São Luiz, Estado do Maranhão, official 
da Armada, reformado, casado. (Transferencia do 
titulo n . 3.925, do Rio Comprido para S. José.) 

429* Amadeu Castro, inscripção n . 9.353, filho de Manoel 
Ignacio de Souza, nascido a 14 de setembro de 

• - 1888, em São Miguel de Campos, Estado de Ala 
goas,, commerciario, casado; (Transferencia do t i -

. . . tulo E . 8.356, de São José para São José.) 
430. Agenor Silva, inscripção n . 6.579, filho de Gabriel da 

.- • . . Silva Cruz, nascido a 22.de maio de 1936, no Dis
tricto Federal, operário,' solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. 
(Transferencia do titulo n . 6.147, de Gávea para 
São-José. 

"431-. José Chrysantho Seabra Fagundes, inscripção n. 2.776, 
. filho de João Peregrino da Rocha Fagundes nas

cido a 26 de novembro de 1902, no Rio Grande do 
Norte, engenheiro civil , casado. (Transferencia do 
titulo n , 2.634, de Santa Thereza para S. José.) 

432* Álvaro Affonso de. Miranda, inscripção n . 924) filho de 
RèináídoAffonso de Miranda, nascido a 22 de 
maio de 1879, no Districto Federal, commercia
rio, casado. (Transferencia do titulo n . 655, de 
Lagoa para São José.) 

433. Nilson Mendes Develiard, inscripção n . 2.858, filho de 
Carlos Develiard, nascido a 3 de setembro de 1916, 
no Districto Federal, commerciario, solteiro. 
(Transferencia, do titulo n . 2.865, de Lagoa para 
São José.) 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de í 936. — Pelo escri
vão, Moraes. 

Í . 6 1 7 . Firmianp Marques (inscripção u . 6.074), filho da 
Marco Altino, nasjido a 19 de março de 1891, no 
Estado do Rio, solteiro, funceionario municipal. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 4.Ç81, da 4a 

zona (Espirito Santo) para a 3* zona Santa Rita.) 
1.618. Luiz.Ferreira dosReis Filho (inscripção n . 4.922), 

filho de Luiz Ferreira desfieis, nascido a 15 de 
maio de 1914, no Dis t r i to Federal, «clíeiro, es
tudante. (Transferencia do titulo eleitoral D, 4.811 
da 7" zona (SantAnna) paraa 3 a zona São Do
mingos .) 

1.619. Manoel Baptista Garcia (inscripção n . 6.397), filho 
de Raphael Baptista Sanches, nascido a 25 de junho 
de 1905, no Districto Federal, casido, motorista. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 5.792, da 6* 
zona (Andarahy) para a 3* zona Santa Rita.) 

1.620. Octavio José de Carvalho (inscripção n . 21.449), 
filho de Firmino José de Carvalho, nascido a 15 
de maio de 1899, em Conceição de Guarulhos, E s 
tado de São Ráulo. casado, commercio. (Transie-

* rencia do titulo eleitoral n . 19.681. da I a zona 
(Candelária) para a 3 a zona Sã j Domingos.) 

1.621. Guilherme Shakspeare Bejarano (inscripção n. 7.603), 
filho de Joaouim Bejarar.o, nasoido a 1 de agcsto 
de 1901, no Districto Fedeial, casado, iunccionario 
rnunicinal. (Transferencia do titulo eleitoral nu
mero 7.267 da 2 e zona (Ajuda) para a 3 S ?.ona 
Sacramento.) 

'1.622. Silvino Gomes da Rosa (inscripção n . 1.738), füho 
de Bento Gomes da Rosa, nascido a 13 ds junho de 
1911, no Distrieto Federal, solteiro. sentractado 
dos Correios. (Transferencia do "titulo aleitoial 
n . 2.042 da 7 a zona (Penha) para a 3° zona Sa
cramento.) • • 

1.623. Álvaro Pereira Jorges (inscripção n . 7.253),- filho de 
Manoel Pereira Jorge, nascido a ,13 de agosto de 

• 1909, ho Districto Federal, solteiro, rommercio. 
• (Transferencia do titulo e.leifotal n . 4.637 da i * 

- zona (Candelária) para a 3* zona São Domingo?.) 
1.624- Antônio de Oliveira Santos (inscripção n . 10.119), 

filho.de José 'de Oliveira -Santos, nasoido a 29 de 
dezembro de 1880, no Districto Federa!, easado, 
funceionario publico. (Transferencia do titulo 
eleitoral n . 12.456 da I a zona antiga (São José) 
para a 3S zona Santa Rita.) 

1.625. Elydio Gonçalves de Oliveira (insciipção n. 1.250), 
filho de-Elydio Gonçalves de Olivei-a, nascido a 
6 de 'abril de 1898, no Estado do Rio. casado, fun
ceionario publico.' (Transferencia do ti*ulo elei
toral n . 1.360 da 7* zona (Piedade) para a 3 S zona 
Santa Rita.) 

Districto Federal, aos 12 de novembro de 1938. — Pelo 
escrivão,. Maurício Teixeira de Mello. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 
( Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento e 

São Domingos ) 
Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocia Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 
Faço publico, para fins do art. 69 § 2*, da lei n . 48, 

ide 4 de maio de 1935,quepor|ste - Cartório e Jüizo da 3* Zona 
Eleitoral, estão sendo processados os pedidos dc transferen
cias dos seguintes cidadãos: . • • • • > " . 

1.614. Oscar Vicente de Oliveira (i.:rcrpçâo n . 991), filho 
de Oscar Vicente de Oliveira, nascido a 14 de ja~ 
seiro de 1896, no Estado de Pernambuco, viuvo, 
por tuár io . (Transferencia do titulo eleitoral nu
mero 970 da 2* "zona, São José, para a 3 a zona, São; 

. Domingos.) 
1.615. João de Mello (inscripção• n 4 4.052). filho, de João 

r -Espinola de Mello, nasoido:-.a 22 de abri l de 1900, 
no Estado do Rio, solteiro, funceionario publico, 
(Transferencia do titulo eleitoral ir. '3.168, da 4* 
K>na (SanfAnna), para a 3" zout, Santa -Rita.) 

,1.616.: Waldemar.Barros de Azevedo (ínsòripçáò í i . 4.600), 
filho de Alfredo Barros de Azevedo. nasc!do a 13 
'de dezembro dè 1900, no Districto .-Federal, casado, 
funceionario publico. <Trãnsfereiièià,7do titulo 
eleitoral r i , 2.643, da 5* zoãá '(S&/£bV'«tov§o) 
para a 3 a zona-Santa-Rita.) 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

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

Tuia — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão —- Dr. Carlos Waldemar de Flgneiredo 

' REsxmncXo DE TÍTULOS , (TRANFERENCIAS)', 

. . . (Lei 48 de 4 de maio de 1935, art. 69, % í'.f 
De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 3" Zona, da 1* Cir-

cumscripção do Districto Federal, faço publico, ,para co
nhecimento dos interessados, que foram, deferidos os pedidos, 
de.transferencias e mandado restituir títulos eleitoraes' 
dos seguintes cidadãos : 
1.567. Ladislau Coelho (7.074), filho de Antônio Coelho, 

nascido a 2,7 de junho de 1896, no Districto Fe
deral, casado, commercio e residente á rua Theo-
philo ,0'ttoni n . 134. (Transferencia do .titulo elei.-,: 

íoral n . 5.611, da 6 a zona (Meyer), para a 3* zona 
São Domingos.) 

1.568. João Franco de Oliveira (8.614), filho de Antônio 
Rodrigues de Oliveira, nascido a . 12 de. agosto de 
de 1890, em Santo Antônio Aventureiro, E.-tado da 
Minas Geraes, casado, commercio e residente ã 
•rua .São Pedro n , 306. sõb. (Transferencia -du. 
•titulo eleitoral ri . '9.853, da 1» zona .antiga tSaó' 

. --..José), pára ã 3* zona São Domingos.) 
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1.569. Agostinho Duarte de Souza (1.029), filho de Antônio 
Duarte de Souza, nasoido a 15 de julho de 1898, 
no Distrieto Federal, casado, funceionario publico -
e residente á rua São Francisco da Prainha n . 15. 
(Transferencia do titulo eleitoral.n.' 968, da !• zona 
antiga (São Domingos), para a 3* zona, Santa 
Rita.) 

1.570. Alberto Alves Barbosa (6.394), filho de Jeminiano" 
Alves Barbosa, nascido a 12 de juiho de 1901, no 
Districto Federal, solteiro, operário e residente á 
Avenida Passos, n . 33, sob. (Transferencia do t i 
tulo eleitoral n . 6.182, da 9" zona (Realengo), 
para a 3° zona Sacramento.) 

1.571. Eliza Grunwood Thye.r Arango (2.480), filha de Hen
rique Grunwood, nascida a 4 de março %de 1872, 
em São Paulo, casada, commeroio e residente á 
rua General Câmara n . 194, sob. (Transferência 
do titulo eleitoral n . 2.289, da 14* zona, (Rea
lengo), para a 3* zona, São Domingos.) 

1.572. Hygino Esteves (6.977), filho de Bemvindo Esteves, 
nascido a 14 de janeiro de 1901, no Districto Fe
deral, casado, commercio e residente á rua da 
Alfândega .n. 92, sob. (Transferencia do titulo 
eleitoral n . 6.443, da 3" zona antiga (Gloria), 
para a 3" zona São Domingos.) 

1.573. José Teixeira Segundo (1.074),-filho de Manoel Tei
xeira Júnior, nascido a 14 de agosto de 1901, no 
Districto Federal, casado, funec. publico e resi
dente á rua General Câmara n . 221. Foi transfe
rido em 3 de julho de 1934, de Tijuca para Pie
dade e actualmente pede sua transferencia para 
a 3 a zona, São Domingos, titulo n . 1.201.) 

1.674. Antônio Macedo (7.277), filho de Antônio Pereira 
de Macedo, nascido a 3 de fevereiro de 1896. no 
Districto Federal, solteiro, operário e residente á 
rua São Francisco da Prainha n . 30. (Transfe
rencia, do titulo eleitoral n . 5.212 d a ' 6 ° zona 
(Meyer), para a 3* zona Santa Rita.) 

Districto Federal, aos 12 de novembro de 1936. — Pelo 
escrivão, Mantido Teixeira de Mello. 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

Segunda Circumscripção 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

{ Districtos tnunicipaes de Gloria o Santa Thereza) 
Juiz — Dr. .Eduardo de Sousa Santos 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 
üoram transferidos os seguintes cidadãos: 

463. Maria de Lourdes Mallet (2.888), filha de Jayme Bricio 
Guilhou, residente á rua Fernando Osório n . 27. 
(Transferida da 6* Zona, Lagoa para a 5", Gloria .— 
Titulo 2.896.) 

464. João Carlos Jacques Mallet (502), filho de Francisco de 
Castilho Jacques,. residente a rua Fernando Osório 
n . 27. Transferido da 3* Zona, Copacabana para a 
5". Gloria — Titulo 835.) .-

Rio, 13 de novembro de 1936. — Pelo escrivão. A . Bote
lho Filho. . 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

( D.slrictos municipaes de Gloria e Santa Thereza) 
Juiz — Dr. Eduardo de Sousa Santos» 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 
Foram transferidos os seguintes cidadãos: 

474. Hermendines Pereira de Menezes (inscripção n . 20.220), 
filho de,Raymundo Martins Pereira, residente á rua 
Buarque de Macedo n. 42, transferido da antiga I a 

zona, Candelária, para Gloria. (Titulo n. 17.672.) 
475. Aristóteles da Cunha Guimarães (inscripção n . 1.313), 

filho de Gastão da Cunha Guimarães, residente 
á rua Augusta n . 35, transferido da. 10' zona, São 
Christovão, para Santa Thereza. (Titulo n. 1.287.) 

476. Lauro de Castro Rocha (inscripção n . 6.830), filho de 
Antônio .Gonçalves Rocha, residente á rua Oriente 
n. 39,-transferido da 2* zona, Gloria, para'Santa 
Thereza. .(Titulo n. 6.387.) 

Rio, 9 de novembro de-1936. 
Botelho Filho. 

— Pelo Escrivão, Antônio 

• (Districtos municipaes dé Lagoa, Copacabana e Gávea) 
. Juiz — Dr. Saul.de Gusmão . 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 
Faço publico, para o conhecimento dos interessados, que 

o Dr . Saul_.de Gusmão, juiz da 6* Zona Eleitoral, mandou 
transferir os seguintes eleitores: 
507. Edmundo Marques, inscripção n . 1.200 de Lagoa para-

< Copacabana. • 
508. José de Sá Ramps, inscripção n . 283 de S. José para 

Gávea. 
509. Nelson Fernandes Pinheiro, inscripção. n. 4.788 de 

Meyer para Gávea. 
510. José Olivio Garcia, inscripção n. 2.329 de SanfAnna 

para Gávea. 
511. Veridiano Bastos, inscripção n . 221 de S. Domingos para 

Lagoa. 
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1936. — O escrivão, 

Arnaldo Abreu. 
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 o da lei n . 48, de 4 

de maio de 1935, que, por este Cartório e Juizo da Oitava Zona 
Eleitoral, estão sendo-processados os pedidos de transferencias 
dos seguintes cidadãos: 
1.240. Francisco Jorge de Mello, titulo n . 18.773, inscripção 

n. 18.247, da I a Zona de S. José, para 8 a Zona do 
Rio Comprido. 

1.247. João Teixeira Marques Júnior, titulo n . 717, inscripção 
n . 729, da 4° Zona de SanfAnna para 8* Zona do 
Rio Comprido. 

1.248. Guilherme Lageris, titulo n . 1.273, inscripção nume
ro 1.288, da 9a Zona do Engenho Velho, para 8 a Zona 
do Rio Comprido. 

1.249. Armando Nunes Faulhaber, t i tulo'n. 10.089, inscrição 
n . 6.003, da.6' Zona do Andarahy, para a SMZqna 
do. Rio Comprido. . 

1.250. Tacizio Prado de Azambuja, titulo n . 17, inscripção 
n. 11, da 5 a Zona da Gloria para a 8 a Zona do Rio 
Comprido. . 

1.251. Pedro Júnior de Carvalho, titulo n . 6.391, inscripção 
n . 5.612, da 5 a Zona da Tijuca para a 8 a Zona do 
Andarahy.-

1.252. Romeu Appolinario da-Silvai titulo n . 949, inscripçãp 
n . 3.537, da 5 a Zona do Engenho Velho para a 8" 
Zona do'Rio Comprido. . . • • 

1.253. Manoel Pereira Soares, titulo n. 1.808, inscripção nu-» 
mero 1.866, da 2 a Zona de S. José para a 8 a Zona 
do Andarahy. 

1.254. Henrique Soares de Souza, titulo n. 14.304, inscripção 
n, 12.343 A, da I a Zona da Candelária para a 8 a 

Zona do Andarahy. 
1.255. Antônio Furtado Morgado, titulo n. 3.178, inscripção 

n. 2.034, da 12a Zona da Penha para a 8 a Zona do 
Andarahy. 

1.256. Amancio José dos Santos, titulo n . 6.748, inscripção 
n . 6.790, da 4a, Zona de SanfAnna para a 8 a Zona 
do, Andarahy. , 

1.257. Thomaz Monteiro Guimarães, titulo n . 2.979, inscripção 
n . 3.377, da 8 a Zona de Madureira para a 8* Zona 
de Andarahy. . • • 

1.258. Sevérino Belizario.Guedes, titulo n. 3.584, inscripção 
n... 4.670, da 4* Zona de SanfAnna para a 8* Zona 
do Andarahy. 

1.259. Sebastião Alves Gomes, titulo n. 7.348, inscripção;nu
mero 5.091, da 6 a Zona do Engenho Novo para a 
8 a Zona do Andarahy. • - . . ' • • » • 

1.260. Benedicto Franco dos Santos, titulo n . 2.934, inscripção 
n'. 3.478, "da 7 a Zona do Espirito Santo para a 8* 
Zona. do'Andarahy. 

Districto Federal, em 10 de novembro de 1936.,—? Anni-* 
bal Alves Moreira, pelo escrivão. . . . . ' „ . . i . , 
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