TADOS U N I D O S DO BRASIL
(Decreto n. 21,076, de 24 âi fevereiro de 1932)

ANNO V

RIO

D E JANEIRO, 23 DE.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
L E I N . 191 — . D E

-Í6 DE JANEIRO DB-1936 (*)

Regula o processo, do mandado de segurança
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do B r a s i l :
Fago saber que o Poder Legislativo decreta e eu.sa.ncciono a seguinte l e i :
Art.
l.° Dárso-á mandado de segurança para. defesa de
direito certo e incontestável, ameaçado, ou violado, por. acto
manifestamente incòstitucionai, ou illegal, do qualquer autoridade.
Paragrapho único. Consideram-se actos de autoridade os
»as entidades autarchicas e de pessoas naturaes ou jurídicas,
no desempenho de serviços públicos, em virtude de delegação
qu de contracto exclusivo, ainda quando transgridâm o mesmo
eontracto.
„
,
.
Art.
2.° O mandado não nre.mdica as' aceoes peutonas
competentes.
§ 1." A decisão do mandado d e segurança .não impede que
à parte reitere a defesa de seu direito por accão competente,
nem por esta pleiteie effeitos pàtrimoni.aes não obtidos.
§ 2.° Poderá renovar-se o pedido do mandado somente
quando a decisão denegatoria lhe não houver apreciado o merecimento.
§ '3.° Cabe o mandado de -segurançai-çontra. quem executar,
mandar ou tentar executar o. acto que '.o tenha provocado.
Art.
3. O direito de requerer mandado de segurança exUngue-sc depois de 120 dias, contados dasciencia do acto i m pugnado .
Art.
4." Não se d a r á ' m a n d a d a de segurança quando, se
tratar:
I, de'liberdade de locomoção, exclusivamente;.
II, de acto de que caiba recurso administrativo com effeito
suspensivo, independente de. caução, fiança ou deposito;
III, de questão puramente política;
IV, de acto disciplinar.
Art. 5." Compete processar e julgar originariamçnte o
pedido de mandado de segurança:
I, nos casos de competência da Justiça Federal:
a) contra actos do Presidente "da Republica, de Ministro
de Estado ou de seu presidente— á Corte;Suprema;
6) contra actos de quáescmer outras autoridades fecleraes, inclusive legislativas;-*e de entidades, autarchicas, i n stitutos ou empresas que dirijam ou explorem serviços creados e mantidos ou delegados pela União — aos tribunaes ou
•juizes federaes de primeira instância;
c) contra acto de juiz Óü tribunal-federal, ou do seu presidente — ao mesmo juiz, ou ap tribunal pleno;
II, nos casos-de competência dá Justiça Eleitoral, aos t r i bunaes e juizes designados nas leis de sua organização;
III, nos casos de competência da Justiça local:
ay contra actos das autoridades' determinadas na lei de
organização judiciaria — 6 Corte de Appellação, '.Quando o
a
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acto impugnado fôr da Corte do Appellação, do alguma do
suas Câmaras,- ou de seu presidente, ou de outro juiz, será com-,
petente o tribunal que a lei de organização judiciaria determinar;
b) nos demais casos — ao juiz competente do eivei.
Paragrapho único. No Districto Federal e no Território
do Acre, será competente a própria Corte plena, nos caso?
mencionados na parte final do n. III, a.
Art. 6.° Só o titular de direito certo e incontestável,
ameaçado ou. violado, poderá, por pessoa habilitada na forma
do decreto n. 20.784, de 14 de novembro de 1931, com a?
modificações ulteriores, requerer mandado de segurança.
§ 1.° Sempre que o direito ameaçado ou violado seja
certo e incontestável, mas não se tenha individualizado o
titular respectivo,' cabendo, indeterminadamente, a unia ou
mais dentre determinadas pessoas, qualquer destas poderá,
votar mandado de segurança para que o mesmo direito seja
garantido a alguma deltas.
§ 2." Quem tiver o seu direito,certo.e incontestável, amea»
çado ou violado; em conseqüência-de ,ameaça ou violação
feita a direito, igualmente certo! e"incoritestavel de terceiro,
poderá notificar, opportunamepte, esse ...mesmo terceiro para
que impetre" mandado de segurança, afim de salvaguardar o
seu direitoj sob pena de responder,pela .plena indemnizacãw
das perdas e damnos decorrentes da omissão.
Art. 7.*. À petição inicial, em-tres vias, conterá:
a) o nome, o estado civil, a nrofíssãò e o domicilio de
impetrante;
i>) exposição circumstanciada do facto;
c) ctemontração de ser o direito allegado certo o incontestável
d) indicação precisa,,.?inclusive, pelo- nome, sempre qne
possivel, da autoriade a quem se áttribua o acto impugnado;
e) referencia expressa, ao texto constitucional-ou legal
em que se funde o direito ameaçado ou violado Dor aauella
acto:
o pedido de garantia ou de restauração do direito.
§ "1,° Déver-se-á instruir a petição, quando necessário
com documentos probatórios do direito allegado e dã suá
ameaça ou violação. À' segunda ,e á terceira" vias da petição
jnieiál juntará o requerente copias authenticádas de todos os
documentos.
;

T

§.2.° Se o requerente affirmar que documento* necessário á.prova de..suas allegaçSes, se acha em-repartição-publica
ou em poder de autoridade, que lhe.não dê a certidão repectiva, o. juiz requisitará, por. officio, a sua exhibição, em
original ou em copia authenticada, no prazo, que fixar,-de
3 a 8 dias úteis. Se a autoridade, indicada pelo requerente
fôr a coactora,. a requisição.se fará rio mesmo officio em que
se lhe pedirem informações; se se tratar de outra autoridade
a requisição lhe será dirigida preliminarmente, aguardando-se a decieão.dò incidente; para se pedirem informações
nos termos do'art. 8 . § t ° .
:

o

§ ,3..° Nos casos, do .paragrapho -precedente, se a autoridade não attenderá. requisição, poderá o impetrante, nos.tres
dias subsequentes á terminação do prazo í fixado, requerer, nos
mesmos autos,, justificação, por testemunhas, do allegado, com
citação do Ministério Publico e dos representantes da, pessoa
júridiça de direito .publico interessada, <e>* da pessoa ou entidade a que attribua o acto impugnado. ^justificação n5o: ex«
»Iue outras diligencias que o juiz possa' determinar, ném elidi
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â responsabilidade da autoridade a que se fizera a requisação.
§ 4.° Sempre que a autoridade enviar copia do documento,
ou fôr por ella extrahida em juizo, o.impetrante pagará os
emolumentos.que seriam devidos pela certidão.
A r t . 8.° A inicial será desde logo indeferida .quando, .não
fôr caso de mandado de segurança ou lhe faltai* '.algum 'dos
requisitos desta" lei-;
§ 1.° Gonhecendo do-pedido, o juiz .immediatamente:.'
à) mandará citar o coactor, por official cio. juízo, ou por
precatória, afim de lhe ser entregue "a segunda, via da.petição inicial, com a respectiva copia dos documentos;
b) encaminhará por officio, em mão do official do juízo
ou pelo correio,- sob regstro, ao representante 'judicial, ou. na
falta, ao representante legal de pessoa jurídica de direito p u blico interno, interessada no caso, a terceira via da .petição
inicial com a respectiva copia dos documentos.
§ 2.° Se 66 tiver juntado aos autos documento requisitadona forma do art; 7 , § 2.°, ou prestado a justificação autorizada pelo art. 7°, § 3 , serão annexadas á segunda, e á .terceira vias da petição inicial, copias extrahidas pelo escrivão,
dessas mesmas peças..
§" 3. Na contrafé de citação, o que se refere a' letra a do
§ I , assim como no officio de que trata a letra b do mesmo
paragrapho, -será fixado o prazo de dez dias úteis, -que correrá em cartório, depois de juntar-se aos autos a contraio
e o recibo do officio, para apresentação da defesa e' das i n formações reclamadas.
§ 4.° Quando o destinatário do officio recusar'recèbel-o,
ou .dar-lhe recibo, o official do juizo, que tenha sido portador do mesmo officio, ou ò funecionario'postal competente,
certificará o oceorrido; e a certidão será junta aos autos para
os effeitos do paragrapho precedente
§ 5." Logo que expedir o officio de. que. trata o § I , b,
o escrivão juntará aos'autos,copia authenticada; do mesmo.
§• 6.° Findo o prazo do § 3°, o escrivão fará.QS.autqs"-ç.ençlusos, com as allegaçõea. e informações recebidas^òü sem
ellas.
§ 7.° Se, pelas informações, o juiz verificar que p acto
foi ou. v.ae-_ser..praticado-por ordern.de,autoridade £í,pe, pela
sua hierarchia, esteja sujeita a outra" jurisdicçãb, "mandará
remetter o processo ao juiz do.'tribunal.competente..-.;
§ 8." O juiz proferirá.o julgamento, dentrp em cinco dias
depois que receber os autos.
§ 9.° Quando se. evidehciar,-des'deUogo;'- a, relevância do.
fundamento, do pedido, e decorrendo do acto impugnada lesão
grave irreparável: do direito do-impetrante, poderá'-o 'juiz, a
requerimento do mesmo;''impetrante; mandar* prelitainarmèn-:
te, sobreestar ou suspender o acto alludido.
Art. 9.° Serão- representados;
a) .a União, na Corte Suprema, pelo Procurador. Geral-,
da' Republica; -na "Jpsii.ça eleitoral, e .na. Justiça -m'ilijtàr, pelos
órgãos do Ministério''Público -respectivo'^; 'mis'demais;'juiiosi
e tribunaes, pelo Procurador Seccional, que for designado -—
na Justiça 'federal,' pelo juiz'do feito; e. 'nas\ JttáCfòàs'" locaes.
pelo Procurador da -Republica;'
6) os Estados e os .Municípios, em .primiera e e.rn segunda instância».na conformidade das leis respectivas;
c) o Distriçto, Federal, em qualquer, instância, por seus
procuradores,-na'-forma da- legislação em vigor,
A r t . 10. Julgando procedente o pedido, o juiz
o) transmitirá, em,officio, -por .mão do officia] ,do juizo,
ou pelo Correio, sob registro, o inteiro teor da sentença ao
representante legal., da . pessoa jurídica-,-de Direito, publico
interno, interessada,, e no caso do .art.. í°, paragrapho,; único,
fambem ao representante.legal, da' pessoa que 'praticou 'ò,'' acto
impugnado;'
b) fará expedir,- incontinenti. como. titulo executorio em
favor de quem impetrou, ó mandado de segurança, determinando as .providencias especificadas na sentença.. contra a
ameaça ou a violência.
Paragrapho único. -Recebendo a copia da s e n t e n ç a , ^ " r e presentante da pessoa- jurídica de direito publico. ' sob. pena
de responsabilidade, ou, no caso do art. 1°, paragrapho,'úiiico,
o representante da'pessoa que praticou o'acto- impugnado, sob
pena de desobediência, dará immediatameritc aá' providencias
necessárias para'-cumprir a decisão judicial.
A r t . 11. Gabe .recurso, dentro em. cinco dias,>..ctrafatvto3
da intimação, da -decisão eme indeferir. in Hmine, -o: oedido
-

o

o

;

O

o
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:

:

;

;

:

1

ou que, aimâT, consstíer "ou derregaT o mandado. O recurso
não tjg.r.á.- effeito, suspensjvo, _ subindo, porém, nos próprios
aut-ôs^^É-iginiario^
§ 1'JÜM reáÔB|o pjbj^jMMÍ
posto pelo impetrante,
pela pessoa jurídica, dê direito publico interno interessada,
ou pelo coactor.
§ 2.° Para. a Côrw«í»?€üsar«aBfBrá recurso ordinário nos
casos-do art. 76, n . 2, lí, ai) è recurso extraordinário nos
do mesmo art. n . 'f^ftft»===—=--»==-=---™
A r i . ;-12., Onreçqrjen^íÈ-^x^corrido terão successiyamente,' pisir!fcêês' diasVç^ual ^ n > ^ | § t a Boâ^Sutos, afim de offereeofem' 'àn.êgá'ções'"'e'''(Íoc^-niíentoi".
§ -1 -Conclusos Vos autos, em seguida, ao juiz em qua.rentá/e oito.ohoiia;C/m.an.tejá dle, í) u.>aão, a decisão recorrida,,
mandando: que,;pup. ,ap noutrpj-eás.p., .subam os autos á instância, superior;,; sem .mais .^'Uega^õeSj,
§. 2.°'Recebidos* õs":aútos riá ihs"taii<jia superior, serão-preparados, dentro em cinco dias úteis, 'pena de deserção, e immedíal.ãméiiteí distribuídos -e; conclusos ao relator, designado.
Esse os apresentam-'eni mesa;• lia .primeira sessão subsequenleii-proaedendorse.aogulgãmento..
% 3? Quando 'á* decisão' dá Jüscaiíçia superior conceder c
m'and-ádov oü confirmar- o 'de quê fíirá suspensa a execução,
jjr'ocetiér-se-á' nà* con^orniidadé^UÒ-Maí-t. 10; quando o cassar,
logo 'se-fàrá-acòmmunicáç.ãó^^^qde'se refere o mesmo artigo, èxpedindo-se contramandado para ultimação do impetrante e do coactor; quando confirmar a concessão do mandado^'já expedido; far-se-á apenasr>a't'òmmunicação,. nos termos já alludidos.
§ 4'.° Resalvado o recurso extraordinário, quando eabivei.
á decisão do recurso somente.;se poderão oppôr embargos
declaração.
A ' r t . ' 1 3 r Nos casos do- art.' 8» '§ 9 ,' e ' art. 10,- poderá, o Presidente da Corte Suprema, quando se tratar de
decisão dá' Justiça Federal, ou o da Corte de . Appellação,
quando se tratar de decisão da justiça local, a requerimento
do representante da. pessoa jurídica de direito publico interno interessada, para evitar lesão grave a ordem, á saúde' ou
á segurança publica; manter a execução do acto impugnado
até ao julgamento do'feito, em primeira ou em segunda i n stâncias,
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. . A r t . 14. Nos. casos de competência originaria- da Corte
'Suprema-; ou da' Corte- de-''Appellanã^;.'caberá ao relator designado a instrucção do processo, procedèndo-se ao - julgamento èm: Corte "Plena. '
A r t . 15. E m caso de urgência, o peciido de mandado de
.segurança, icom. os iréqxiisitos'.-desta; lei* poderá transmittir-se.
por_ telegramma, ou radiogrammà, bem assim, as communicações, mandados.,,e. flua-esquei?..^determinações de juiz ou
Corte.
§ .1.° ÜS: priginae.s. s.er.ã.0 sempre ^apresentados á agencia
expedidora com as' firmas'recoiíhecidas por tabellião da localidade,, e,, esta .ci-rcurnstanciadeclarada nó, desoacao.
" '";'$''2.° Quando "ò rnandádo fôr tfàriáfeitlido por telegramma
ao.juiz competente.da doealjda.de,,esf,e fará autuar o telegramínà «'''expedir nútrõ manViatior èrii' quê' se" transcreverá o teor
daquelle,. afim de..ser cumprido por oíficiaes do Juizo'.
;%'3? Quando '-requerido"'por -íèíegramma o mandado,
berá ao escrivão do feito extrair copias do mesmo telegramma para os fins do art'.'SV-§ I , -ap».. "
Art, 1.6.,-O/processa do mandado,-de segurança prefere a"
qualquer outro,"salvo o habeas-cofpiis;-])6<i& iniciar-se o correr em férias, e admitte a inteveução de terceiro como assistente, de. qualquer^ das .pastes.
Art. 17. Os prazos ou itermos estaneltciclos nesta lei.são
contínuos e improrogaveis ê a transgressão ou inobservância
4B qualquer, delles, além das c.üm.municações estabelecidas nas
leis, de processos, acarretará, .para', o ...juiz, escrivão e representantes dó Ministério P,ubiicd, á"peria de susoensão de suas
funeções até sessenta .dias. .
Paragrapho único. Os prazos fixados para apresentação
de .documentos. (art..7°,-§ 2°) ,.'ou_.para prestação de informação ..(art. 8°, .§• 3°),- poderão-ser., ampliados pelo, juiz, até
ó.-triplo, atten.dendò a difficuldac|e. pú. demora, notória do
còmmunicações, ou a outras circum.stjincias especiaès que
reconheça.
A r t . 18,- Está-lei será co-rnmunicada por telegramma aos
Goveimadores e ínterventor.ésxdoslEstádos, afim cie ser immediatamente publicada em todo o paiz...
Art,.. 19. Revogam-se as.disposições em contrario.
mo cie janeiro, iü .cia janeiro idej 1-936, 115° da Independencia e 48° da Republica.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA
ELEITORAL
O Tribunal em Ãua^.^sSo^bfdliiàriaii,- realizada em. -20
de janeiro de 1936, sob' 'a prèsidenciW.^do "sr^ ministro líermenegiído de Barros, .resolveu'-'.'
f

1») Negar provimeritd-"aó récúffor.eleitoralm.-. :248~ (re-lator, sr. ministro P-liiiío^CasâtíòJ^fíendo recorreute^Beiiedicto Nunes de'Freitas, o réfóbftídoV'o Tri-buiia^ Regiçiíal dê São
Paulo, unanimemente?;'2') não tomar conhecimento, fio:! recurso-cteitoraLi.nurnero 57 (relator, sr.^di'. JVliranda Vai verde), do recui-so-interposto• pelas Associações' dos"-Ser.ventúarios di"-,:J-ustie,a,-de
Cachoeiro de Itapemirim. e outras,-contra o voto. do s.r. professor João Cabral e,,"-quÂ'nfo"'.aò recurso>dos' delegados .elei-,
tores, que se dizem. 'cand.idá.fco%i riesply^ü/tómbeigfl '.n$a\ conhecer, por consideral-es impertinentes,,eçóitrá.,õ.>.yBí'ò.'.'âo.Mesrao juiz.
I

:

Secretaria do Titf bu.rati;''.cm>22.-d? janeirod-a- :i9aS5j-!
'Affripino- Veado., secretarij.

Autó.s conclusos.
Ao

sr. ministro Plinio Casado:
a

Recurso n , 36 — Classe 4 -— (Acre), sendo recorrente
Hugo Ribeiro Carneiro e outro e recorrido, o Tribunal Regional do Acre.
Recurso n. 54 — Classe 4* — (Espirito' Santo), sendi
recorrente, Moysés Barbosa de Oliveira e recorrido, Euphrasio Ignacio da Silva.
Recurso, n.' 58 -— Classe 4° — .(Amazonas), sendo recorrente, Joaquim Botelho Cabral e "recorrido, Sérgio ftodriguei
Pessoa'.
Ao

sr. desembargador Collares Moreira,

Recurso n . 251 — Ciasse 3* '— (Minas Geraes), sencic
recorrente, Jorzeliao Pinto o recorrido, Raymundo Barboss
Serra..
Ao

sr. professor João Cabral:

Recurso n . 252 — Classe- 3" —. (Piaufty), sendo recor
rente, Magno Pires Alves e recorrido, o„ Tribunal Regional
Ao

sr. dr. Miranda Valverde:
a

Recurso, n. -253 —..Classe 3 — (Parahyba), sendo recorrente, Severino Ramos de Araújo 'e- outros e recorrido,
.Tribunal-Regional da Parahyba.

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleiiorai
Expediente- dos dias 20 e 21 cie janeira, de. í'93i|,
Primeira Secção

J

mitífíro-prest

Recurso eleitoral (Paraná) — Recorrente, Francisco- Basseii Júnior; recorrido, Euripedes. Garcez do Nascimento.
distribuído?
a

Pelo sr. miriistro Plinio Casado-

5

N. 127 -7- Telegramma 222 do Presidente- da--Corte" 'de
Appellação do Acre.
N. 128—Telegramma 1.,909 do. Tribuna! Regina.!-Fleitoral do Ceará'.
129 — Telegramma 759 do sr., Waldimir SanfAnua,
Mandos.
N. 130 — Officio n:-/i-P-do Tribunal-Regional Eleitoral do Estado do Rio;:'
N. 131 — Officio '78-S' do Tribunal Regional Eleitoral
do Distriçto Federal.
N. 132 — Officio <S , dá .Procuradoria Geral da '-Justiça
Eleitoral.
N. 133 — Petição de Francisco de Moura, deputado federal.
N. 13-4 — Petição" de Edmar da Silva Carvalho,", deputado;
federal.
N. 135 —.Officio 908 do Tribunal Regional Eleitoral de-.
São Paulo:
N. 136 — Petição do-dr-. Alberto Augusto Diniz.
N. 137 — Petição p.. p. do sr. Clodomir Cardoso

Autos

ÂiUos devolvidos d .Secretaria

uecurso n.-"248— Classe 3* — (São-Paulo), sendo recorrente Benedicto" Nunes de Freitas'- è' recorrido. Braziliu
Rodrigues Lopes

'Papeis protocolladúR

Autos apresentados e logo conchisos ao sr.
dente

1B7

Processo n . 1.761 —' Clá?se 0 — Distriçto Federal. —
O Partido'Trabalhista do Brasil, pede a cassação do--registro
da "Acçao Integralista Brasileira". .— Relator,},sr. desembargador Collares Moreira..
Processo n. 1.762 — Classe 6" — São Pauic. — Pedido
de registro da "Aecão Monarchista b r a s i l e i r a " — Relator,
«r. professor João Cabral.
Processo n . 1.763 — Classe 6" — Coari. — Consulta do
juiz eleitoral da 26° Zona do Ceará — Relator, dr. Miranda
.Valverde.
Processo n . 1.764 — Classe .6* —- Acro. — Consulta do
Presidente cia Corte de Appellação — Relator, sr.. ministro
Plínio Cas-ado.

Pelo sr. ministro Laudo de Camargo:
Mandado de segurança n . 13 — sendo requerente, Jqsí
Üuima"
Processo n ; 1.753 — Ciasse 6* — Consulla do Partido
Popular do Rio Grande do Norte.
Pelo. sr. desembargador. José Linhares:
a

Recurso-n. 250 — Classe 3 — (Espirito Santo), sendo
recorrente, Olympio Cunha c recorrido, o Trinunal Regional
Pelo sr. desembargador Collares Moreira
3

Recurso n . 240 — Cíases 3 — (Matl-o Grosso), sendo
recorrente, João Baptista Nunes Ribeiro e recorrido, Fenelon Müller.
Processo a. 1.749 — Classe 6' — Consulta í'o T.-ibuna!
^egioTial de Santa Calharina.
Feio sr. professor João Cabral:
Recurso -h. 45 — Classe 4" —. (Sergipe), sendo recorrente Maurício "Graccho Cardoso e recorrido, José Barreto
Filho.
Pelo sr. dr. Miranda Valverde:
Recurso n . 57 — Classe 4* — (Espirito Santo), sendo
recorrentes, as Associações dos Serventuários da Justiça e
outras e recorrido, João Bastos Bernardo V i e i r a .
Accánlãos

publicados na Secretaria
a

Recurso n . 45 — Classe 4 — Relator, professor joac
Cabral.
Recurso n . 57 — Classe 4" — Relator, dr. Miranda V a i - .
verde.
Recurso ri. 240 — Classe 3" — Relator, sr, desembargador, Collares Moreira.
Recurso n . 250 — Classe 3* — Relator, sr. desembargador'José Linhares.
Processo n . 1.749 —- Classe 6' — Relator, sr. desembargador Collares Morei. a..
:
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:

Floripes "Sarllès' da .Graça- N.oguèira^.eleitora da 48" Zona
Espirito Santo'do Pinhal,' parV á 't23^Zdha de Uberlândia, Minas Geraes";
.
Expediente dos dias 17, 18,'21 e 22 de janeiro d,e iud«
'•'-''ÇlòoliulçTda' Graça Nógífètra, -eleitor da 48* Zona de Espifito'-Sàntó' do''Pi'nli:ál. pa'rã\'a!' 123*'Zoíía de Uberlândia, Mi,
Documentos archivaãoa
:;ns < '••-•iaí s ."•
•'Garfnen Marqaés «Cfeélho.Jíèleifórai-d»» 122* Zona de S. Si-l-u- Officio do -.Tribunal-Regíõnttt -do Estado-do Rio de
niãtfipara"á'
123'* Zoita"de Uberlândia; Minas Geraes.
Janeiro, junto as cópias das sessões ordinárias 125 - e 126* do
anno findo e I sessão do corrente anno.
ACTAS
1 _ Officio do Tribunal Regional da Distriçto Federal
com dezoito segundas vias de relações de óbitos'dos-mezés de AC-TA DA -i" SESS.TO''ORDINARTA|) REALIZADA E M 10 D E
novembro e dezembro das diversas Pretorias do Distriçto F e "' '
'
ííA:NEIR O DE."fl936.
derai.
PIUÍBIDBXCIA" DO'-SR"> }t J^lSTáCnERMJEhEOlLDO- DE 'BARRO S
1.-170 — Terceiras vias de títulos eleitoraes de - diversão
zonas do Distriçto Federal:.
Aos"de-z •diasd'o--mp'z dé-'jaayfro.'dd mil- novecentos e trintas»
•« seis, ;ás -nove horas,-na- sald dds -sessões do Tribunal' Supe-.j
Foram classificadas pelo processo alphabetico duodecimal
rior..'de"Justiça. Eleitoral;- pn-esehias)'ms<-iuizes, srs. ministros;
Plinio-Casa elo e Laudo de GàmargOvídesembargadores José Li-*-'
326 — Fichas do Archivo Nacional.
.36" — Fichas dos. processos de Representação Profi-ssto* nhares ò Coílares^MioroiraiiípnoiidásanfJoão Cabral e o dr. Mi-<
runda-Valverde'; presente aimdaH) -si-.r.pcocurador geral, dr. Ar-í
nal.
maneia Prado, pelo presidente; scvíiíninistro Hermenegildo doí
Foram
distribuídas
Barros foi.declarada • abeft-a<>i4lôeasS)o.'-iSi lida e approvada ai
as ta- da sessão, anterior. L Da- linioioí •?> SJW presidente submetteti;
.435 — Fichas do Archiyo Nacional.
44 — Fichas dos-processos de .Representarão Profis-. a, julgamento o recursa--sLeitor-aP-u j-.-53.n(relator, s r . professorj
João Cabral), .se.hdq-,i-ecüiTentosjos*AssDOÍações do Professoradd';
sional.
Pública e outras-e'recorr.ido OKrTrihunaluRegional do EspiritoBoletim Eleitoral
Santo. Feito: o relatório pelo s".iu,iprqfiess«v relator, usou da paFoi- organizado e publicado os números 8 c 9 do Boletim lavra, em. nomes ;das partos..recomdas, ,o sr. dr. O. Goular(
Monteiro;. A seguir, Q TrilHUial-tcmioiuepnhecimento rio recurso
Eleitoral.
cjuigou, os, recorrentes parte legitima, unanimemente; e de
Foram mmmunicadas aos- Estados respectivos as seguintes merii;is^ negou provimento ao recurso, contra c voto oo sr. professor'João. Cabral. Relativamente aos demais casos em «pauta
para'^julgamento, o Tribunal resolveu: 1") não tomar .conhetransferencias ae eleitores
cimento do recurso eleitoral n. 239 (relator sr. desembargador José Linhares), sendo recorrentes João Vianna do Araújo
GOYAZ
e óutios.e recorrido o Tribunal Regional, do Amazonas, unaniJosé de Araújo, eleitor da- 7 Zona Eleitoral de Bè!Ia\Vis-; niénie.nté'; 2°) mandar, officiar a.o sr..ministro da Justiça, sobre
ta, pára a 123 Zona de Uberlândia • no Estado de Minas Ge-, o pedido do presidente do Tribunal.',Regional do Rio Grande
do'Sul, para'que seja suspenso o estado de sitio, no dia 1-9 doraes.
Álvaro Evangelista Tetra, eleitor- da 13 Zona
Eleitoral' :or.rénte,. nó. inuoíçipio de',Sfvo,,J.oão/dç., Caipaquam (processo
de. Burity Alegre, para. 123*. Zona dê Uberlândia,. -np .Estado n- . '1. .751, cie que é relatoç-ò',sr." çjr.^Jíjrandà Valverde), para
de Minas Geraes.
que; o sr'. niini.stroVlxfpviclencié 'çoipo^JMlgar conveniente^ unaBenedicto Eugênio .de Moraes da Silveira, eleitor da \ % nimemente; 3") adiar,', por.:havei.-,o,,fff. professor João Cabral,
Zona, Bomfim,
para a 123" Zona de Uberlândia -no É»fnrtn pedido vista dos autqs, o 'jqÍgaiaciiL, f;o. recurso eleitoral nude Minas Geraes.
mero 240, d'e 'qüe'é relatóV'ò..çr.';.tfeMínbargador'.Collares M o
Aristides Ribeiro da Silva, eleitor da 16" , Zona, Eleitora! reirá, sendo recorrente'João, Bapfis^a^N^nes Ribeiro e recorde Jatahy, pára a 123." Zo.iia de Uberlândia, Minas Garags
riddoTribuual^Regipnardè M'ál't;o'Cír^sig^ 4"") respondeu á con
Maria da Conceição Moraes Silveira,' eleitora da ' 17'""Zona suitado présidente;'ció Tribunal Régiqi.iáí.do Acre, de que trata
de Bomfim, pára a 123 . Zopa. de Uberlândia, Minas Geraes.
opt'.C.ee'sso ir. 1.745 (relator o s r.'.rjr'. ;X|iranda Valverde), deIraides Gonçalves da Silva,'eleitora' da 1-5" Zona,' Rio clivrá-ndò.ciõ.õ o "juiz do-.d^rei.fo.Je^iíLí^nco, não obstanf.e-'ser
Verde,.-para: a 123" Zona de Uberlândia, Minas Geraes.
o 'ítlT/stituto/do j'.üz •fèclei-iil 'ho;' Tribunal "Regional, será o juiz
Genesio-Barbosa Prado,' eleitor-"da '16* Zona, Jatahy,'para eleitora) da"sedo, sempre q\ue.út\ô esptví-Kno exercício da su-br
a 123° Zona de Uberlândia. Minas Geraes.
sfiíui-ção, pelo' qife cessará p exercício''^ juiz municipal vitaBeneriictQ,Ferrari, eleitor da" l.Q°,'Zona, Píres dò Rio. oara lício como juiz eleitoral, senmrf^ciuèjp'ji.ljz de direito não exer^
cor aquelta substituição, unaifiilieintínfej,', 5°) adiar,-por haver
a '-123* Zona de. Uberlândia, Minas Geraes.
Sebastiana Pereira .Esselin. eleitora da 13 Zona, Burity o -sr, .dr.-"Miranda-.Valverde, peuiidd' vista dos autos, o julgamento-do processo n.-1.-749 (rélatorfsf. desembargador ColAlegre, para a 123° Zona de Uberlândia. Minas' Gerees.
Peregrino Esselin, .eleitor da 13-'' Zona, Burity Alegre, lares Moreira.)'. O sr. desembargador JoVé Linhares, pedindo a
palavra, propoz c foi approvàdo-pòr todo o Tribunal, que se
para a 123" Zona de Uberlândia, Minas Geraes.
Isaldina Felinne da Silva. • eleitora da 13 Zona,
Burity of-fJcias.se aos presidentes dos-'Tribunaes 'tiegionaes, para que, as
consultas por telegramma somente s'eja'm feitas, quando absoAlegre,para a 123" Zona de.Uberlândia, Minas Geraes-.
Manoel de Faria Alyim. eleitor da 13° Zona.. B u r i t y A l e - lutamente, urgentes, por serem, viá 'de regra, os telegrammas
deficientes e não- fornecerem base segura para resposta. Congre, nara a 123'' Zona de'Uberlândia, Minas Geraes.
Olegario Marcai Ribeiro, eleitor da '£0*. Zoiía, '•„Pir.es do siderando- o adeanlado da liora- ò'-sr'.: nijnistro-presidente encerrou-a- sessão, convocando ao mesi-Po-tempo outra para o dia
Rio, para-a 123 Zona de Uberlândia. Minas Geraes.
'Sabina-Andrade. - eleitora da 10* Zona. de.-Pires- do"'Rio. 13.-do .corrente,, ás-horas do costume. Do que para constar
lavrei- a..presente. Eu,': Raul- Paclieeb'"Üe- Medeiros, auxiliar da
para a. 123 Zona do'.Uberlândia: Minas. Geraes.
João César NeHo.* eiv.ífor da 1* Zoriá Üo Goyáz, pfara.á^tô.l* Secretaria a escrevi.--E eu, Agripino Veado, secretario do T r i bunal, a.subscrevo; ;—Ilermeriègildb tie-Barros, presidente. '
Zona de..Uberlândia, Minas Geraes.
Mario da Silva 'Couto, • eleitor da i " • zona; uoyají,': para,
á 16* Zona de Bellõ- H-orizõnte no Estado do• Min.n.- 'rierads: ACTA, DA.5-?" SESSÃO. ORDIN-.tttíA .REALIZAH V l'".M 13 DE:
JANEIR0 1DE 4©30i
Wáldémar Rodrigues' da. Cunha, elèifor/la, Ô".-Zp.na.. Moryinhpô, para ;i -I?3" 7n nn"flfi TTherlaiidin Minas .Gerai*.
RnESIDENC.IA.no SR.-.MlMISTR6»'MBM«^XEGIt,00 DE BAUnoS.
SAQ PAUI-OAOS ireze aias cio mez. cie--janõiro-^le mii novecentos e
José Martins Vianna. eleitor da 22 Zona. Vnrgem Gran- trinta e seis; ás nove horas, -na -sala^das sessões do Tribunal
Superior ide. Justiça -Eleitoral,• presentes os juizes, 'senhoresde, pára- a 89°. Zona de Poços de. Caldas. Minas Geraes.
Franciseo Rodrigues .de Oliveira, el.eit.nr--da- SO^.Zona de. ministros Plinio- Casado. e---Lairdq de Camargo, desembargadores. José Linhares e Collares Moreira, .professor João Cabral
Fartura, para'-á 123" Zona'de Uberlândia, Minas Geraes
Ladi Ribeiro dp-Valle Oliveira/eleitora da 89" Zona de e, o Dr.:.Miranda Valverde, presente ainda o Sr. procurador
sferal, D r . Armando Prado, pelo presidente Sr. ministro Her-n
Fartura, para a. 123* Zonade Uberlândia, Minas Geraes;
Segunda Secção
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menegildó de Barros, fõf 'Fée-K-rada ãfte-rta ã-sessaot - E ' " i i d a
e approvada a acta ,da,.,ses.5ão/ anterior.,,. &eJaUvanien.te .ao»
casos em pauta para juigani/mlo.^^TriJauqal rssolyç.u--:.;! ,;tomar conhecimento . do recurso eleitoral n . 240 (relator, .senhor desembargador Gplla.y;es ^pi-eira}', se,ndp, recorrente-João
Baptieta Nunes Ribeii*Q,>.e«reèowi&WP Tribunal Regm.nal.de
Matto Grosso, e mandar que o Tribunal Regional se,•pronuncie sobre o seu merc^iD>esíflr.íynftn'ira.e.meíirta;-i^spo.nder
a consulta do. Tribunal: R#gáanai.íide -SarU.a->Cátliarina,-de que
trata o processo n . 1.749 (relator, Sr, desembargador Collares Moreira) declarando k u ^ f è " ^ director da Faculdade de
Direito do Estado fôr demissiveirâíf nutttm,.fi>,ará a sua í u n cção incompatível comjaj. de ijuiz;i.douTrib.anal: Regional El.ei-,
toral, 5 mais, que o memUr&j.oío < W p u t K d que í ò r juiz federal
ou juiz commum, não pode em' caso algum, acceitar o cargo
de director da Faculfiad&.Tss.endo-este d,e;mi.3Sivel.au..uão, ad
nutum, unanimemente; 3", rejeitar no recurso eleitoral numero 230 (relator, Stói Iír.ü Miranda: "Vai verde.) . a -preliminar,
de se não tomar conhecimento: do.;re.cursq,-e:..rf3.'W.»rtóií>iflegar-lhe provimento, par-a- confirmar a.decisão recorrida,'una-,
nimemente; 4", tomarísôonli^cj-mento do .reciiíso- eleitoral nu-:
mero 242 (relator, Sriio Dn:>4l ir anda; Valverde), sündo recorrente a. União Republicana, de'Sergipe. «-recorrido W'Tribunal"
Regional do Estado eriresolvor güe;»!tendo os-Srsi.Nobre.-d3
Lacerda Filho o • Mandei, çfêar-valho.;Barroso---ace.eii.ado'' cargos
administrativos, para os; quaòs.'foram nomeados-."'sêm iiavér,
porém, prestado o coinpromisso.;<e'''1'omad'O posse antes ; de:i.7;
de setembro de 1935,".pelos/ motivos' que 'expõem,,podem hoje;
prestar o alludido compromisso, -^èmpossar-só^e''exercer '^òs:
cargos para que foraln«-itòmeado\«V sem' incqr-per-wá' perda .-' do'
Mi andado, obser vando-se'-' ei'itre tanto;' as ' disposições' dá- Consti^
Tuição Federal o a dò^Estado;• •applícàveis'- ab^caso^-unanimemente; 5", não tomar conhecimento da consulta dojprésid.enfe'
do Tribunal Regional do Acre (processo n. 1 .•736^ de q'u'è ;'é;'
relator'o Sr. desembargador José Linhares),'visto-os seus
termos .não serem claros, unanimemente; 0 , nad' (ornar.''c6-\
nhecimentb da consulta 'do Sr. procurador regi pitai '"'de-; Ma tf o
Grosso encaminhada pelo Sr. .procurador geraf (processo^numero 1.742, de que é relator . Sr. desembargador^ Jqsé\
nhares)- por versar a-m.esma sobre caso concreto,''unaPimemente; 7°, tomar conhecimento do recurso eleitoral, n . 24.4
(relator, Sr. ministro 'Plínio:Casada):, 'Sendo,'recorrente. Gabriel .Vanrloni de Barros, éVòcorridp' o. Tribunal Regional- de
Matto Grosso, embora ^não^forniado 'enV direito o. procurador
que o interpoz, unarômemMUe, ',e 'de','pieritU' dár-ihc 'provimento, para reformaria, deÇisãò;' recorrida';o manter ó recorrente no sen cargo de.' de^jjfádb''''estadual, tainbem. unanimemente; 8". não tomar ç.fjivlíeci.ménto..d
de.' s.eguránca
P . 15 (relator, Sr. ministro'Plinio.;Casa'do).,..s2ndo requerente
Dolor Ferreira de AncfrãrjEè^pcir ;s'èj.;.'o- pnésmb originário,, unanimemente; '"9 , responder , a.'cònsutta dò Tribunai Regional
de Matto Grosso, de qüe' t-rata' p processo n,, 1,744. (relator;
Sr. professor João Cabral).'declarando que, .desde'qtie se-.trate
de maioria eleitoral, qs' 'r.ésçurgos' e petições, .dirigidas ao T r i bunal Eleitoral, estão isentos de.sellp e pagawhto .,p> custas:
unanimemente; 10. adjar'.'.'o./,j,ulgamc'n.t.o do..recurso' eleitoral
W. 243 (relator, Sr. rhinlsfro.',L<iudó de.Camargo), sendo..re^
correntes. 'Demoerito TJbrrós • Làf ayefctb "e outros o. recorrido•»
Tribuna! Regional do 'í^uhiàni/uoQ^a requerimento <riosenhor;
procurador geral, em yisfálclç hayer a parte ,of ferecido novos,
documentos; 11. a d i a ^ . a .^m^r.imcii.ta. do relator, Sr. des»
embargnrlur José T;inlj'aré§,'.'p julgamento: fio .processo numero
1 .'748; 12. respondei' ^c$usulta',.df> IVibunaí Regional - de
'Alagoas do aue fruta,,,o.",;'pí• c>cosòs u . 1..750 (.relator,, senhor
professor João CabníIJT, d&filarando,. que. podem . ser expedidosem qualquer época, osjdiplonisis.do.s supnlentes dos deputados
profissionaes, mesmo depois, do prazo: fixado nasVínstr.ucoõ.eSj.
observanrio~se. por ém» o,., processo legal; -•iinanim.omsnle; 13;
tomar conhecimento .(ia,;çpnsu:lf.a -do Partido Social • Ropublií-ano de Govaz (processo/ n„-. i.752. .-de que é relator senhor
ministro" Plinio Casada)
.mandrü'-. aue-o r.equei ,iiMÍvit.o' fosse
•feito ao Tribunal Regional, com.recurso paxá,-o. Tribunal. S u perior, unanimemente;. -1,4. proferir decisão identic.'}. 'ú anterior, no processo n. Iv758 .(relator, Sr. ministro. Laudo de
Camargo) que (rata de uma consulta, do Partido Popular da
Rio Grande cio Norfe.-vrnanimem>e,n:te;.. Considerando- o adeántado da hora o/Sr. ministro presidente, encerrou a- sessão ás
onze e. meia horas, convocando-.au. m^smo. tempo «ritíra para o
dia 15 do corrente, :5-s horas-.do costume. Do, que pawr constar
lavrei a presente. Eu,^Raufc-Pa,cheeo de Mederro?, auxiliar; -da
Secretaria, a escrevi... E j.eu.-.-.iÀgripino-Veadp, secretario- 'do
Tribunal, a subscrevo. . ~ •Hçrmeneçiüdo êe- linrros, - presidente.

Janeiro de 198C

ELEITORAL

JURISPRUDÊNCIA

0

Estado do

;

;

1

Paraná

(Consulta n . 1.588 —-Cias. C" do art. 30 do R e g . I n t . )
E' archivada a reclamação concernente a transferencia ,~de domicilio eleitoral,'por kl attendida:

i

n

180

Aceordão
Vistos^etc.
O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral resolve qde sejam archivados estes autos de reclamação feita pelo-bacharel
Mario Araújo e. por outros,"sobre a demora na. sua transferencia eleitoral'do Estado da Bahia para o Estado do Paraná, porquanto, em cumprimento do accórdão proferido á
folhas. • 5; io Desembargador presidente do Tribunal Regional
desse ultimo'Estado, com as informações da fls. 7, explica
a demora^ oceorrida, proveniente de sé haverem archivado
.por-equivoco'.os processos, a que a-lludem os reclamantes estes, aliás; j á attendidos, com excepção de um, cujo processo
depende, ainda de serem satisfeitas as exigências lègaes.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1935. —Hermeneyihlo ilc Barros, Presidente. — / . de -Miranda Valverde, líe-r
lator.

1

,

fistado de Alagoas

1

v

a

Consulta n. 1 709

!

Cias. 6 do art. 30 dp-Reg. Int.'

T

Aceordão

o

o

1

:

Vistos, etc,
Na qualidade de delegado eleitor pelo Syndicato do Commer.ciu .Varegista, .consultou Arthur Bulhões, do Estado.de
Alagoas,,;s'e os proprietários de padarias estão incluidos• comó'empregadores do commercio e transportes ou na classe
dos.-empregadores da industria, uma vez que são fabricantes.
%

A-ccordam os Juizes do Tribunal" Superior de Justiça Eleitoral em não tomar conhecimento da consulta por pão ser
está.d'e autoridade publica nem de representante de,partido
político' registrado. (Código Eleitoral ,àrt. 13, letra m);
Rio; de. Janeiro, '5 de ,.dezembro de. 1935. .— Hermenegildo dè.Barròs., Presidente. —Collares Moreira, Relator.

Distriçto'.Federal

:

i

a

( Consxúta,n. .1,710,-~,Cias.- 0 do; art. .30. do Reg. Int.)
;

A • restituição da .caderneta de reservista. dó
Exercito, entregue ao juiz eleitoral como prova de
idade, pode ser reclamada ao Tribunal Regional
competente, - com. recurso para o Tribunal Superior'. Não a este por meio'de .aviso, do Ministério
da Guerra
:

1

;

;

:

l

;

Vistos; etc.
AcGòrdam;;os/juizes; uo. xrujunái .Superior- Eleitoral' em
conhecer,. có'íPp .consulta, do' Aviso dd.,Mi'niisterip da Guerra,
Sr :. General "João Gomes, sübme.ttehdb.á' consideração do
mesmo. Superior"'.Tribunal o requerimento' em que o- reservistii dó Exercito Francisco Garcia.Salauo p^.de.lhe seja re.stituida pelp juiz de Direito-;,do .1° Disiricto da cidade de Petre-pdlis ,a s.ua caderneta, militar.. Esta, segundo, allegã, o ye»
co.rréünte:,,.fp.i-por; elle entregue naquelle Juizo..para provar 8.
sua-iida âè;'' afim .de- alistar-se COÍIIO- eleitor. Conquanto a, hypotnèsò' já"tenha sido julgada favoravelmente, quanto a outro^ reservista, pelo Tribunal.-Superior, n-ã> 'pode- este', interferir no caso concreto s-irtâo- para. declarar, eo-mo declara, que
a reclamação deve ser feita, pela parte interessada" ao T r i bunal Regional competente,. com recurso, para o Tribunal -Sw
perior.
1

:

:

Tribunal' Superior de Justiça Eleitoral,, em 6 de'.,dezemi
brb dè 1935. — Herm-enegikh ae .Barros, Presidente. — Jaãa
Cabral, Relator.

C o n f e r e com o O r i g i n a l
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QUALIFICAÇÃO R E Q U E R I D A

Consulta a. 1.711 — Classe 6" do art. 30 do Reg. Int..
Não
se
dech Silva
Executiva
Brasil, por
rente,

Primeira Circumseripçaq

conhece do pedido feito por MelchiscReüle, como Presidente da Còmmissão
Nacional - do Partido Trabalhista do
não provada a qualidade- dò regue*

SEGUNDA ZONA ELEITORAL
(Distriçto municipal de.São José)

Accordão

Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreti

Visto, etc.
Accordam os Juizes do Tribunal Superior de 'Justiça
Eleitoral em não conhecer do pedido feito por Melchisedech
ÍSilva Reille, como presidente da Còmmissão Executiva' Nacional do Partido Trabalhista do Brasil, para se cancellaro r é igistro da Acção Integralista Brasileira, por não ser partido
Ipolitico e ter um programma contrario ás instituições da Re->
ipublica, attendendo a que o Supplicante não legitima a qualidade, com. que requer.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro dè 1935. — Hcrmenegildo
Barros, Presidente. — J. de Miranda Valverde, Relator

Escrivão

Dr. Carlos Waldénfar de Figueiredo

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 11 D E JANEIRO
DE 1936
2.075. Manoel Affonso.
2''.076." Nery de Oliveira.
2.077. Waldemar Martins.
2.078. Américo Rodrigues.
2'.079. Nildo Barbosa,Lima.
2.080.• Rogério Nunes 'Vieira.
2 .081. Oscar Gomes.
2-. 082.
Alvarino Martins.
2,083. Pedro Cardoso.
2-.084. José Leorne Cavalcanti.,
2.085. Sidney da Costa Britto.
2:. 080. Mario Cândido Nepomuceno
2.087. Argemiro de Almeida.
2.088. Antônio Barbosa,
:

Estado de Minas Geraes
Consulta h. 1.712

Classe .0* .do art. 30 do Reg

Iftt..

Accordão
Vistos, etc.
Attendendo á consulta do Tribunal Regional . dé /Minas
.Geraes, accordam os Juizes do Tribunal Superior, de' Jvístiçd
'Eleitoral em responder'com a. observância do art.' 4,1' dp.Cd;.'ligo Eleitoral que manda, .onde houver, mais de/um 'cartório,
isirva cada funccionario durante tres ahnos.' Vô-se dahi que ,c
•legislador exigiu de cada escrivão a prestação dè serviço','pele
Iprazo marcado.
A expressão " c a d a j i m . é onrigaao" esta a exigir a passagem necessária das furicções de um para outro, com' d 'fim dè
tempo estabelecido.
Agora, quanto á designação, poderá ou não,- ser. ádoptadó
o principio de antigüidade.
O de .que se faz mister é que ca'da funccionario venha a
servir, em satisfação ao prescripto em l e i .
Rio, 18 de dezembro de 1935. —Ilermenegildo: de Bdrros',
Presidente. —Laudo de Camargo, Relator.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 15 DE JANEIRO
DE 1930
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TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIGA
TORÂL DO DISTRIÇTO FEDERAL
EDITAES

E

Z.089;. Paulo' Cunha.
•2:.090. Edgard Pereira Barbosa,
•2\091. Luiz'0árlos de Miranda Santos,
2:092. Manoel Felisberto-da Silva.
21093.. Armando-Braga Ruy Barbosa,
2=.094 <. - Pedro Freire Ferreira,
2'. 095. Noemia da Silva Bòa.
2.097. Daniel Pereira .Alves.
2.098. Mario Alves da Cunha
2.099. Amélia Pereira .Figueire.do.
2.100. - Eduardo Lopes de Souza.
2vi02. Liberato Kelly.
2:103. Maurício Bezerra de Lemos,
:

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE"
DE 193(5

14 D E JANEIRO

2.104. Armando Joaquim Gomes.
2.105. Ayrton Moraes.
.2;. 106. João .Ferreira dos Anjos.

AVISOS

SEXTA ZONA ELEITORAL

O director da Secretaria do /Tribunal Regional',Eleitoral:
do Distriçto Federal, faz publico, que. foram .designados-dele-,
gados do Partido Autonomista e como taes. registrados;.os' se-;
nnores Jacomo Francisco..Novellj e Edgárd Ribeiro-, para; terem
acção junto ás Varas Eleitoraes.
Dado e passado na cidade do Rio de Janeiro, cru dezesete
de janeiro de mil novecentos e trinta e.'seis. r— .' Pòlo..dH?eclpi'Modesto Donatini Dias da Cruz,

(Districtos municipaes de Lagoa, Copacabana e Gávea)
J u i z — D r . Nelson Hungtrie

:

O Director da Secretaria do Tribunal Regional-Eleitor?.!
do Distriçto Federal, faz publico que pelo Sr. Presidente,'despachando os autos do officio n. 20 da Congregação Eleitoral;
dos Contribuintes e Despachantes..:Municipaes,.-mandou;:averbar a renuncia collectiva da primeira directoria-e ter sfdo
eleita a directoria seguinte: Januário Lima da Fons.eca; .presi-r
dente; Benedicto Lins dos Santos Soares e Floriano Lopes. Rodrigues, 1' e 2° vice-presidentes;-secretario-geral, Dr.. N.oemio
de. Souza e Silva; Renato de MeJIó Pinto ;e.'Rogério-Mello de
Mattos, 1° e 2 secretários; Antônio de; Souza, e EuiíipedeSi Ca-;
rneron, 1° o 2° thesoureiro e Armando do Souza Telles,; procurador. Ficam sem effeito,- a pedido, as designações;dé:.de!c-è
ados de tal Partido junto ás Varas Eleitoraes, dos Srs.„Silviò
Jruzzo, Pericles Cameron e João Brito dos .Santos .
f
Dado e passado na cidade do Rio dé Janeiro, em vinte uni
ícf'janeiro de mil novecentos e trinta e e é i s . i — P e l o directorí
Uodestn Donatini Dias da Cruz,
o

f

1

Escrivão — Dr. irancisco Farias
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 14 D E JANEIRO DE
1936
Estava em diligencia:
3.504. Amélia Peixoto.
QUALIFICADOS POR DESPACHO. DE 17 DE JANEIRO DJjJ
1936
3.554. Graziella Passos Case.
3 .555. Hugo Lebéís Pires.
3.556. Aracy Tolentino de Souza.
3>557. Delio Fiigueiras.
3.558. Maria Ribeiro Dantas.
3.55©. Maurício Ângelo da Silva ifiíie3«s
;
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QUALIFICADOS POR i m s o A C H O mê 18 DE JANEIRO D E
1936
3.560. Alberto MendosWffl^
3.561. Américo Moura Pereira
3.562. Damasceno Feraaia»
3.563. Dulce de Castro .Leitão.
3.561. Elza Guimarães.
3.565. Faustino Fernmmm.
3.566. Lázaro Rodrigues de Souza
3.567. Nilo Lima de Souza
3.568. João Coutinho Soares.
3.569. Alberto Pereira da"-ãi-wa
3.570. Dorival Malagrice.
3.571. Georgina- Nunes Pereira
3.572. José Vaz.
3.573. Manoel Bessa.
3.574. Armando Gomes de Oliveira.
3.575. David Dias de Paiva..
3.576. Oswaldo Cabral de-Mello.
3.577. Durval de Mello Rodrigues.
3.578. Benjamin dos Santos Oliveira
3.579. Jesuino Ubaldo Cardoso de Mtilto Filho
3.580. .Henrique Fresco Salgueiro Pilho.
.3.581. Jayme Ayres dá Silva.
3.582. Damião Cosme Ferreira .Neves
3.583.. Ângelo Dias Sfanzione.
3.584. Jorge de Castro.
3.585. Lucas Dias Teixeira,
3.586. Waídemar Lamenza.
587. Romeu Alves dos Santos.
588. Oswaldo Rocha L i m a .
o.589. Benedicto de Azevedo Barros.
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5.552. Rodolpho. Cprnelio
5.553. Regina da Silva.
5.554. Victor fôamos.
5.55ír. Thomazia Thereza dos çauwja.
5.556'-. êyiyfò. Agostinho' de • Baptista'.
5.55:7;: Manoel Xaraz -Mallíeiros.
5.55K'. 'Manoel Paes Torres.
5.559. 'Pedro Jacüb" Loas.
5.560. Archimedes de Souza.
5.561. Agenor Souza L i m a .
5.502. Arrnirio Fernandes de Moraes,
5.563 Arthur Soares de Oliveira.
5.5 64 Abílio. Nunes. F i l h o .
5.565: Alfredo-Méurèr'Dutra dá. Silva.
5.566- F.íins Mu.--.;(l!es.
5.567^ Din>P:ino;.Ros'a" da Silva.
5.5G& '•An.tonio" Carlos do, Rosário *
5'. 509. Antonro Teixeira dé Souza5:. 570? ^Francisco-. Almenfen."
•5;. 571 Paulo Cardoso.
A . 57.2, P.edrina. Nolasco da Cruz
.5;. 573' Péüío; "Tillárinho.
&. 574. W á l t e r d o s Santos Férreir»;
.5.575. Washington Cami.são,
5'.. 576. Waldemiro Martins".
5.577. .Wa lney.-Sam pa io.
5.578. •Walter- Pacheco dos Santos
5;.579. Dulcili.o Ramos Miranda.
.5-:. 5 80. Frederico Maury.
M 581, Armindo Agostinho Baptista
.5;: 582 jpecio Amaral Bastos.
5.583 Valente I.oô:'.
5.584 Maria José, de'; Araújo. ..
5.58*5 Zülmíra Ferreira Guimarães
5.586 :Mrea' Brasil, dá, Malta
NONA ZONA ELEITORAL
5.587 .."Alfredo "Rachi-d" Elias '
.5:. 588 'Armando Torres.
(Districtos municipaes de Tijuca e Engenho. Velliol
,5i. 589 Ari gel Dias. da Costa,
8:. 59.Q
Juiz — Dr. João Severiano-Carneiro da Cunha
3.59*1 Âimenió Demètrio Ayres de Souza Filho.
5;. 592 Cyro Luiz de'.Araújo.
Escrivão — Dr. Francisco Farias
5;. 593, Carlos -Pinto' dos. Santos.
QUALIFICADOS POR DESPACHO DF IR DF. JANEIRO
5:. 59.4, David Ribeiro Leal.
D E 1936
5.595. Ed.mara ^Pereira de Araújo
5'. 596. Francisco Antônio da Silva.
2.102. Mrcelino" Ferreira Guimães.
5:. 597. João,de Carvalho.
2.103. Constantmo Luiz Monteiro.
5:. 5,9.8. Joaquim Navarro da Gosta
2.104. Maria cie Lourdes Torres Barbo.-™,
.5:. 59*9. Jpãq.E\'airgelis.ta da Silva.
2.105. João da Silva Barbosa.
6.600 ; Luiza Farias.
2.081. Aryostho Povina Cavalcanti.
5160'í'. Luiz Mendes
2.083'. José Sabino Maciel Monteiro de Oliveira
5.602". IVIánoel' Per es.
2.084. Jovino de Oliveira.
5.603. Wiltoh de" Abreu.
2.085. João Baptista da Costa Saldanha
5.604. Nelson Raymundo Nogueira.
2.087. Orlando Affonso Àdyaía
5.605. N.eísò.n Raymiindo.
2.088. Arthur Augusto Lopes.
5:. 606. Olavo 'dd'Cb'ú£o"Acc'ioli Vasconcellos
2.080, Juvenal de.Lacerda Abreu
,5'. 007. Ozio de L i m a .
2.090. Ary de Carvalho Ramos
5.608. Oswaldo Ribeiro da Silva.
2.092. Herculano Doti.
5.009. Perlina Machado
J93. Joaquim Maralhas.
5.610. Pedro dei Guítfiee,-.
594. Fernando Carneiro.
5.611. Reynaldo Del Guidice.
2.095. Walter Ávila.
5.712-, Sebastião Pereira Borges.
2.096. Joaquim Pereira.
Sebastião Pinto da Fonseca
2.097. José Moreira da Rocha.
5.613- , Wilson Peç.anha.
2.098. Theodorico Barreto Costa
5.614- , Walter Almeida Lima de Oliveira.,
2.099. Eugênio Tourasse.
5.615, Zaunadir Machado.
2.100. Pedro de Almeida Pereira.
5.616, Oilíon Rocha Braune.
5.61T, Antônio- José de Carvalho'
Indeferidos.
5.618, Aristóteles da Silva Dantas
2.080. Maria Marcellina Machado. Cavalcanti
5.619 Áurelia Ferreira Rangel.
2.080. Irene DalPOrto de Freitas Henriques.
5.620' Cesário. Borges Filho.
2.082. José de Souza.
55.621"'. GonÇ.aio Queimandelòs Sena.
2.091. Leopoldo João de,Lima e Silva.
5.622 Deóclecio Silva
2.101. João Dias Soares.
5.623' Fsmeriia Miranda de' Almeida
5.624- João- Carmo de Almeida.
DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL
5.625 Irene Guimarães da Silva.
5.626' Orlando Cipolla.
(Districtos municipaes de Piedade, Irajá e Penha)
«5.627 Brlandina Cardoso L e a l .
o. 628 Maria -dé Lourdes Freitas
Juiz — Dr. Antônio Carlos Lafàyette de Andrade
5.629' Maria'da Silva • Syrio.
5.630 Rutli • Marques de Araújo Martins,
Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello
!5-.63f» Sylvià'Cláudio:
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 28 D E DEZEMBRO. S.632' Vasco Bergaminí.
D E 193 5
5.633 Edgar José Tavares5.634 Maria Amélia "de - Jesu;
D.551. Olegario de Lacerda.
5.035- Mario "José dos Santos
:

;
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5.G$t5-.
5.í63>".
5.638.
5.639.
5.640.
:>. 641.

Herinandiná-vda- Silv-eire. íteUèfc
Maríetla ^Féi-leira W j g à .
Djalma de" .Oliveira Montes.
Gèrd .:'StdÍt.enbe%.'vVon Uslaí;
João"Rego Piedrósa.
Geraldo da Silva Mendes.

EDITAES DÉ

INSCRIPCÃO

SEGUNDA ZOMA* ELEITORAL
(PistrlGto/mnnicipali de^São José)
'uisr>— Dr.> Mnrtinho Garcez; Caldas Barreto

OüALIFICADQS-r-POR DESPACHO D E - 31 DE DEZEMBRO.
DE" 1936:
5.,642. Avelino.:de Carvalho..
5/643. Otto•' Barbosa de:Bavros..
5.644. Adél-Rodrigues Savâ".
5;6:45. Manoel da Hpcha.
5.646. Rãrüinç Chaves .5>647. .Ayres ;'-Smith.
5-.048. João Costa,
5;649. Antônio José dos Santos, ,
5.650; Àlexandi-e/de -Paula Gastello" Branco.
5.651. Alfredo Pinto.
5.; 652. Wilson .Aly;e's, dos Reis..
5 .653•', Armando, Teriíístoelés;. -Signaretüt
5'.654.-; Osvyaldp.de.Almeida Figr. credo,
5.655; Aníherb. Pereira.-.
5.656.v Antônio -Cândido, da'-Silva...5.657. AUhur Jmfirionizio,
5.658. Arlíndo,',dos-' Santos.'
5.659. Antônio. FérreiraV
5.660. Aline,, Ignez "Cintra.
5.661. Arthur"Jos.é Monteiro. ..
5166.2. Alfredo-'Marques-dos Santos,
5.663:. Ary Teixeira .Gaipo,
5.664, Álvaro de- Souza.
5.665. Al varo Soares..
5.666.. Arlindo. Augusto.-.EejreiTa òa Cost*.
5.667.. Arthur-.AugustoGomes.
5;66$. AmeriCo .Rodrigues-:Pe':reirs..
5.669. Alvará: Antônio" Coelho;.
5.67-0...-B.emassi Moirelles dos Santos
5.671. Braüíia Alves -dá.Silva,.
5 ..672.. Carmo:» Franõisea.d? Pau:5.
5.673. Glaudionor Rocha j ú n i o r :
'5'. 674» Dulce 'da Silveira-Braga.
5 '675;"Emiliol Antônio ,â-é vSastr&«,
5.67.6.1' Fernando Alves-,
5.. 677. ';Francísca .Pereira- Sortes
.5.678. .Francisco Manoel Baptista,
5.679. -Guilherme da Silveira- Machado
5.680. Henrique dè Souza Ribeiro
,5.681.5 ..Henriquè^Gustãvo -H£ SilVa
5 ..68:2.- Heloísa- "Mendonça.
5.683-. Irineú Luiz Pereira.
5:684. Izabei- Martins,
5.685.. Isaura Rodrigues' Fonseca;
5.686.,'Juventinq JFtomãods Souza.
5 '.';687.. J.áey Alves ' Mala..,
5.688. Joaquim Pereíra J ú n i o r .
5.689. - João. -Nobrega- da -'Silva.
5.690. ' João de. Deus- Bizerra,
5.691. José~ Fernandes-,
5:692. José Martins-<Je Aguiar
•5 ._693. L u i z . de. Oliveira
5-.,694. Manoel' Cardoso .Rocha,
-5.695. Manoel Alves de "Sá.
5.696. ;. .Maria Cândida Lopes';.
5.697. Manoel Francisco de-,Madeiros,
5.698. Marcellino" Torres Filho',
5.699. Miguel Archanjo .de SanfAnnã
S. 7-0O. Oswaldo Mathias d è S.euza
5.701. Olvmpio da Cosia Mattos.
.5.702.'.Odette Megreílo.
6.7C3; Octacilio Peixoto de Araujfr,
5.704; Osório*'de= Oliveira,
5.705. . Paulo Caetano, de So.úzá.
5.706.. Ruf fino .'Ribeiro. Mathias.
5-707... Rubens Fernandes.
5.708... Roberto Borges.
5.709. Raul Manoel de.-Oliveira".
•5.71-0. Salvador José Areias.
5.71-1. Salvador Gusmão Pinchel.
5.712. Vicente Mattos ..Fernandes
5.713. Waldemar Farias.
5.714. Haydee Mendonça BíasB,
5.715: Fernando' Parada- Filho, '
5.716. Wuldamar de Souza 3 u 3 Ü £
:

:

:

:
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E s c r i y ã o B r . Carlos. Waldfemar de Fiaueiredo
Faço>gublico,,.para ^S: fíns,,dos.arts. 43 do Código é 2ft
-'üq.Regimento*' dús ''Jyiws" e '-Caj!to#<«.' ElèHoraè.s, que por este'
Cartório-erjüizb• âu,'Z* Zona,,Eleitoral, estão sendo processados
os pedidos de- ,instó^
cidadãos:.
J

>

:

;
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A I ; T Í V Ü AJJ'V1^.4[)E.MEIÍ.O.-(3i3^)rfílb'). de Joaquim Alye$
de Méllp.-'e^-de-.• Maria"Máviriciã'Alves, nascido a-.12dé ja^
neiro ,dp".1912, nô-.E&tad.q.-.-dõ;Minas Gé.raeS,.alfaiate," sol-»
:ifèir'ò:'com" domi-é'i.lj'o,.êlei'Ío'"ra.l',;p
-São José." (Qualificação requerida, B . E. 3, n. 2.002.)
AYMÓRE*' "pESSANH-Á U3,.3m)\vÍilbo^ dè '-Francisco José da.
Silva .Pessanha; e„de ,SonoravMaria- dò -Espirito Santo, nasei do a. l i de julho dè- ,1,91.4, no- Distriçto Federal,' com,m:ér;cio;'soiteiro, çqm.dçmiciíip eleitoral no distriçto mU-;
.riieipál .ide - São • José. ' (Qualiíreação, requerida, B . , E. 2»
n. 1.970.)
VLIPIO DA COSTA FERNANDBSÍ.CS.309), filho de Cárlós José
Fernandes e de Juliéta .Férnaride^..nasc.idoa 11 de agesto
de. 19&5, no;Díâíricto Federai-j phármaceuticò-chiníicOí < A
sàdo, com, domicilio e,ieifórai, no /distriçto.. municipal '.^V
São.-José." íOualificação requerida,• B;'E-. .1-44-,-n. i.895..).
JOSÉ' D E S O U Z A BORGES-. (3..310), filho de Manoel;de Souz-a,
Borges.e de Annada Siíva.Borges, nascidoia 6 desetembres
de 190B, no Distriçto .•B'íDdet«l,;-comm'ei^iOi .*asadòv;.-çoifl(
domicílio, eleitdraL no distriçto -municipal, "de Sãò José,:
(Qualificação requerida, B-. E. 4, n.''2.058'.)
DULCE FONSECA ( 3 . 3 1 1 ) f i l h a de Manoel' Luiz da Fonseca
e de Jnvila da -Fonseca, nascida a ' 2 ' d é jaheiro./de
no Districtor Federal,, cpmmeixsio, ísoltèira, com •domicilio,
eleitoral no -distriçto mühieipal.-de São-José!'" f Ouálifieação
requerida, B." È.M-39, n.."I'r864.:)CATEA.RINA.RE ANGELYS (3.312):,' 'filha de' Lüçilio, de-An'gelys-.ei :dé . Maria Makbr.rtco de Àngelys, nascida a 1 **de
janeiro de" Í905,;n3-Districtp Federal, domestica,, solteira»
com dòmicijio..eleitoral no:dfstricto'munibi'pal do São J o s é .
(Qualificação' requerida, B . E . . 1:44,'n. Íi899.'X- ''•;

;

:

i

v

:

:

/i.NTONIO RIBEIRO P I M E . N T C L (3Í313), filho-de Celso P-í*

meptél o., de Julieta Pinto- Pime.ntel, • nascido - a' 7 de Ja-*
neiro C.) 1913, no. Estado de Minas Geraes,' commercio,
-solteiro, epm. dòmreilio, eleitoral ,no. distric-tó municipal
de São José., (Qualificação requerida,' 'B:E. 2,- n. .1 .:98&.):
ANTÔNIO.m/.ZO (3.314),' filho de José Rizzò é- de 'Phllò.mena.
Miraglia, nascido à .9 dé julhoi.'de" 1911; 'no 'Distríéto F e deral, eommercio, casado,.com. domicilio eleitoral no distriçto municipal'de São 'José. ÍÒualifioacão rfiqueridj^
.B.'. E. 148, n. 1..945.)
M
eTEí,"/INA LESSA D A N T A S (3.31-5), filha, dé.José Dias de
Andrade ;e. de Bosalina Lassa,, de Andrade, nascida a 7 d?
janeiro dé il8.%, ha Parahyba, "domestica, casada, com do-*
micilio leluitpfal no distriçto municipal de São José. (Qua-.
Iificacão requerida, B . E..- 121, n. 1.582.)
ANTÔNIO B R A Z D E MORAES BARBOSA;F'ILHO (3.316), filho
d-i Antônio.B.. de.Moraes Barbosa e de Diva Maldonado d3
M. Barbosa, nascido a .3: de;mãió..de 1910, no.Esatdo d&
Rio, gravador, splteiró, com domicilio eleitoral no distriçto ..municipal-de São/José: (Transferencia.)
MARCINIO, BRASIL MACHADO (3;317), filho de Joaquim
Nunes., Machado .e de. Maria, Gonçalves Martins Machado,
nascido á'24;de setembro de l&íl, no Estado de São Paulo,
ourives, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto m ü nicipai de Sãs. .Jose, (Qualificação requerida, B. E. 3,
n. 2.024.)
MARIA DA GLORIA MONTEVERDE (3-318), filha de- Gaspar
do Araújo Monteverde e de" Esther Belém Monteverde,
nascida a 12.de agosto de 1916, no Rio.de Janeiro, funecio-nariapublica, solteira, com domicilie- eleitoral 'no distriçto
municipal,de. <São José. (Qualificação .requerida, B. E . 144,n. 1.901.)
MUMBEÍtTO ANTONIAZZI (3.319), filho de Alexandre Anto-.
oiazzj e .de Ignez Augusta Antoniazzi, nascido a 15 de
setembro de 1911, era Minas Geraes, commercio, solteiro,
som domicilio eleitoral no distriçto -municipal de São
slosá; .<Qualificação requerida, B . E . 124. n. l . 6 3 9 . i
:;

1
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lembro de 190.", nri-i-istri-- o-Federal, .enfermeira,."soltei»
ra. com domicilio é!r ' o r a l ' :~. distriçto" rrTunicipalde' Sacramento'. (Qüa!ifii':~ão ''• .-officio"." B . E.- 18, numero 507.í.
MARIO FIGUEIREDO 3 ! i . v v í'-.205). filho de Domingos da
Costa e Silva o de Maria d'- Encamacão Figueiredo Silva.
nascido~à 9 de-agosto de 19-14, no Distriçto Federal,* commereiario, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto
municipal de S. "Domingos. (Qualificação requerida, 3."
Zona. B . E . n . 2.311.)
JÚLIO. BERSANI .GUERRA (.'..20(i), filho de Júlio Cassiano
Pinto Guerra e de. Adòl].uina Bersani Guerra, nascido a
7 de' março de 1912, -no- Distriçto Federal, dentista, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São
Domingos. (Qualificação requerida, 3.* Zona. B . E . nu.mer.o -2..'507.)
LUIZ DE CARVALHO (4.207), filho de Manoel Luiz d Carvalho" e de Maria "Assumpção. de Carvalho, nascido a'22
de agosto d é 1905, no Distriçto Federal, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de S a cramento. (Qualificação requerida, .3." Zona. B . . E . n u mero 2.964.)
CHRISTOVÃO-MARTINS (4:208), filho de Ambrosio Martins
e de.Felicidade Rosa do, Bessa, nascido a 24 de novembro
de 1904, no Distriçto Federal, jornalista,'casado, còm, domicilio' eleitoral no distriçto municipal- de Santa Rita,
(Qualificação requerida, 3." Zona, B V . E . n . 2.870.)
MANOEL MACHADO DA" COSTA GODINHO (4.209), filho de
Manoel Machado da Gosta Godinho e. ,de Herminia Machado Godinho,.nascido a 12. de junho de 1915, no Distriéto Federal, commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de S.-Domingos. (Qualificação -requerida. 3* Zona. B, E . n. 1.630.)
MARIA J U L I E T A SPAriES CAVALCANTI' (4.210).; filha de
Antônio da Costa Soares e de Àlyina Alves Soares, nascia
da a 2 de-julho de 1.9.Q6, em Porto. Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, domestica, - casada,. com domicilio eleitoral
no ^distriçto:municipal de S. Domingos. (Qualificação requerida,3.* Zona. B. E . n. 2:247.)
OCTACILIO SILVA(4.21i); filho, dé Ricardo'.Silva e de Amélia de. Souza, nascido a 6' de agosto dé' 1915, no Distriçto
Federal,- commerciario, solteiro, com 'domicilio eleitoral
no diçtricto .municipal dé; São Domingos.'.'(Qualificação'
requerida,.3* Zona, B . É . n.'. 2.960.)
HENRIQUE -DE CAR VALHO-.('&.212), filho, de Henrique Vicente de Carvalho e. de Maria Rodrigues de Carvalho, nascido
a 3 dé fevereiro de 1905, nó Distriçto'-Federal,'operário,
casado, com domicilio eleitoral no; digtrictq municipal de
Santa Rita. (Qualificação requerida, 3.* Zona,"B. E . mimero 2.055.
ANTÔNIO RODRIGUES -HOMEM (4.213} -.filho de Joaquim
Rodrigues 'Homem e de Maria José de Souza, nascido a "27
de janeiro de .-1913^ eiíí- Agúa Limpa, Estado de Minas
Geraes, commerciario, soltéiroV-com- domicilio. ;eleito.ral
tío distriçto•municipaI-'deS. Domingos. '(Qualificação requerida, 3'.* Zona, Br E.-n'.' 1.948.)
AMARrLIO. FERREIRA MELLO (4.214), filho de Joaquim
Theodoro Pereira dê Mello e de.Math-ildè Duarte de Mello,
nascido a 29 de dezembro de 1904,.em São Salvador;-Estado da Bahia, commerciario, solteiro',-corn domicilio" eleitoral no distriçto municipal^déS.'Domingos; (Qualificação requerida, .3.» Zona, B . ' E . n.' 2'.894:)
WALTER MÀNTAU (4.215), filho de Hermann Mantau e de
Ànna Mantati, nascido a 11 do outubro.de 1899, cm'Indayal, Estado" d.é Santa Gatharinà, operário,' solteiro, com
domicilio eleitoral nò ditríeto, municipal deS. Dòmingos.
(Qualificação requerida, 3."Zona, B. E . n .'. 2.653.)
MANOEL DÒ REGO BARROS (4.216), filho de Manoel CleTERCEIRA' ZONA ELEITORAL
mente do .Rego Barros e dé LepnófMedèiros;.dp' -fteg'o"iBarros, nascido a 25.;(te-'iíè2érol)rò".*de', WÇW;-'-no Distriçto Fe(Bistiictos municipaes'de Santa Rita, Sacramento e
deral, .engenheiro, eivil, soltèirò,- com ^domicilio eleitoral
São Dnminoos)
no distriçto municipal de Santa Ritã.~ íQüàHficá(}ao' requerida, 3. Zona,vB. E ; n. 2.821.)'
Juiz — Iir.. Eduardo Sousa Santo*
HERMOGENIO RANGEL (4.217), filho de Delphim Range!
« d e Edith Rangel-;nascídò Í 6 de abril de 1912,no'PisEscrivão — Dr. Carlos WaWemar de Figueiredo
tricto Federal, commercio, casado, com "domicilio .eleitor.af
Faço publico, para ds fins dos arts. 43 do Código' e 25 ao
no distriçto municipal de' Santa -Rita. . (Qualificação reRegimento dos JUÍZOS • e Cartórios Eleitoraes, que por esta
querida, 3* Zona, n. 2.370;)
fcartorio e juizo da 3." Zona Eleitoral, estão sendo processados JOA0UIM FERREIRA D E CASTRO (4.218), filho de Cezarío
j&s pedidos de inscripcão dõs seguintes- cidadãos :
Ferreira de Castro e de Maria Candida dè Jésus; nascido
a 5 de dezembro de 1890, ehi Rio; P,re'tò, Estado de'-^Minai
JíYDIA GONÇALVES (.1.073)* filha- de Francisco Antônio
Geraes. commerciante, owSlíao,."<Hrài|*-rtòi&tófUò*eleitoral
Gonçalves e de Lydia Maria Gonçalves, nascida a. f de ce--

EURICO FAUST1NG D E ; PAULA..'. (3.320), filpo de -ManóeL
F a u s ü u o "de Paula eúa firanosisòa Glaudiná de Paui a, -nascido a 27 de outubro de 1908, no Estado;de'Pernambuco,
agricultor, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto
municipal de São José. (.Transferencia,).
fiOKSTANÇA WRIGTÍ-1 (y:.321), filha de'João Fraueiseo Wnght
e de Laura Ratlo Wrjglit, nascida a-17-de dezembro de 1912,
no Distriçto Federal, "iunccionaria publica," solteira, eorn.domiciJio eleitoral no distriçto municipal de São José.
(Qualificação requerida. B. E . 148, n. 1.958.)
AJJRELIO LOPES D E CARVALHO (3.322), filho de Augusto
Luiz de Carvalho e de.'Sophia "Lopes de' Carvalho, nascido,
a 25 de maio de 1887, no Estado.da.Bahia,, advogado," casado, com domicilio- eleitoral no distriçto municipal de São
José, ("Qualificação requerida, n. 2.069;-)ÜARLOMAN DA SILVA .OLIVEIRA (3.323), fi-lio de Manoe.i, da.
Silva Oiiveira e de Maria da Silva Oliveira, nascido a 4 de
janeiro de 1399, no Estado cie Alagoas, medico, -casado, com
domicilio eleitoral no distriçto municipal de- São José.
(Qualificação requerida; n. 2.068*.)
JOÃO D E SALERNO CORRÊA (3.-324), filho de Sebastião Joaquim Corrêa e de Ecleltrudôs Gonçalves Corrêa, nascido a
8 de agosto de 1899; no Estado do Paraná, engenheiro, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São
José. (Qualificação--requerida, B . ' E . 139, n. 1.861,)
3AYMEDE JESOS (3.325), filho de Aurélio de Jesus-ode M a ria Eufrasia, nascido a'13 de agosto'de 1912; no Distriçto
Federal, torneiro, solteiro, com domicilio eleitoral no
distriçto municipal de São José.' (Qualificação requerida,
_
B . . E . 148, n. 1 .954.)
« l i S C O PEDRAZZI (3.326),-filho de Paulo Pedrazzi é de A s sumpta Caravini, nascido a.- 19 -de fevereiro dé 19Ó1," no
Estado de São Paulo, commercio, casado, com. domicilio
eleitoral no distriçto municipal de São José. (Qualificação
requerida, B. E . 3, n. 2.021.)
£AULO MOZAiVf DOS SANTOS (3.327),. filho de Elisa Espírito Santo, nascido a 6-de novembro de 1902, no Estado de
Minas Geraes, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral
no distriçto municpal de São - José. (Qualficacão requerida,
B. E. 133,- n. 1.707.)
JiXTONNO- MOREIRA R O L L A JÚNIOR (3.328), filho de-Antônio Moreira Rólla e de Josephina Fontainha Moreira, nas-,
cido a 24 de fevereiro d"e" 1906, no Distriçto Federal, commercio, solteiro,' com domicilio eleitoral no distriçto rnuhicipal de São José. (Qualificação requerida^ B . E . 137,
D. 1.744.)
•fTORACrO MOREIRA REGA (3.329), filho, de José Moreira
Rega e de Zulmira Moreira Roíla Rega, nascido . a 3 de
março de 1917, no Distriçto. Federal, funccionario federal,
solteiro, com domicilia eleitoral no districtd munieipal de*
Sãò José. (Qualificação-requerida; B . E . n. 1.737 )
0SWALDO DOMINGÜES (3.330), filho de João Manoel Domingues e de Maria Rosa Faria, nascido a 10 de dezembro
de. 1913, no Distriçto Federal, .commercio, solteiro,-.com domicilio eleitoral no.-districto-municipal de São José. (Qualificação requerida, B i E. ií> 1.930.).
UDTO D E MENDONÇA'- (3.831)., filho <ie Américo, Furtado
de Mendonça e de ólgà Rebello de Mendonça, nascido a«23
de junho de í913,.no estado de Minas Geraes, cammercio,
solteiro, com domicilio eleitoral n<3 distriçto municipal
de São José. (Qualificação requerida, B. E i 148, n. 1.965.)
UJJZ SEBASTIÃO CARDOSO (3.332), filho de Joaquim Luiz
Cardoso e de Eíiziaria Rita Cardoso, nascido a 2 de maio
de 1897, no Distriçto Federal, commercio, casado, com,domicilio eleitoral no distriçto municipal de São José. (Qualificação requerida, B.. E . • 133, n. .1.715.)
Distriçto Federal,.aos i8 de janeiro de 1936. — Pelo escrivão, Maria. Zaluar.

1

e

;

;

-

1

;

r

l

í:

:

;

1

:

;

r

11

5

;

;

;

C o n f e r e com o O r i g i n a l

194

Quinta-feira

Janeiro cie 19So

g'g

^ê^Wi^^SS^&^e^swáásc^:.
E . 144, n-, 2.483
4?. Zona.}..
ERNE$T£,lD'A^
* Ernestina Silva, tlas:t ÍctQ ;á^2^;ii.ê „r^áixêi. çle;. í^-16,^B^tíí%'tricto Federal,' operário'' "áólíeiru, *coiif 'ifõini'ó•iHo §féttér#i no distriçto municipal, de Santo Antônio. (0,qalifièãçã[§ requerida,'B-. E . 141,
•n."';2.'4ÜO", l* Zôriàr)'
JO5È''^ÔàA^(2.ÍÔ^ -fim0Vde -mitífel
Mora e de Joanna
^pi^rXásgdo^á ^ ' . S C a M I . ^ í i a f ® , no ODistricío federal,
£qnirn.ôrçi*q^
d&inMt-ií? eleitoral no -.distriçto
mpf?fòipar''âé Ilha 'd o Gòvefhãddt'?- (Qualificação requerida'/© . EV '87/n.-'•"•iUimpi* Zona!)
A;VTO^TO -MÀpONpES'''BARBOSA-:r(2.488), filho de Antônio
Pacheco'-Bífrbo'sa - ''Jüniori-.e-.de^lfsa Marcondes Barbosa,
>naseid'o'lâ, 5 de ^janeiro de -f'9.1r7,.onó "Distriçto Federal,
commercio,''solteiro, comídomíciliq; eleitoral no- distriçto
niúnibipaf dè Ajudai'.(Quãlificafiãcrirequerida, B . E . 137;
n.'- 2.255;bi ;,Zona:)H
MARIO: ROSA; (2-..4.89.>, -íilho id&rAlexan/lre. Rosa e de Cecília
Rosa;-nascido a'.-7'de setembro;rfte;r5 13> no Distriçto. F e deral, pescador, solteiro, .com-::domicilio eleitoral no distriçto municipal ..de, Hha .do.^.Governador. (Qualificação
requerida;'B. .E:''1.302, 4 'Zoná':) '
FBANCISCÂ.JÜLIA^PAEPKE .('2'.4,90).,filha de Frederico Paepke
.é, d^üIrijçá.^Maria P^epkp^nasóídà^ 27 de agosto de 1900,
ha Cap{tá! 'Tíédêrál, 'clactylógra'^^
com domicilio eleitoral- iio 'distriçto 'münfdipaa de Ajuda. .(Qualificação, requerida, B . E . 143, n. 2.463, 4*'Zona.)
DEMOSTHENES" A P U L C H R O ^ G Õ R K Ê A ' , ' filho de Nilo .jJos-Ô).
Còh'êa e dé'"'Severina Gomes Corrêa, nascido a.27 de:novém'bró 'de- 19i6,' na-'cidade-'de sVidtoria, "Estado de "P.er.nambucb,-estudante, 'Solteiro,-'comodomicilio eleitoral ;nc
distriçto--municipal da Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 116, n . .1.970, 4 Zona.)
G A S T Ã O 'DE- SOUZA PEREIRA (2.492), .filho de Julião.Cândido'Pereira e de Felizarda de Souza Pereira, nascido a
29-'de novembro de '1902, na Capital Federal, commercio,
"Distriçto Federal, aos .21 de janeiro de 1936. Pelo Essolteiro,'- com domicilio -eleitoral no distriçto municipal
crivão. ~Mauricio 'Teixeira -de Mello.
de Ajuda. (Qualificação reauerida. B . E . 60. n, -1:6.12.
4 Zona.)
QUARTA ZONA ELEITORAL
JUVEXCIO.„PINTQ RIBEIRO: (2.494')", .filho de liiuz Pinto . R i beiro. :e de'.Eâtephanéa Cavalcante .Pinto, nascido a 4'dê
(Districtos municipaes'de. Ajuda, "Santo Antônio e; Ilhas;
.outubro dé/l,8'94,,,.em;Recifé, Êslacip^de •Pernambuco, .commercio^/cásadQ,- com-domicilíp^^éíeítoral no distriçto municipal. dèVÀjüdá'.•'..-'(Qualificação' Vequerida,-'B, ' E , 145, nuJuiz — Dr. :.Frúctuoso Múniz ^Barreto, de Aragãc
mer-o-2..'496,4* Zona.)
Escrivão—)Dr. CarlosiWaiaémàrsde Figueirédp
CHRIZANTO;"-FAJÍtA , (2,.495),.filho d.e/Epaminondas Faria e aé
Françisca; J;aria, nascido..ar3 de.^úJío de 1902, em L i v r a Faço-publico, para, os 'fins* déf^artlí:"-'43"'-8ò-"Código''e' 25
ment"Oi.:;Es:tadoj.de Minas. Geraês^iHjpregado municipal, caÍ0í--Regi,mén%" dos- JUÍZOS e Xla-rtbrros^lSleiloraes, • que por 'este
sado, com domicilio eleitorafjno cj-istricto municipal de
Gartpriõ' e Jüizp •'da-4' Zpna Eléitòfaí, e'sfâo sendo' proccs3ados
Ajaaíiví.(QualifiGftcão..vé.quçrfdiy^ixE. 140, n . 2,5' 5,
0f2éàiâoÍ-á^-^ú^i^Sià úoB
segü-int-és -bida'dãôs r
Zona.)
WJ^ÍISÍQJ'Íp$}jF$£ CASTRÒ^b.I^01^?iÍfao de-.-Pedi.o de DAURO ..FREIRE. (2;-496),• filho;de Argelino Freire e cie Maria
Rio.5;"'naseid'.o' a D de janeiro üe?19i%'. em Santos, Estado de
Castro e de "Elvira.,,Cândido, nascido'-^,. 14, dè. junho de
São Paulo," Commercio, solteiro;; c-Qimdomicilio eleitoral no
i9,1.6, .np-..p.istricto..Federal, .pD.erario, sol'teirQ„-,cbm' dòmÍ7
distriçto municipal de Santo Antônio. (Qualificação re•cilio -eleitoral "no distri.cto;,muru.cipaí' de< Ajuda;, "(Qualifi•<Íüè"?ida;-'B.;«E; 142; n . . 2 . 4 2 0 ; ^ ^ © ^ . )
cação ,requè rida, .B. E...^14Ò-,-hV 2^320, 4 Zona.)
(2.497),- filho dô
IJJANJIRA .rfiALÍNA, D A SILVA;.'(2:.i81),. filha de Jaciptho AUGUSTO-';NUNES'"*DE-VASCONGELÍLOS
Caetano dá Sily.a, e-.de "Marietta Idalina da Silva, nascida
^Ú'iz-" Francisco' Núné3; 'naspido à "7lde abril de 1913,-.em
a,6. de fevereiro de .1910, no Distriçto .Federal, commer'São' -Francisco de'Paula, -Estado•'ídò'''Rí"o de Janeiro, layracio, '."solfeirá,''com:-domicilio" 'eteittírá-Wnó distriçto -rnuni-dor, solteiro, com domicilio 'eleitór-tíl no distriçto munici-cipal'dé -A'jiidcr; ; (Qualificação 'requerida, B . E-. 134,- nupal de Ilha .do Governador. (Transferencia, 4" Zona.)
mero 2. 139. 4 Zona.) ' '
A
D
Ó
L P H O M A R I A DA. CONCEIÇÃO,,G.O^IES (2.498), fiiho-dé
JOSÉ' SÉRGIO "SOÃ RES 'f'2.482)v"filíò' '-de João Sérgio-Soares
BenedictorLauriano.da Silva.e:He.^Emilia Maria'da Con,e. de. Jpanna Maria Soares, pasciçlo ai'2Õ:-de junho de 1.904,
ceição,; .nascido, a. 3 de maio-de ,1,898., no Distriçto Federal,
joio.. ESt'a.d^\'^'%-íagô.ás,.'',ès'túdanJeV-solteiro, com domicilie
doméstico, casado, com domicilio eleitoral no districtonmi'éfeitòra^^hb: distriçto municipal de. Ajuda. (Qualificação'
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida,
r:equçrida,;;.B;.:;E'. -f43, "ji: 2 ; i 7 l , 4 Zbha.) •'•'
B..'"EV 144, m 2.489, 4 Zona.)
WILSON' FERREIRA D E M E L L O ' (-2.:483), filho de Arnold
Ferreira de. Mello, e,de Presciliana Alves "de•• Mello, nas- NELSON'BOECHIE (2.499), filho de Antônio Maria B.oechie è
dé Francisça Joaquina Boechie,'inas"Cido a 14 de fevereiro
cido a' lí/deYjunho/de 11)1 Õ, cm Olympia,, Estado "dè Sã: •
de. T908y nò-Distriçto Federal,'e'fn-p>egado no commercio,
•P.aü|q, ;^stu'dan.te, ;|ioi'tèí.ro, '"Qpm domicilio eleitoral nc
cásádorcom domicilio eleitoral nb--distriçto municipal de
distriçto"rmunicjpafde S^anto^Àntõnio--." (Qualificação "exAjuda. (Qualificação requerida; -BÇ' E . 142, n . 2.439, 4*
n i l i c i o " , B." K._ 88. i i . i 1842.'é^Zona;) '
.. Zona.)
MANOEL"' DA' SILVA" R A B E L L O - t2,.4l4.);,-"'filho: cie'.José da
Silva ;Ra.bel.lo, e -de "Maria José",'íláhella,' nascido a ;23. de ESTHER DA ROCHA (2.500), filha d&.Fiíanklin Pinto da.Rocha
e'de.Ephigenia' Pinto da Roclia, nascida a 13 de maio de
jtí)ho,;de :1.897,;-'rio~ Distriçto ,Fè,deral,". operário, .sol.feiror
.1907,. no iDistricto Federal,, daeítyhagrapha, solteira,.- com
com' domiciliòjefeitoral no di.strjc.tó'*in'un'icipal ,cle Ajuda.
domicilio eleitoral nodistrioto municipal de .Ilha do'Go(Qualificação requerida,'B'.:;E :Í44, n. 2.486,'-4 Zona.)•vernador. (Qualificação requerida,«B. - E . 142, n . 2.428,
| R Y PEREIRA: D A ' S I L V A X2..:485), filho.de "Júlio Pereira .da
-4 . Zona.;)
Silva e de Mãriá Rosa Franco-da -Silva',, nascido, a'-4 de
fevereiro de <19.13, ,no Distriçto-, Eòderai," operário,- .sol- THOMAZ GIÓBERT NEWLANDS (2- ^0í), filho de Carlos Otto
teiro, com domicilio ifileitoraL qordistricfo municipal cie
Newland-Sfe de-Diamantina Via.nnd Newlands, nascido"a'
-

distriçto municipal - de Santa Rita. (Qualificação'" requerida, 3" Zona, n . 2.378.)
CESARIO DOMINGUE8 (4.219), filho de Hyppolito Domingues
e de Garmen Silva, nascido á' 21' de julho dé 1913, n o ' D i s triçto Federal, cperario; solteiro, com-domicilio eleitoral
,no distriçto municipal, dé" Santa. Ri tal .-(Qualificação requerida, 7 Zona, n.'2.838.)•
J-IERMOGENES. IMABTJNS, ..D.QS.. SANTOS;;X4;.;220),' filho 09
Hermogeries Martins dos Santos è d e - Generosa -Tii-ioeè dos
Santos, nascido a 13 de setembro, '.de, .1.90.3; no' Distriçto
Federal,- commer.c.i.ò, solteiro, com'domicilio eleitoral no
;districto municipal de São.Domingos.-.(Qualificação, re-,
querida 3 Zona, n . 2.335.)
'ADÓLPHO 'MAR.GÉLLINÓ FILHO (4.221), ."filho de .Adólpho
Mareellino.e.de E-ivira .Couto Mar.cellino, nascido .a. 23 de
maio de. 1908, no. Distriçto Federal, .commercio, casado.,
com. domicilio eleitoral no distriçto municipár-de» Sãe
Domingos. (Qualificação requerida, 3 Zona, n . - 2.G85Í)
v D I L O N D A SILVA L E I T E ,(4.222),. filho de Pedro Leite da
Silva e de Felisdona .Amélia da Silva, nascido ,a.27 de
setembro de .1904, em S. Miguel-de Campos, Estado de
Alagoas, commercio, solteiro, com domicilio- eleitoral-.no
• distriçto municipal de-Santa. Rita. (Qualificação requs-rida, 3" iZona, n . 2.137.)
*OÃO MOREIRA SOBRINHO "(4.223), lilbo etc Haymundo Moreira da Silva e de Maria Moreira Feitosa, nascido a 14
de junho de 1912,- em Crathéus, Estado do Géar-á, operaTÍO, solteiro, com domicilio éleiíoraí tio distriçto municipal de Santa.Rita. (Qualificação requerida, 3 Zona, n u mero '2.5.58.)
FRANCISCO CORRÊA (4.224), filho, dè.Manoel .José Corrêa
Júnior e de Lèqnor Corrêa, nascido.a. 2.2 de julho,de 1910,
no' Distriçto -Federa!, .commercio,, solteiro,, com domicilio
.eleitoral„no...distriçto municipal,-de Santa R i t a . ' (Qualificação requerida, 3 'Zona,.n. 2,315,),
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de fevereiro de 19.10, envPetrgpolis, Estado do','Rio „de.'Janeiro, estudante, aõUbi^o,"com dpfnicilio' eleitoral.no distriçto municipal úi-Ajuda.
.(Qjíalificáção 'requerida;:B. E.
140, n , 2.312,'4" Zo.na.)
, ,
JftLFREDO DA SILVA BOA "(2.502), "fillio.de' .Gáçtãp da.SilvS
Boa c de Noemia.da SUva. Boa,.-nascido a 5 d é , m a r ç o de
1916, no Distriçto -Eederai,;esl:ndante, solteiro, com.djomicilio eleitoral no distriçto- municipal, dê.. Sarito.,-,Ânt'o3io.
(Qualificação requçrida^B^-E.-. 1.3,6,•n.v2.209 .4 ";?óna.) ' .
HUMBERTO BALLARINYfi<2.503^;fi.lho. de • Io5ajB.aptigtá,Ballariny Júnior e de Joannaíreclielí.nasoidpra^dS, [de, abril
de 1914, no DistrictcLiFeÜeral,-estudante,. soMeiro cpm',domicilio eleitoral no distriçto municipal de Ajuda-.;,.(Qualificação requeridapBríE/140,*n. 2,30t:, 4" Zona,.,).
ARLINDO DOS SA'NTOS.'L&GE. "(2.- 504),filho de \yenoeslau dos
Santos Lage e de Maria Dias Lage;,criãse:idft'ía' .9; de dezembro de 1908, rijSf^isfriclo •Fé'deral -'co'm: domiçílio.ie-leiy
toral no distriçto municipal'-do-Ajudai (Qualificação requerida, B. E . 1 4 0 ^ ' 2 : 3 9 0 , ^-íZpnã.):
J

:

il

i

j

>:

:

)

:

fí,

a

d e

195

GODOFRDDO JORGE (2.516), filho de Anna Jorge de Oliveira, nascido a; 1 do maio de 1902, no Distriçto-Federal,
funccionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no
distriçto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida,
B . -E. .141,,ri. 2..406, 4 . zona'.)
WALDÉZ SEBASTIÃO PEREIRA PINT0. (2.517), filho de
Eduardo dos Reis, Pinto e de Anna Ritta Pereira Pinto,
•nascido, ij.,.2.1, ,'d,e. jaíieiw .de. J9.16, .em;.S,. Saíra dor, /Estada
da, Bahíã," operário, solteiro, com "domicilio" eleitoral no
distriçto municipal de Santo-Antônio. (Qualificação requerida, B / E i 1-ÍO. n . 2.313, 4 zona.)
GUILHERME'MÓRTENSON (2.518), filho de Guilherme Mortenson e de Luiza Paul Mor.tenson, nascido a.5'de julho
de 1899, em Belém, Estado do Pará, commercio,-casado,,
com domicílio eleitoral no-distriçto municipal de Ajuda.
(Qualificação requerida; B. E . 66, n . 1.643, 4 "zona. i
PAULO CHEFER'(2;. 5-19), filho de Bernardo Luiz. Chefer':e de
•Alzira Peixoto'Chofer, nascido a 30 de junho-de 1913, no
Distriçto -Federal;' estudante, solteiro, com domicilio .eleitoral 'no-distriçto municipal cie- Ajuda. (Qualificação requerida, B v E . 134,.'„n-, 2.140, 4" zona.)
'
TtM-QTHEO- FARIA D E ALM:BIDA (2.520), filho de Olga Alves
de Almeida, nascido, a 7 de julho da 1916, no Distriçto
Federal, operário, solteiro, com domicilio .eleitoral no distriçto-municipal de Ajuda. (Qualificação requerida/B. F
145,: n..2.40.5-/,-4 ,- zona.,)
JOAQUIM DE MELLO. (2.521), filho de José de Mello e dc
Deolindá. .de,-. Môura .' .Guedes, nascido a ,25 de., outubro
de ,1910/no Distriçto Federal, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no' distriçto municipal
de
Ajuda.
(Qualificação,requerida B . E,. 145 ,n. 2.-467, 4 Zona ).
MANOEL MATHIAS RAPOSO '(2.522), filho de Ângelo Mathias Raposo,>e. de Áde.lina Gentil Raposo, nascido' a 20
de:julho 'de'1915; rio 'Distriçto. Federal, empregado "publico, solteiro,' com' domicilio' eleitoral 'no distriçto municipal de Ajuda. " (Qualificação requerida, B . E / " 140,
n . 2.391, 4 Zona.).
a

a

a
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Manoel Salosano eidt;/josepha,Lucas' *Móíér;.'n'ascida' a 14
de janeiro de 19OO,£n0^is{r'^
com domicilio eleitò*nal --ijò-í'distriçto ,mi}ni'cipãl;'.de".,Santo
Antônio. (Qualifi^»çã•o•regueHda•,;B'.';E.',4•2,8^'p.. .2.066,
4* "Zona.)
ÁNNIBAL DOS SANTO.S.BITTENCOURT (2.50!6)v.-fUhq/'de^^
noel dos Santos Bittencourt e de. Maria,"Alberfina^ Bittencourt,-nascido a l.b'dè. setembro de 1882/no Distriçto Federal, commercio,•casado, com domicilio .eleitoral .no dis-triçto municipal de Ajuda. "(Qualificação requerida,. B. E .
140, n . 2.339, 4*.Zona.)
EVY MARIA DA SILVA (2.507), filha de Patrício Jas^-daSilv.a
e de Leocadia da Silva, nascida.a 4 de dezembro de:i9i0,
na Capital Federai, commercio, solteira,- com. domioilio
eleitoral'no distriçto municipal de Ajuda-'.; (Qualificação
requerida, B . E . 144, n . 2.482, ,4 Zona.)
MARTINHO MARQUES DE M E L L O (2.523)^filho de-Maurício
Pelo escrivão.—-E,. R.dè
Yüteroy.
Marques de Mello e de Leonarda Marques de Mello, nascido a 13 de. novembro de 1888; no Estado de PernamjtRMA AYRES D E ALMEIDA/ (2.508,)-; filha de .-Francisco Ayrés
buco, soldado reformado, casado, com domicilio eleitoral
e de Petrouilha Tçi£en/a'Ayres, nascida;á 15 dé iriaio de
no distriçto;-municipal.:de Ajuda-.. (Qualificação- reque1906, no Distriçto,.Federal,, domestica, casaria/ com domirida, B . E . 102, n . 1.852, 4" Zona) /
cilio eleitoral-no cjiistrictd .municipal dé'Ajuda. '(QualifiMANOEL BRAGA, j(2-.524),, filho de- Manoel» Pereira-, Braga
cação requerida, B / E . 1'40,'n.' -2:392>'4*'zona*.)""<£•'.'
e de Ariíonia Soares, nascido a 4 de setembro de 1887,
ARMANDO PESSOA (2.599), filho de Albáho-' Pessoa ;e de
no Estado -do P a r a n á / t e n e n t e reformado;-.,casado, com
Maria Adelina, nascido :a 11 de outubro *de 19Í2/ rio"'Disdomicilio eleitoral no distriçto" municipal
de
Ajuda.
triçto' Federal, comniercio, solteiro, com domicilio" eleitoral no distriçto municipal de Ajuda. (Qualificação reque-(Qualificação requerida, B . E . 140. n . 2,310, 4 Zona.)
rida, B . E . 134,
2>.-16l 4" zona.)
AísTONIO LOPES VIEIRA (2.525), filho de Antônio Lopes
EDUARDO FARIA COTRIM (2.510), filho de".Rodoípho-BerVieira e de Maria. Raymunda dos Santos,, nascido a 13
nardes Cotrim e do Glelia Faria Gotrim, nascido a'.8 de de junho de 1910, em Cantagallo, Estado do Rio de '.Janeiro,
dezembro de I'9il2', nò Distriçto Federal, estudante; soloperário,', solteiro, com domicilio ejéitdral no distriçto
teiro, com domicilio'.'eleitoral no distriçto municipal
de
municipal de Ilha do Governador. "(Qualificação requeAjuda. (Qualificação requerida, B . E . . 140, n . 2.359, 4*
rida, B . E . 142, n . 2.427, 4' Zona.)
zona.) .
ANTÔNIO D A ' C O S T A (2:526), filho de Christovão'da Costa
e de. Petronilha dé/Jeaüs/ nascido a 18 de agosto da 1914,
APOLEÃO JOSE' FERNANDES (2.511), filho de Frederico
no Distriçto Federal, commercio, solteiro* com domicilio
José Fernandes e-íle.Genoveva Rosa Fernandes, nascido a
eleitoral no distriçto municipal de Ajuda.' (Qualificação
27 de novembro de 1908, no Distriçto Federal, pescador,
requerida, B . E . 66, n . - 1.650, 4' Zona.)
solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
Ilha do Governador.:,.(Qualificação requerida, n. 1.272, CLARA DOS SANTOS (2.527>, filho de Adelaide dos Santos,
4* zona.)
nascido a 17 de junho de 1911, no Distriçto Federal, com(SULINO MACIEL VIDAL (2.-512), filho de Deolmdo de O l i mercio, solteiro , com domicilio eleitoral no distriçto muniveira Vidal e do Éulina dos Santos Maciel Vitiai, nascido
cipal dé Ajuda. (Qualificação recruerida. B . E . 54, numea 26 de. í'evereiro de 19-14, no Distriçto Federal, operário,
ro 1.551, 4* Zona.)
solteiro, cem-'domicilio eleitoral no distriçto municipal de CACÍLDA SANTOS (2.523), filha de" Adelaide dos Santos,
Ilha do. Governador. (Qualificação requerida, n. 1.275,
nascida a 21 de junho de 1913, no Distriçto Federal,
4" zona.)
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no distriçto
P A U L O L E I T E CORRÊA (2.513), filho de José Corrêa "e dé
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 54,
Alcina Corrêa Leite, nascido a 5 de agosto de 1914; em
n" '1.552, 4' Zona.)
São João d'El--Rey, Estado de Minas Geraes, estudante, OTONIEL ASSIS D E OLIVEIRA (2.529), filho de Francisco
solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
Assis de Oliveira e de Olímpia Maria de Oliveira, nasciSanto Antônio. (Qualificação requerida, B . E . 136, nudo a 6 de Julho de 1905, em Annapolis, Estado" de Sermero 2.216, 4" zona.)
gipe, commercio, solteiro com domicilio eleitoral; no distriçto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E .
iKRNANI PALAZZO (2.514), filho de José.Palazzo- c de Maria
142,n. 2.447, 4'-Zona.)
José Palazzo, nascido a 29 de agosto de 1910, no Distriçto
Federai, commercio, solteiro, com domicilio -eleitoral no ABDON PINTO DA SILVA (2.530), filho de João Pinto da
Silva e de Jannasia Maria da Silva, nascido a 31 de julho
distriçto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida,
de 187.9, em São Salvador, Estado da Bahia, sargento reB . E . 137, n . 2.289, 4 zona.)
formado, casado, com domicilio eleitoral no distriçto muVRNULPHO KUSTRITZ '(2.515), filho de Arthur Kustritz e
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 140
tíe Margarida Kustritz, nascido a 2 de abril de. 1910, no
n . 2.306, 4' Zona.)
Districío Federal, comniercio, solteiro, com
domicilio ANTÔNIO JOAQUIM COELHO (2.531), filho de Manoel Joaeleitoral no distriçto municipal de Ajuda. (Qualificação
quim Coelho e de Eva Maria. Coelho, nascido'a 18 d«
requerida, B . E . 137, n. 2.280, 4 zona.
setembro do 1883, em São Salvador, Estado da Bahia,
]
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sargento reformado, casado, com domicilio eleitoral no
distriçto municipal do. Ajuda. (Qualificação requerida.'
B . E . 140, n.. 2.305, 4" Zona.).
ORLANDO FREITAS VAZ (2.532), filho de Fernando Ferreira Vaz e de Carmen de Freitas Vaz,.nascido a 17 de agosto
de 1918, no Distriçto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral* no distriçto municipal de Ajuda.. (Qualificação, requerida, B . E . 103, n.- 1,869, 4° Zona.)
E.\CL\'DES'''B'ORGES''TOSTA''(2:5^3')','' fillvo'' de .José" Borges
Tosta e de Leontina Cândida Tosta, nascido'a 29 de j a neiro de 1915, no Distriçto Federal,, operário,. solteiro,
com domicilio eleitoral no distriçto municipal do Ajuda.,
(Qualificação requerida, B . E . 144, n . 2.4'83; 4 Zona.)
CREMENTINÒ CAIAFA B A L B I (2.534),. filho de Domingos
Caiafa Bal-bi e de Maria Christina. Bento Balbi, nascido
a 25 de^dezembro do 1912, em Campos, Estado ,do Rio. de
Janeiro, commercio,. solteiro", com' domicilio eleitoral no
distriçto miunicipal de Ajuda. (Qualificação requerida,
B . E . 140, n . 2.357, 4» Zona.)
_
ALBERTO- E L I A S CARNEIRO (2.535), filho de João Elias
Ganem e de Helena Fatale, nascido a 13 de setembro de
1909, em. Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, medico,
soiteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal
de Santo Antônio.. (Qualificação requerida, B . E . 137,
n . 2.223. 4í Zona.)
_
P \ U L O PAES (2.536), filho de Paulo Francisco Paes e de
Avelina de Abreu Paes, nascido, a 26 de março de 1913,
no Distriçto Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no distriçto municipal de Ajuda. (Qualificação,
requerida, B . E.. 141, n . 2.413, '4 Zona.)
TÚLIO ANTÔNIO RAMOS (2.537), fíllio dè Alberto V i d a l Ramos e de. Ambrosina Vieira Rarhos, nascido a 5 de setembro de. 1913, em Lages, Estado de Santa Catharina,
estudante,, solteiro, com dotaricilio eleitoral-no distriçto
municipal de Santo Antônio.
(Qualificação requerida,
B . E . 143, n . 2.475, 4 Zona.),
SVLVfO PINTO NUNES (2.538), filho.de Raymundo José Nunes e dé Alice Pinto Nunes, nascido "a 14 de abril de 1917,
no Distriçto Federal, estudante, solteiro, com -domicilio
eleitoral no distriçto municipal de Ajuda. Qualificação
requerida, B . E . 137, n . 2.232, -V-Zona.)
ODETTEi ARGENTO DE .CARVALHO ,(2.436),' filha: de E m í lio Árgento, de Carvalho e de Maria Giuseppe Cassone,
nascida a 15. demaio.de 1912, no Distriçto Federal, domestica,* casada, ,com domicilio eleitoral ,no .distriçto municipal de Ajuda.. Qualificação requerida, B . É . ' 140, numero 2..343,, 4 Zona.-).
fQRGE"EDMUNDO. D E FARIA LEÜZINGER
(2.539"), filho
de Edmundo.de. F a r i a ' LeuzingeVé'dè Celina' Vioyard,.
nascido",á'.'28:.de'jarie.ir.ò de ,'i'9"Í0,' .hp' . Distriçto Federal,
commercio*,' casado,' com domicilia- eleitoral ho distriçto
(niunicipal.de Ajuda. (Qualificação requerida, B ' . - E . 137,
i i . .2.'283, V. Zôná.) '
O S C A R D E MORAES PORTUGAL (2Í54'Ò), -filho' de Oscar
Portugal ;ó 'dó Sarah Pereira de_ Moraes, nascido a 10 de
janeiro dé. 1903, no Districto''Wdèral, commefcio, casado,
com domicilio eleitoral no distriçto m'ühieipal de Ajuda.
(Qualificação requerida, B . E . 136, n . 2.193; 4 Zona.)
LUIZ MENESCAL (2.541), filho' de*Antônio dos Santos Conde'e de-Ottilia Menescal Conde, nascido a 28 de julho de
1914, em Rezende, Estado do Rio' de' Janeiro,, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no' distriçto- municipal
de- Ajuda. (Qualificação requerida, B . - ' E . 143, n„ 2.464,
4" Zona!)
ROBERTO;ARGENTO (2.542), filho de Emilio Francisco Árgento e de Maria Giuseppe Cassoney nascido a 26 de abril
de. 1917, na- Capital 'Federal, • peritã-çontador,;. solteiro,
com domicilio eleitoral no districtormúnicipal. de Ajuda.
••(Qualificação'requerida, B . . E'. 137;; n'.'-2.285, 4 Zona.)'
LIVINIO PINTOi.DE CASTRO (2.543), filho de Antônio Pinto
de: Castro-e-dê Maria Gomes da:.Silva,, nascido a 28 de: setembro* de: 1913;; no. Distriçto. JEederal,.,operário, solteiro,
com domicilioi; eleitoral,: no,..distripto. municipal de Ilha
jdõ) Governador:'.».(Qualificação requerida, B . E-.. 108., nuünero' l.:882,. 4 '. Zona.-).
0CTACILIQ;™
Anionio $ei$eiBaV.dc 'CaW-alfto^e de Virginia. Margarida; de
Oliveira,, nascido a 15 dé, março-de, 1910^.. na'Capital Federai, operário, solteiro;-com domicilio,''eleitoral no distriçto municipal de Ajuda. ".(Qualificação
requerida,
B ' . . : E ; Í3.7,.,n-... 2.272:..4" Zona!)
^URA,S.ÁN i;p,S.':BORGES (2.545), filha..de"Annibal dos Santbte" Bittencourt" e de Dalila" Fèrtfèira. Bittencourt, nascida
a 17 de novembro de 1910, no Distriçto Federal, domestica,, casada, com domicilio eleitora! no distriçto municia

;
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pal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 140, n:2.331*
4" zona. )>
O-LGA NEVES'SARMENTO'(.2.5-46.),viffi-lha: de Francisco Lucas
cias Neves: e'.'de<GuilherminEt'.G'abral'das Neves,.nascida, a i
dé-setembro-de 1900; no' Distriçto, Eederal,. domestica, casada, com domicilio eleitoral no dislricto municipal der
Ajuda. (Qualificação're'auer.ida; B.35. 137, n . 2.273.,. 4
-zona-.-).
ARMINDA*. ANTONIO-DONATO.i (2'.547,),«filha do José Antônio
Donator.e derAngelina-Rufío;,naâ eJdala 16 de.novembro de
1906, no. Distriçto Federal., -estudante, solteira, com domicilia .'eleitoral... no, distriçto-mumcipal de Ajuda. (Qualificação requerida,."B.E.!,137.--.ir./ 2,^53, 4° zona.)
ORLANDO-PERÉIRA- DE'CA.RVALHOj-(2i548), filho de Cezar
Fernandes :de-Carvalho- e de.-.01iyia«.Pereira de-Carvalho,
nascido à 29 dé agosto de.19,1.7,--n'Q,,festricto Federal, commercio, solteiro; com domicilio leleígral no distriçto m u piçipái de Santo .Antônio. (Qualificação requerida, B.E.-.
120, n.. 2.111, 4 zona..)t
NELSON .SIMÕES DÈ'LIMA (2.5.49.|-V nfilho de José Benicio
de L i m a e de Adelia :..-Simões: delyLiima, nascido a 20 da
junha de 191-1, :nd Distriçto. Féder'41, "estudante, solteiro*
3nm domiciiip'eleitoral •n:o...-distri.cto )..municipal de Ajuda.
(Qualificação'.requerida. B . E . .137, »;. 2.27'2, 4 zona.')
RUBENS AÜGUSTQ.-çSOARES DE':SOU2íA (2.550), filho (16
Belisario Augusto Soares de Souza è de Abigail Botelho
Reis,Soares de Souza, nascido a- I2icle-junho de 1913,. em
Leopoldina, Estado de- Minas, rGjerajes, engenheiro civil,
solteiro, com, domicilio, eleitoral ,QO Jistricto municipal deSanto-Antônio. (Qualificação "ròqugrida, B . E . 143, n u mero 2.474, .4 zona..).
MOUZINHO D E - A L M E I D A (2.551), filho, de Francisco dé A l meida' e de Alexandrina Thiago de Almeida, nascido-a 1
de novembro de 1915,-no Distriçto Federal, operário, solteiro, .com 'domicilio eleitoral no d-istricto municipal do
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 136, n . 2.197, 4,"
zona.)''
JOSÉ'MARTINS (2.552), filho de Augusto Martins e de Maria
das Dores de- Azevedo, nascido a 8'..de fevereiro de 1903.
em Campos, Estado do Rio de Janeiío, commercio, casado»,
com-.domicilio eleitoral nò. dislsictoímunicipal de Ajuda..
(Qualificação requerida,. B . E . .14,5;í-n. 2.492, 4 zona.)
a
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OITAVA ZONA. ELEITORAL
{Districtos municipaes de Rio/Conifrido e Andaraliy)
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. Paço' publico, para os •fins"dos á r t s . 43, do Código e 2ã
;do Regimento dos Juízos e CartoriqSfEleitoraes, que por esta
Cartório e Juízo da 8 Zona Eleitora'!; 8§tão sendo processados
ós pedidos de inscripçção dos seguihte^cidadãos:
:

a

NELSON L E L L I S (3.874), filho-devA-rthur da.Silva Lellis e
de. Francisca Guilherme Lellis, .nascido a 19. de outubrode 1917, '.no Distriçto: Federal, operário,' solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Andarahy,.
Qualficaçâo requerida.)
FREDERICO DUQUE ESTRADA MEYER (3.875), filho de A u gusto D ; E . Meyer e de Corina-.dejA. Meyer, nascido a 26
•de'abril dé -1903, no Distriçto Federal, commercio,- casado,
com domicilio' eleitoral no' distriçto municipal de Anda-<
rahv. (Qualificação requeridas) .
ALVARO- -MONTEIRO RIBEIRO D A ' S I L V A (3.876), filho de'
Armando M'; R.- da SiLva e de-AüalgisaM. Ribeiro,.nascido
a"14-ae setembro de-1913, nó Estado do Fio de Janeiro^
estudante,'- -solteiro, * com doímióilicí^eleitoral - no districta
municipal de.Andarahy. (Qualificação requerida.)
MIGUEL MOREIRA.DA SILVA (3..8JI),/,filho de Retronilo Josú
Moreira- e.de>',éàndida< M . dá Si,lj\ía, nascido a 2 de setembroi
dei 191:3, em. Joazeiro,. Es-tadõolá-Baliia, ferroviário,, solteiro,, com. domicilio ,eleitoral.-in'o,)jdistricto. municipal do
Andarahy. (Transferido da--21°;Í7£, Joazeiro; Bahia, para'
a 8 - Andarahy.)
MARIA DE, LOURDES BARROSO DOS .SANTOS (3.879), filho
de José Alves Barrosq e. de.Elvira.Jorge Barroso, nascido a
6 dè fevereiro- de'-191-2,. no.- Distriçto Federal,, fuaccionariQ
,

,

;

a
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com domicilio eleitoral' no' distriçto 'municipal de Anda
"municipal, casado, com domicilio eleitoral no distriçto
rahy_. (Qualificação requerida.)
municipal de "Andarahy.-r .(.Qualificação requerida.)
JOÃO MELIANO (3.880), filho de Roca. Meliano e de'Dona A'Ry.-GONÇALVES. DÉ ANDRADE (3.899), filho de Manoel
Gonçalves de Andrade o de Maria Jacintüa de Andrade
Helena Pinei li, nascido a, 16 de março .dé,1915,,noDistrictonascido a 2-de novembro de 1900, no Distriçto Federal,
Federa!, commercid/"solteiro,,(coni:,domicilio .eleitoral no
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto mudistriçto municipal <de ítí& -'Comprido.' i.CQualificapão renicipal de Andarahy. (Qualificação requerida.')
querida.)
DEAROLINA D A S I L V A GÀMPELLO .(.3.883),-filho de/Braz FRANCISCO.DOS SANTOS ROCHA (3.900), filho de Antonic
Rodrigues..R.o.cba,.e ,de ..Maria do^E... .Rocha, nascido..a. 2'
Campello e de Celina Rodrigues'da Silva, nascido^a-ii-ô de
de julho do'190-7;- era-Sergipe, -eóm-mèréió^ casado,' corri dosetembro de 1908,.(nò'Dr,stiictO'"Fédéral,t domestica, solmicilio eleitoral no distriçto municipal
de Andarahy
teira, com domicilio''eleitoral no-' distriçto' municipal dè .An(Qualificação requerida.)
• " "
darahy. (Qualificação requerida-.-)'
-JORGE BRAZ LOUREIlW-CS-.iSSâJV/filho^cre-.Artto-niõ-Brdz-.Lou- SEBASTIANA IRAMOS .LEICHZER (.3.901), filha de Chry.
santo Ramos de. Souza é de Alcidia Guedes de Souza, nasrèiro e de EspiritycVsíi.Máriã Braz,-nascido-a:3 de^novemcida a 10 de fevereiro,de 1912, em Maricá, Estado do Rio
bro de 1905, no Distíi.ctò 'Federal,'commercio/ casado.,' com
domestica, .casada, "'com domicilia eleitoral-no •'districtrf
domicilio eleitoral '"rio \distrlc.fo-münicipá,l 'üe Rio''' Communicipal de 'Andarahy. (Qualificação requerida.)
prido. (Qualificá'eaò reqiierid a.')
ALCINDü GrONGALVBS;'if3.'885), -filho de Dàvid'F.irmino' Go-n- JOÃO N E P O M U C E N O ' D E AZEVEDO (3.90-2),' filho de ."Josi
F . de Azevedo Sobrinho e de Mariana Gomes Netto, nasçalves e de Emiífa aa-N'V da'Silva,' nascido ã 23 de' fevecido a 16 de maio cie 1909,-no Alto do •Eliseu, 'Estado .d<
reiro de 1915, no Distriçto Federal, commercio, solteiro,
Rio -commercio, casado, - com -.domicilio eleitoral no <dis
com domicilio eleitoral. no .distriçto"! municipal -'de- Sn-,
tricto municipal de'Andaralfv./ (Transferido da 6" -Camciarahy. (Qualificação, requerida.,)
.pos, E - Rio, para 8' Andarahy •)
PEDRO ALBERNAZ 't'3 ;886),-filho-de Henrique S. Atberhaz e PEDEtÒ
TORRES (3.903), filho de 'Euclydss Torres
de Herininía Alberház,--nascido a 29 de junho de 1914, no '"'"'e déENNES
Senhertnha Silva Torres, nascido • a "7 de outubre
Districlo Federal} .õp^rario,-' solteiro; -Com' domicilio eleide 1915, no Distriçto -Federal, opera rio, solteiro, con
toral no distcictèl íffijhiiíípal .'dè Andarahy. (Qualificação
domicilio eleitoral no distriçto municipal de And-xrahy.
requerida.)
(Qualificação requerida.)
' G U I L H E R M E GERAjyDtP.«UEfíK.A (.3'.'887), -filho de-Oséas A n - OSWALDO FERREIRA SOPHIA (3.904),'filho de Augusti
drade Guerra e d%'Ern.es fina' Geraldo' Guerra/nascido a 11
Ferreira Sopíiia e.de' Joaqmna '=Braga Sopbia, nascido i
de agosto,cIe'191*í, rio Estado do-Rio cie Janeiro, commercio,
10 de julho de'190-5,"no Distriçto 'Federal, operário, sol
solteiro, com domicilio'---eleitoral rio distriçto 'municinal
teiro,. com/domicilio, eleitoral no distriçto municipal di
de Andarahy. (Qualificação requerida?)
Andarahy.' (Qualificação .requerida.)'
JOAQUIM CARDOSO' '(3.'888),. filho de''Delphim Cardoso e-'de JOÃO CARUSO (3.90-5)." filho,de' Luciano J . M . Cáruao e de
Filomena da Conceição, nascido a 6 de março de 19-10, no
Vl-aria Luiza Mauro, nascido a 22 de junho da. .1914. nc
Districlo Federal, ferroviário, casado, com' domicilio eleiDistriçto Federal, commercio, solteiro, com -tíomicili
toral no distriçto Andarahy. (Qualificarão requerida.)
eleitoral no districlo municipal de Andarahy. (Qualifi
ANTÔNIO GUIMARÃES CóRA (3.889), filho de"João.Guimarães
cação requerida.), .
Cora. e de Isaura Aurora da Costa, nascido a 14 de "junho J U V E N A L JOSÉ' .PAGUEGO (3.90-6), filho de Urbano Jos<
de 1908, cm São Salvador, Estudo da Bahia,'-ferroviário,
.Pacheco e de M a n a . P i a Pacheco, nascido a 4 de fevecasado, com domicilio eleitoral no distriçto- municipal de
reiro de. 1906, no Distriçto Federal, commercio, solteiro
Andarahy. (Qualificação requerida.)
com domicilio eleitoral no distriçto municipal de AndaOSWALDO PAIVA DE>'OLTVEíRA (3.89C»> filho- de Manoel
rahy. (Qualificação .requerida.)
Antônio de Oliveira? ê-dé' Maria Paiva de-"01iv'eira nascido
a 19 de setembro de. 1900, no Distriçto Federal,
fun- £ELIA BITTENCOURT (3.907), filha de Alfredo Tava.oBit
tencourt e de Maria.L, Bittencourt,-nascida á 17 de agosccionario publico, casado, com domicilio" eleitoral no disto de 1916, no Distriçto "Federal, domestica, solteira, con
triclo municipal,de Andarahy. (Qualificação requerida.)
domioilio eleitoral/no-distriçto municipal de Andarahy.
GLORIA ALVES. MOURA?-(3.891), filhaCde Themistocles A l •'(Qualificação requerida.)
ves Moura e<tfe Maria Alves'Moura, nascida a 2 de. janeiro
de 19J6, no DisDltíto "Federal, telephonista, solteira, com GILBERTO WALTZ. ,-(3.90,8).; filho de,Jo.sèWaltz e de -Lauri
.Ferreira, nascido ,,a. 14 de /janeiro de 1905, n o ,District<
domicilio eleitoral no distriçto municipal de Andarahy..
'Federal, commercio,; solteiro,. com. domicilio .eleitoral rr
(Qualificação -requerida.)
distriçto municipal ;de Andarahy,.'
(Qualificação freque
1JEGARD DE AZEVEDO (3.892), filho de Belisario de Azevedo
.rida.)
e de Nazaria der Azevedo, nascido a :27 de fevereiro de
dé 1904, em Campos, Estado do Rio, lavrador, solteiro, MANOEL L E I T E DA S I L V A RODRIGUUES :(3:909), filho d
•Francisco. L . /da-Sí Rodrigues e de Maria Porcina de -S
com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Andad a r a h y . (Qualificação requerida.)
•Leite;, nascido ,a .14-de dezembro, de 1904,'mo/Estado d
São .PaulOj.roOperagjp/.icásado, .com domioilio eleitoral m
ÁNACLETO CORDEiRQ (.3,893), filho cie Francisco da Silva
distriçto mu~nícipai/-de' Andarahy. (Qualificação ieoueMoço c de Marijy-daí.Silva Moco, nascido a .14, d èoutuhro
de 190.4, em Campas, Estado do Rio, lavrador.' -''.solteira,
rida.)
com, domicilio eleitoral no distriçto municipal de" Anda- PXNDARO MACHADO, D E AZEVEDO VIEIRA (3.910), filhi
rahy. (Qualificação requerida.)
cie Thomaz de A . Vieira e de Maria Machado dé. A . V i
eira, nascido, a. 15 do julho- de 1915*.. no IDistricto- Federai
JÜLIA FEltNANDES'-'D»'AMORlE (3.894), filha de Balth-asar
commercio, .eòlteiro, com domicilio eleitoral no districti
Olinda de Araújo'-e .de Maria Braga Araújo,.nascida a .19
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.)
de fevereiro de'•1903, no Estado de Minas, professora, c a sada, com domieilid eleitoral no distriçto municipal do ÁLVARO RODRIGUES (3.911),.filho de'-José Itòdrigues o d
Quiteria Vieira dé Souza, nascido n>27 do-maio de 1907
Andarahy. (Qualificação requerida.)
'no Distriçto /Federal, operário, «casado, com - dornicili'
OSWALDO GOSTA"(3/895), ,filh de Durval Costa, e dé-'Lucia
eleitoral no -."distriçto municipal do Anriarahy. (QualifiAlves Costa, nascic!o;.a ,14 de julho de' 1910," em Campos
cação -.requerida .*>.
Estadp do Rio, íunceionario publico, solteiro, com .domicilio-eleitoral ino-.jfdistrieto municipal . do* Andaráliy. JOSÉ' D E OLIVEIRA-/PAULO (3;912*í, filho ylo Antônio ,Pe
(Transferido .2° Nictheroy para 8 Andarahy.')
reira ;Paulo e de Alice^de'Oliveira/Paulb/;nascidb-a -il
JOÃO NASCIMENTOfi (3,'89G), filho .de iLeandro' Camillo e de
cie "dezembro de 1908, ,no .".Distriçto .Federei!, >commercic
Christiana liaria,dii/P-ehha, nascido a:25 de dezembro'de.
«ólteípo, -com'domicilio •eleitoral .no distriçto imunicipa
1897, JIO EstadoiidQ Rio, operário,,casado, com -doRiiciliõ'
de Andarahy. (Qualificação "requerida.).
eleitoral .no distriçto municipal de Andarahy..-'(Qualifi- • JOSE' FERREIRA D E ' O L I V E I R A - (3.91.3;),'.filho iio .José .'d
cação requerichv,
Silva -Ramos o de .Izaura Borges, .nascido/a .23 >de .agosfc
de 1907, no Distriçto Federal,'-operário,- solteira/,rota do
HUGO PEREIRA DA SÍF/VA (3,897), .filho-de Mario Pereira
micilio eléif-õral. no 'distriçto-- municipal ide. Ahçlacahy
da- Silva e de Faustina Pereira da "Silva,'.nascido'a 3 <de
(Qualificação requerida.)
outubro de 191fi,;ho Distriçto Federal, commercio, solteiro,, com domicilio eleitoral no "distriçto municipal de" G U I L H E R M E DA'COSTA V A L E N T E '3.914-;, filho •do Manoa
Andarahy. (Qualificação requerida.)
da/C; Valeitt-e"e de.Antonia da-C. -Valente,-nascido ;a 1!
de'dezembro de :1913, -no 'Distoicto Federa!;,operário, c í
AÜTHUR MARQUES (3.898), filho de Arthur Joaquim Marques e de Tharcilia/ das 3iev.es" Marques, nascido a 8 de
;sado, -com. domicilio «leitora! -no districíò'municipal <á
novembro de 19Ô7. no-Districta f e d e r a l :operario,casado
Andarahy,' (Qualifiaação requerida, i;'
;
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'HENRIQUE MQURÃO CAMARINHA (3.815), filíio de Joaquim.
.Camarinha Júnior e de Maria.da S> M . . Camarinha, nas-!
cido a 23 de abril de 1913, no Distriçto,Federal, funccionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida'.)'
ALCIDES S E A B R A BASTOS (3.916), filho'de João Gonçalves.
Bastos e de Cândida Emilia Seabra, nascido a 14 dê-ou-'
lubro.de 1912, era Maroim, Estado de Sergipe, commer-!
•cio-,--casado-,- com domicilio eleitoral Mo distriçto- munl-r
eipal de Andarahy.' (Qualificação requerida.')'
A L F R E D O PEREIRA GUARANY .(3.917), filho de Fidelis Pereira Guarany e de Antonia Fernandes da Silva, nascido
a 15 de dezembro de 1901, no. Estado do' Rio, operário,
casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida.):
ÁLVARO JOSÉ' DINIZ (3.918), filho de João Alves Diniz e. dé
Mariaha Dias Diniz, nascido a 23 de janeiro.de 1891, em
Campos, Estado do Rio de Janeiro, artista, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal
de Andarahy.
.(Transferencia, da 4. zona de Campos, Estado do Rio,
para a 8. Andarahy.)
DALMO L O P E S COSTA (3.919),-filho de Fernando Costa F i l h o
e de Laura Lopes Costa, nascido a 13 de agosto de,1915,
ho Distriçto Federal, estudante, solteiro, coca domicilio
eleitoral no distriçto municipal de Andarahy. (Qualificação
requerida.)
MANOEL DÕMINGUES (3; 020), filho de João Domíngues e de
Maria Prope, nascido a 7 de novembro'de 1913, no Distriçto Federal, operário; solteiro, com domicilio eleitoral no
distriçto municipal de Andarahy. .(Qualificação requer
rida.),
BENEDICTO CÂNDIDO D E 'ALMEIDA "(3.921), filho de Deolindo Cândido de Almeida e Sebastiana A . Ferreira, nascido a,'26 de agosto de 1911, no Estado de Minas, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral nó'districlo municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida.), '
MANOEL GUIMARÃES (3.922), filho de Manoel Cândido G u i marães e de Francisca da S. Guimarães, nascido a 4 de fevereiro de 1895, no Estado do Rio, carpinteiro, casado ,com
domicilio eleitoral no distriçto municipal de "Andarahy,
'(Transferencia da-5.VCampos; Estado do Rio. nár-a a -8»,
Ahdaráhy.)
LEONCIO G A S P A R D E CARVALHO (3;923), filho de José,Gaspar de Azevedo e de Joanna Alegre de Carvalho, nascido, a
1'de'setembro de 1895,. ém Campos, Estado do Rio, operário, casado, com domicilio "eleitoral no distriçto municipal
.de Andarahy. (Transferenciada 12. zona, Macahé, Estado
do Rio, para a 8. , Andarahy.)
FRANCISCO TOSE' D A S I L V A B A S T O S (3.924), filho'de Loitrenço José Pereira Bastos e de Guilhermina
A . da S.
Bastos, nascido a, 29 de janeiro de, 1865, em São Fidelis,
Estado do Rfo,, solicitadór, casado, com domicilio eleitoral
b© distriçto.;municipal, de Rio Comprdo. ,(Qualificação requerida.)
CYRENE DOS SANTOS DIAS (3.925), filha.de Américo M a
chádo'Diás é dè Oliviâ dos, Santos Dias, n a s c i d a a 6 de setembro de 1915,. no, Distriçto '.Efíderal-, doméstica, solteira,
ibrri domicilio": eleitoral ^ba^djâirjd.fó. municipal' de Andaí á h y , 7 (Qualificação' requerida.),'
a
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HELOÍSA GUIMARÃES D A EOCHA, (3.931), filho.de L u i z
Mendes da Rocha e- de Guiómar Guimarães da'.-Rocha,
•nascida a 6 de maio de 1915; no Districlo Federal, estudante, solteira,- com domicilio ôleitbral no distriçto m u nicipal de"Rio Comprido. • (Qualificação'.requerida.)
Í U A N C I S C O BRUNO, (3:932), filho de Paschoal Bruno e do
Càttíarina Magnavita, nascido a 23'de janeiro de 1906, no
Distriçto- Federal, cantor lyrico, sòlteiro. com domicilio,
eleitoral;*no distriçto''• municipal') de-, Andarahy. .(Qualificação 'requerida.)
NAPOLEÃO- DUTRA, (3.933), filho de:Joaquim Carlos Dutra
è de Regina da C. Dutra, nascido-a-18 d,e abril, do 1908,
em Manhuassu', Estado do-IRio,-.operário, solteiro, com.
domicilio eleitoral no districtoí; municipal de Rio Comprido.'; (Qualificação requerida.)
NILO GOMES BARBOSA .(3.934), filhoi de Manoel Barbosa
Mosse- e- de Laura Gomes Barbosa, nascido a 23 de fevereiro de 1898, em^Campos, Estado do Rio, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral noi distriçto municipal,.dê
Andarahy. • (Transferencia da 6?.) Zona Campos, E . ao
R i o / p a r a 8°..Andarahy.)
REYNALDO MESQUITA (3.935), filho de Antenor Mesquita'
e-de Emma: Nogueira. Mesquitáí'nascido a 15 de março
de 1907; no. Estado do Rio, commercio, casado, cem àcmicilio eleitoral no distriçto vmuaÈcipal de Andarahy.
. (Quaíificapçãa requerida. )JÚLIO DOS SANTOS CARIOLY ,(3,.936V, filho de Francisca
dos .Santos..'Carioly, nascido a .2,de .julho, de 1902, n o ' E s tado,'da:'Bahia, commercio, casado; com domicilio eleitoral
no distriçto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida:.")
BENQV1-.SETÚBAL . (3.937), filho dcnOscar > Setúbal e de
Olga,;Rodrigues .Setúbal, nascido a-23 ,de novembro de
1904, em; Bella Vista, mecânico, casado, com donücjltt»
eleitoral no distriçto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.)
SEVE1HINO BORGES (3.938),. filho de José Borges :e do
Maria. Borges, nascido a 14 de agosto de 1914, no Estado
deÍ.Pernambuco, commercio, solteiro, com domicilio ''eleitoral no distriçto municipal dé-Andarahy. (Qualificação
requerida.)
RUY DA S I L V A , (3.939), filho de José. Carlos Rodrigues da'
Silva e de Eugenia Nunes da Sil\;a..-;naseido a 16 de março: de 1.91.5, no' Estado- do Rio, pratico pharmacia, solteiròycom domicilio eleitoral no<distriçto municipal de A n darahy. (Transferencia da r . í,Zona, 'Nictheroy,- E . do
.Rio,,.para fí". Andarahy.)
NiC\NOR. PINTO DUARTE (3.940),, -.fiihodo Aristides Pinto
Duarte è de Virgínia Duarte,, nascido a-31 de maio, do
!9i2, no Distriçto Federal,, .cõmmerpio,' solteiro, com domicilio: .'eleitoral, no distriçto .munjçipal de . Andarahy.
(Qualificação requerida.)
JQSE',CARLOS -DA SILVA' (3.941),-;fi!h'o de Antônio Carlos
da/Si.tya c de. Garolina Cândido,"$à gilva, nascido a 23 de
agosto de 1910, em Tebas, Estado ,,dçi Minas, lavrador, cas«'dó, ,c.orn domicilio eleitoral h.q,distriçto .municipal - de
Andarahy. (Transferencia da.62",,.7*; Z.ona; Leopoldina,
para '8/\ Andarahy.)
OCTAVIO;'CÂNDIDO RIBÈIiKO (3.94^},:,filho cie José.Ribeiro
dç; Figueiredo -e de Zulma, C. ..J^aniá de Jesus, nascido a
27ide. julho de-1901, em Piquete,'Estado de-São Paulo,
desenhista, casado, -com domicilio.7ileitoral.no distriçto
municipal de Rio Comprido.(Qualificação requerida.-)'
ALÇÉBIÁDES CÂNDIDO in\OENÇAV'F(LHO. (3.943). filho
de Alcèpiad-es' Cândido. Proè'nça" 'js^c Zulmira Cândido
Proehçã.,' nascido, a 8 de .-maio, .de!.1905,' no Distriçto Federal,/motorista, solteiro, com qbmipilio eleitoral v.o distriçto municipal 'de Andarahy. ".'(Qualificação requerida.)
PROCOP.iQ' MANOEL A B E D E (3.944), filho-de- Cypriaho M a noel Abedefr de Maria da Conceição Abéde, nascido a 8 de
de''julho 'de 1895, no Districlo;'Federal, pharmaceutico,
militar,'. solteiro,'com domicilio'eleitoral' no distriçto municipal/de .Andarahy; (Qualificada' requerida.)
F,T,TZÈÜ'NEftY GÜARABYRA (3'.94-5-) , ifTho de José Nery Guarabyra-e'de Euliná Carneiro Gu'árabyra, nascido a 4 de
setembro âè. 1915,- nò- Districlo''Federal, funccionario publico,'solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Andarahy. (Qualificação requeridu.)
AEIBERTO•NARCISO''PEIXOTO (3.9'4'6),'-filho de Alfredo P e i xoto e-dê Maria iEulalia Narciso Peixoto, nascido"a 10 de
juthit)''de.1904;' em Maceió, Estado,-de Alagoas, commercio,
casado, -com domicilio è l e i t o r a l n ó distriçto municipal do
Andarahv. (Qualificação requefidaí)
JOSE' D O NASCIMENTO- (3.947); filho''de Eduardo José do
Nascimento e de Francisca Lima do. Nascitoenlo; nascido
rv
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JOSÉ' M U L L E R A L V E S , (3. 926):,,.'filho;de' José Fernandes A l ves e de-Anna .Muller, Alves, nasc'dq- a 13 de janeiro de
1905, no Estado,, de São Paulo, commercio, casado," com
.domicilio., eleitoral..: no. distriçto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida.)
ANTÔNIO A N D R K V D K CASTRO FILHO {3.927), .filho de A n tono André'de Castro e de/Dolores Salmeron, nascido a 1
de novembro de • 1915*; nó. Distriçto. Federal, operário, solteiro,', com domicilio eleitoral-., nò- distriçto municipal de
Andarahy. (Qualificação: requerida;)'
NILO VKLLOSO (3.028). filho de Manoel Antônio Velloso e
de'Elisa'Maria Velloso, nascido a-26 de setembro de 1910,
no .Distriçto - Federalcommereior -solteiro, com domicilio
eleitoral' -no' "distriçto municipal'de Andarahy. (Qualificação requerida.) •
MAURÍCIO.VIEIRA DE, CASTRO (3.929)v filho de-Theophilo
Viéira/de'" Castro è d è Rita de• Castro; -nascido a 9 de setembro de 1914, nò Distriçto Federal,'operário,' solteiro,
com"-#miciÍio eleitoral, no-districlo ihunicpal de Andarahy.
(Qüãlificaçãò-fèqüeridà.)
*.EDA GUIMARÃES D A ROCHA (3,930), filha' de Luiz Mendes
dá Rpcha e de Guiomar Guima^Ses^dà Rocha, nascidaa 30
dé âtírií- de ^918/ jio Distriçto Federal, • perita-contadora,
SQÍtòiráyteòm-^d
districlo municipal de
Biò' Cóíhcrido. -.íQualificação requerida;),'
;
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rl'91-5. no Distriçto Federal, commercio, solteiro, com do-a- .16 de julho d e r ^ ^ ^ Ç u i - ^ ^
micilio eleitoral no distriçto municipal-de Andarahy .-/ÇQua.
casado, com domiciliáielNiteyalVjío"djãtriétb, rflunieigal.,de
i-.if icàção. requerida.).
Andarahy. (QualtíS<wfâãò,f§}iueüflcíà*.'j;
"OGERIO NARCISO.. M M & f i ^ A "J^9Í$.).y-fi]Ro; ã&.f$s$K~. de ARACYrDOS SANTOS BASTOS (3.964), filha de Eduardo A l
bino'."dos'- Santos e de Rosa Weltri dos antos,, nascida a li
Mendonça' Juuior<"£ íte ÍJeatri2i;Êspíhdolà/;;4ê.f ftlendônç.a,
dé agosto de'1902, h.çf Disrtictò'Federal', domestica, casada
•nascido a 6- de ja&ejrsçde \$i'$ . íp
J^iítriê^EedeVSÍjiW com domicilio'-..eleitoral-.no distriçto municipal de Andarario, solteiro, 'co4)4odomiç>iUp - e j & t c ^ ã ^
raliy.-. .(.Qualificação ..requerida,.).
cipal de Àndarahysb(fâtütbüe-ãeãb requerida;,)
MANOEL LEAL DE, OLIVEIRA FILHO j(.3^W^) .íyKãfdevMa- WlfiKIC MOREIRA B'ARBOSA.,G4'.96.í5', filho- de- José-/Cypsi<iní
Barbos» c- dé. •Stellcu, .Moreira;..Barbosa,,masciclo a- 18 df
noel'Lopes de Òlh^ioè ©'iclèíM.&lâ.li.^
março'.,da .19i 5',""no„,Districto; Federal;, estudante, solteiro
cido a 28 de fevereiBjEtiidefíjt9p6,ice3íx ..Cafeo, foio^ep.ejarióV
cÔnv. domiciíipr eleitoral no- distriçto municipal d,e Andacasado, com domicilio .eléfitcrfaltíiôj£^sti^tj|fó^jy^^i£>^Kde
üálíy:. --(Qualj-fica-ção requerida.)
Andarahy. (QualiMcacãòJrequerida:.)
ALTIVO PEDRO BARBOZ*A^a9i^,--ítUç)i'.creH*pa» Francisco TTERCÍBERT .AUGUSTÓi ALVES. SILVEIRA (4.906),,,filho- dí
Alberto Augfistq A;, da- Silveira è :-dã;J;I;ercil-i'a--.Alvos, ds.
Martins e de Amel4aiíMariá'da cSih'3f}'Usaâ<5ié> .'aKlSGd.e de;-;
Silveira, -nascido.- a 3;d.e;ab.ril;de 1915, no pistripto..Federal
•zembro de 1897, BmcCaratihsaíi:Es.tado.-;.clCí Minas^iíiptoccnimerfaOijjSoiteir-q,!-- com domicilio- eleitoral no dis.irietc
rista, casado, combdohriçilio.*eleitorabíno.Ms.s.triçtot.punimunicipaí-.clé Andarahy^ (Qualificação requerida.).
cipal de Antiarahyü:- ((QudHíicáção requerida.)'
ISRAEL DE-SANTO ELIAS A^EONSO.mrGQSTAici^lSl), j y L I T A A M A R A L DA SILVA .(4.967)', filha, de Horacio-Caeíanc
da Silva e de Alice Gomes Amaral, nascida a-P.de junhe
filho de José de S. E . Affon&o? da^fíosta. é- aej5Jíiltá»iG.
í e 1915,*'eni..São Gohçalp,. Estado dó'Jt.ío, doméstica., sol-:
Affonso da • Costa,bnavíBMo, ítólâ. slè .leiferé'tóbs.;deCÍ881>v&n
teira, com:domicilio,-, eleitoral n.o-, distriçto- ní'unicipu-1 de
Curityba, Estado ttóU'Pai?àfflái--:fühcc'ioHaj-iM federal, casado,
Andarahy..,.. (Tranferida da ••IO' de São. Gonç.alo, Jístadovdc
com domicilio eléítossfcoftactífsttócttfcimtííiioiparode síRio
Rio.. par. Andarahy.).
Comprido. (Qualiíic^íao^JeqúeiáidaL)
\STHER D E OLIVEIRA,RAMOS - .-(0i..9aa)';.:j f iiho].-dér. Dio,nis.io JOÃO BAPTISTA NETTO (4.968), filho de Joaquim^Viann.dos-.; Santas., ô --dè...America- de Stuza Gõjnae«>,juasc.idb: -a• 'í.
Francisco Ramos ef'-tí&<Eèr#dié^âè'--Otívarav'ftameã,. rjâsdé'. dezembro: de.=1900,_.emf ampos, .Estado-' do-Hio, commercido a 23 de rnarçb :deil906vVm'-Dístricto2Fedéral, ó&ómcio,-casado, cenn domicilio eleitoral .na.districto..municipai
mercio, -casado, - co"tii> dím-ièilio-ièíeitorai,- po 'diátr&toi:mude Andarahy.; ..fT-ransíerencia,;da :.6".-dc:.Campos.'Est-adc
nicipal dc Anclarait^-l-Qualificac/ão^equerida/ )'
do Rio, para a 8" de Andarahy.)M L D A D E OLIVEIRA CARDOSO (3.953), filha de. OOrbiniano
Cardoso e de,Neomerila•"d'é''01iveipa.' Cardoso, nascidã^à'41 ANTÔNIO RIBEIRO; (4 .969),. filho ,de . José' Ribeiro .de SouzS.
ei, dó- Márih .-das '.©'oVeãTMòntétíx),-.. 'nascfdò^'^ '20. d e . a b r i
de agosto de '1914, no''Districto Federal';' enferniéir-í;'<soldé; 1906, em,,Çánípes^Ê|ta'do' do 'Rioy,''ebipm'ércio,. caêadoteira, com domicilio eleitoral no-districtorimu-nicipal.de
com^dbblí'ci^iü•"eLei.tc^rãI no- djstricto^municipãl dé A.n.daRio Comprido. (Qualificação requerida.)
.ràlíy. "'(Transferencia ,.'dà. .9*" de Kuassü:;'Es-fado .-do 'RioJORGE TEIXEIRA D E CARVALHO (3.954),,'filh'»';de Jouqiiim
parada 8°. da Andarahy.")
Teixeira de Carvalho e de Julita Teixeira^'dé Carvalho-,
nascido a 27 de fevereiro de-1913,. em Barrá^Mansa;'"Es- EPIpH-ANjO'AL\TSS''M.aNT'EIRO (4:.970),;filho"çíe Epjphanií
" 'Francisco'- ÁÍMegr e.'dé lEjriericiapa'-. M.ontéiro.j- ha- cido a í
tado do Rio, pratico de pharmacia,. solteiro/Com" "domici,d.e, novembro cie" 1906,^ em.'Ca'choeiro clo'T.tapemirim,, Éslio eleitoral no distriçto municipal
de Rio Comprido.
taiio-'c}b.Espíriio; Santo, commercio';»casado,', coro- "domicilie(Qualificação requerida.)
elef.ioral no distriçto'municipal de Anclarahy". - (.'irarisfeOCTAVIO -RIBEIRO (3.©55-), filho do Lourénço'' Ribeiro,-nasrenc-ia.. da 2 .de Cachoeiro- do Ttapemirim;.para. a 8° de
cido a 19 de seterfmrVde l-9.03,-fco'!Bst-ãdb-db P'ar'aria,---éieAndarahy'.)
-ctricista, casado, com ' dbmíc-ilio eleitoral -no distriçto municipal de AnüaraKy-.-fH-Trsnsfèrèneia "dá '7* de Curityba. JOSÉ' CORRÊA DOS SANTOS (4,971)v filho? de^Esmerald-í
. Paraná, para 8 de^Andárahy.)
Corrêa, nascido a .21- de julho dê- 191-2,..,em Campos, EsLUIZ CARLOS DA SILVA (3.958), filho deAntônio'Carlos' da
tado do, Rio, commercio, solteiro,, com' domicilio eleitoralSilva e de Carolínsi: Cândida da- Silva, nascido a 10"de' deno -districlo' municipal de. Andaraby. '(Transferencia, da
zembro de 1908,'eiWSfíhlo'Antônio Martuseiro;' Es*tà'dó'-de
2"" distriçto dn Campos,rEstado. do Rio;.-para-.a"8" Zona:).
Minas, carpinteiro,-õa's'àdo,';comdbmicllíb eleitoral nò dis- ERNANI NOGUEIRA -.( 1.972),. filho-de-Antônio Joaquim-Notriclo municipal d£AnVlarahy. (Transferencia dH'62J'.'de
gueira e de- FranclscàíJNogueira,.'nascido a-21 dò maio d<
Leopoldiua. Minas, para. 8'Vde. Andarahy.)
1899, no-Esta"do' do RioVcommercio,. casado,"-com'"dornic-ili<
A LAR ICO VIEIRA BARBOZA FILHO (3.957.),' filho'dé-.Mario
eleitoral "nò --distríct'õ municípal de' Andarahy.- (QualifiVieira Barboza e ^ " I s a b e l cie «Mello Barbozà, nascido a
cação requerida.),
14 de julho de 19,i-3,^no" Distriçto Federal, 'desenhista,
solteiro, com domfcili^ eleitoral-nq distriçto 'municipal MANOEL ROSA D A S I L V A (4.973), filho de Jcu;ge Fernandes da SilvíK.Cjde Ros^lijpâTaüla de Jesus, nascido a -3 dí
^
de Aijdarahv. (Quali/ié»ftã« requerida.
defémbró. de 'iHÒ$,"%6,',Mhsido de Minas, lavrador,'casado
• T A Y M E CARDOSO DE.,ALMEIDA (3.958), filho "dè, Alexand.ro,
com domicilio eleitoral no" distriçto municipal de Anda^
Cardoso de Almeida yc£ de Juveiitiná' Leito 'dú'Almeida;'
darahy. (Transferencia da 66"' Zona'Güarará, Estadú- dí
nascido a 4 cie fevereiro, de 1899, no Distriçto' Federal,
Minas.para a: 8" Zona-de Andarahy.)
eommoi-cio, s&líeirp,'-fioiii Viomicilio eleitoral no distriçto
M E R C Y ' F E R N A N D E S (4:974), filho dé Luiz Fernandes e de
rnunic-ipaí de Andarahy;.'-" (Qualificação requerida.]
.
-.
'
• - Maria- dè Jesus; nascido -a 28. de outubro de» 1910; nó* Estado do Espirito'Santo,-operário, solteiro;, eoms-dõmicilic
eleitoral no distriçto municipal! de Andarahy-.:. (Trans-fc'rencia da 2" dè Cachoeiro de Itapemirim para àí 8 de Anféssora n>unicipal;','cas^üa,. coin.domicilio eleitoral riò disdarahy. )
triclo municipal d^.A-H-darahy. (Qualificação requerida.)
RAPOSO (4..975). filho de Manoel. Raposo e de Maris
GENESCO LOURENÇO F E R R E I R A (3-.960),. filho de- Affon-Ó JORGE
Raposo, nascido; a'?l de a b r i l de: 1910,, nosíDistricto FeLourenço Ferreira e '<íe- Maria L u i z a d o . Nascimento, naderal, commercio, solteiro;:com do.mlCilioveleitoral,no. disscido a 3 dè -seteriitjrci:'de-1.89.2,. em Dalta. T£s'tado"'de Minas,
triçto municipal de.Andarahy;., (Qualificação"requerida,,)
commercio, casadqVçc»m domicilio eleitoral ..no', distriçto J7JPYRA:DE SOUZA (4.976), filha- de Antônio Lucas de Souz.«!
municipal de A n d á r à h y ( Q u a l i f i c a ç ã o ' requerida.) '
e de Maria>G, da.Conceição,,nascioaia-,13;dej.novembro.dt
' A U R A DE JESUS PERErR'A.(3.96T).,-fima:> de. 'Antônio' Mar1900,. no- Distri«to. ..Federal, domestica;. sQlteipa,.,com: ,do,ques Pereira e de 'Rif^,,de Jesus Pereira,,nascida a. 10 de
miciiio eleitoral no distriçto municipal, ,de,; .Andarahy,
fevereiro de i91 5,,'flC),-"Pistri'ctp Federal funccibnarià."pu(Qualificação, requerida
blica, solteira, ccim^dómici-lio e\eitoral. aò'-.dist-çicfoV.iiiübi- J A Y M E ; PINTO. (4,977),-. filho, de. Augusto P i p t o e . d e : Maris
ciipal do AndaralijLl.fjLiualificaõãa requerida...)
Neves Pinto,, .nascido .a. 1.1 de, junho, de 190.4,. no .Distriçtc
FRANCISCO JONES MAT'PEj£'PINHEIRO. (3,962).,r'filfto.de..J.osí
Federal, funccionario publicOj. s.oltelro^^^
Emílio .Pinheiro ejdò i^everinai GomesiPÍnheiro,. nascido
torãl no distrieto municipal' dèV M^'^MmprÍ'w'r't^üàfuia-- 2 cie abril -de- li^l.^eraySão. Jo.ãoí de: .Cariry, ,Estadp-da
cação- requerida-.)
Parahyba, do Norte,, iÇ-únceionariat municipal;çasado.-.cont ÁLVARO. FRANCISCO ARTEIRp. (4.978), filho- dê,., Antônio
domicilio* eleitor.al(n,%$jstricto municiual de. Rio. CõrnnriEnancisco. Ar.teirò , é..de Maria da: eQneej^lb».^a$c|-p'- ásí 1"
do-..' (Qualificação
eú-Qfficio-,}
d&. abril de 1905; "no\)Distnipto''E^
JOAQUIM DÈ FREITAS."(3,9«3);, filho.-de Mahoel-.de Freitasto,, com domicilia «leitbral n.o,.'aisÉBÍctb,:munifiipa
e- de Maria da Silva- Fernandes, nascido» a 2â> de abril da
darahy., (íQualificaGão regiiéüáw.J)
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MAY-NA V I L L A R (4.979), filha de José'Germano Villar e de
Aúrelia Valentim, nascida a 14 de maio de 1914, no E s tado do Rio, funccionaria publica, solteira, com domicilio
eleitoral.no-distriçto municipal de Andarahy, Tránsfe-í
rencia da 2" de Nictheroy para a 8° dé Andarahy.)
JOAQUIM ANTÔNIO DE ABREU (4.980), filho de Jacob Antônio de Abreu e de Anna Hess, nascido a 24 de agosto
de 1909, em .Juiz.de.Fera,. Estado. de^Mjnas,;,s.ajp.ateir.p
solteiro, com domicilio eleitoral. nb'distriet'o'münicSpàl 9e
Andarahy. (Transferencia da 59 de Juiz de Fora para a
8 de Andarahy.)
ADALBERTO D E CASTRO L E I T E , (4.981), filho de Ceeiliá
Fortes, nascido a 2 de junho de 1914, no Distriçto F e deral, commercio, solteiro; com domicilio eleitoral no distriçto municipal" de Andarahy. (Qualificação requerida.);
DAGMAR MATTOSO CHAPOT PREVOT (4.982), filha "de Luiz
de Q. M . Maia e de Amélia W . P . Q. Mattoso, nascida
a 6 de dezembro de 1882, no Distriçto Federal/professora
municipal, viuva, com domicilio eleitoral no distriçto municipal dé Andarahy. (Qualificação requerida.)
ARMANDO SILVA, (4.983), filho de. Cândida Silva e de M a ria Ribeiro Freitas, nascido a 19 de dezembro de 1916,
no-Distriçto Federal, ferroviário, ísolteiro, com domicilio
eleitoral no districlo municipal dc Andarahy. (Qualificação requerida.)
LETICIA GOMES ARÉAS (.4.984), filha de Amaro Gomes e
de Eugenia Gomes Arêas, nascida a 1 de abril de 1908, em
Campos, Estado do' Rio, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no distriçto municipal de Andarahy. (Transferencia da 4" de Campos para a 8 de Andarahy.)
OJACIO CASTRO D E OLIVEIRA (4.985), filho de Joaquim
A . de Oliveira e de-Olympia Castro de Oliveira, nascido
a 31 de julho de 1902, no Estado de Minas, funccionario
publico, casatío/coin, domicilio eleitoral no distriçto m u nicipal de Andarahy' (Qualificação requerida.)
JOÃO E V A N G E L I S T A T A V A R E S , JÚNIOR- .(4.986), filho de
João Evangelista Tavares-e de Christina B. Tavares, nascido a 22 de agosto de 1895, no Estado.de Minas, commercio, casado; com -domicilio eleitoral no distriçto m u nicipal de Andarahy.: .(Qualificação requexida.)
1VO HENRIQUE DIQUE: ( 4 . 9 8 7 ) f i l h o de Manoel Pinto D i que e de Maria.Henrique Dique, nascido a 9 de abril de
1915, no Distriçto Eedéral,'. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida.,)
FERNANDO FRANCISCO- D E SOUZA (4.988), filho. de. José
Francisco de Souza e de-Maria Francisca de Souza, nascido a 12 de maio ,de. 1912, 00 Estado do Rio Grande do
Norte,, operário, -solteiro, .com. domicilio eleitoral no distriçto municipal d é . Andarahy; (Transferenciada 1°' de
Espirito Santo para a,-8 de. Andarahy.)
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c c i ó ^ ^ ^ ^ i l b l i p ^ - e ^ s a ^ ^ m domicilio eleitoral
no distriçto 'municipal dé São Domingos. (Qüalifi-*
cação requerida,- 3.UZona,;n.í2.694.)
3.936. Angélirio de Almeida (4.029), filho de José de Almeida'
ô d e Maria da-Gloriá, -nascido a 15 de julho de 1904,
em Campos; Estado do Rip de Janeiro, residente &
rua -Uruguayana n.".164/-sobrado, operário, casado,
com domicilio eleitoral no- districlo municipal de.
Sâoí-Domihgos.- .(Qualificação requerida, 3 Zona,;
n. 2.691.)
3 . 9 3 7 . uaflosdé-Carvalho (4^030) ;."*filho de César Fernandáí
deCarvalho e'de Rosa Machado de Carvalho, nascia
do.-a -11" dé março de* 1911, no Distriçto Federal;
residente-á rua Theophiíò -Ottoni n. 102, commer-.
cio, .solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto'
municipal de São Domingos. (Qualificação requísí
rida, 3-*-Zona,'n. 2.695".)
3,938, "José ignaciq de Carvalho <4 .JQ31). filho de José Igna^
cio'; de; Carvalho e de. Eulália Ribeiro de Carvalho)
nascido a 20 de março de 1917, no Distriçto Federal,
residente á rua dos* Ourivesrui; 75, commercio, sol-:
teiro,-com domioilio eleitoral no distriçto.municipal* de São Domingos. (Qualificação requerida;
3 Zcna, numero 2.704.)
3.939, Wâldemar-Pedreti (4.032).' filho-do José Pedreti e dé.Ida Podreti, nascido a 4 de julho de 1913, em Juiz
de Fórá, Estado de'Minas Geraes, residente á rua
dos O.urives-n.;72,"commercio, solteiro, com domicilio- eleitoral no distriçío-"inunicipaI de São Do"-*;
rhingos. (Qualificação requerida, 3 Zona, numero .2.736.)
3 .'940' Nivaldo'Carlos de Figueiredo (4.033), filho de Latino
Carlos de Figueiredo e de Maria Carvalho de F i gueiredo, nascido a 22 de novembro de 1909, no
Distriçto Federai, residente á Travessa S. Domingos n. 5, 2° andar, commercio,-solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 Zona, nume-!
ro 2,313.)
"" '
,'
3.941, . Manoel-da Silva Marques (,4.:034), filho de Aurelianô"
da. Silva Marques e de .Gui.lhermina Lopes :Marques,.
nascido, a 8 de maio de 1916,- no Distriçto Federal,
residente á rira General -Câmara h . 97. commercio,
solteiro, com-domicilio \eleitoral no distriçto m u nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida,
3 -Zona,, n . 2:711.) .
3.942-. Delphina David (4.935), fil.lia.-).de Christiano David -e
de Carolina David, nascida:, a 3 de novembro da
-1916, em Marianna, Estado de Mmas Geraes, residente á ' r u a Theophil.o-'Ottoni n . 143, domestica",
solteira, com 9omicilio eleitoral no distriçto municipal dé São Domingos-. (Qualificação requerida,
3 Zona, n. 2.765.)
.943, Herv.al -Borges (4.036), filho de Euclydes Alexandra
Borges e de Ernestina Borges, nascido a 30 de sei
tembro de 1913, em Belmonte, Estado da Bahia,
residente á Avenida Passos n . 105, commercio,'solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal dè São Domingos. (Qualificação requerida, 3"
Zona, n . 2 . 7 Í 9 . )
3.937. Pedro.de Araújo Borges (4.037), filho de Pedro B o r ges de Oliveira e de Ottilia Soares,de Araújo B o r ges, nascido a 14 de setembro de 1915, em Araruama. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Theophilo Ottoni n. 137, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 Zona, numero. 2.715.)
3.945 José Moreira.da Silva (4,038), filho de José Moreira
da Silva e de Mercedes Moreira da -Silva, nascido'
a 15 de novembro de 190O, em Descoberto, Estado
de Minas Geraes, residente á rua Theophilo Ottoni
n . 81, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
distriçto municipal de São Domingos. (Transferencia de Minas Geraes, titulo'n. 5.675,)
3.946 Carlos Bernardo de. Azevedo (4.039), filho de Antônio
Bernardo de Azevedo e de Philomena Izabel de Azevedo, nascido a 15 de fevereiro de 1902, no Distriçto Federal, residente á -rua da Alfândega numero 72, maehinista da marinha mercante, casado,
com ..domicilio eleitoral no distriçto municinal ds
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Terceira Çirçunisevipção
TERCEIRA ZONA ELEITORAL
a

De ordem.do D r . Juiz Eleitoral da 3° Zona da I Circumscripção do Distriçto Federal, faço publico, para conhecimentodos interessados, que foram mandados expedir pelo M M . juiz
os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos:
.3.933. Luziantina Xavier (4.026), filha de Agostinho Eslevam
Teixeira Xavier e de Bertha da Silva Xavier, nascida a 18- de março do í'906,. no Distriçto Federal,
residente á rua dos Andradas n.-48, 2 andar, empregada na Light, solteira, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 Zona, n . 2.597.)
3.934. Isabel de Almeida Marcondes (4.027), filha de Ulysses de Almeida e Silva e de Marianna de Almeida
•e Silva, nascida a 17 de agosto de 1911, no Distriçto Federal, residente á rua General Câmara n u mero 325, sobrado, domestica, casada, com domicilio eleitoral .no distriçto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3" Zona, numero
2.596.)
3.935. Oscar Leans Alves (4.028). filho de Manoel Româó
Alves e de Zulmira Leans Alves, nascido a 31 de
janeiro, de 1898, em Petropolis, Estado do Rio de
Janeiro, residente a rua- dos Ourives, o.. .65, fua»
1

a

a

a

a

B.947.

3.948.

São Domingos. ; (Qualificação requerida, 3 Zona,
numero 2.661.)
Augusto Cláudio (4.040), filho de Pedro Miguel Cláudio e d e Ruth-Cláudio,, nascido a 19- de janeiro de
1902, e m - P e t r ó p o l i s , ; Estado do Rio.de Janeiro,
residente á rua São Pedro n . 157, motorista, casado, com -domicilio eleitoral no distriçto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida,
3' Zona, -n.V-2.617.)
VVillemo Domingos-"Alves (4.041),. filho de José Domingos Alves e de .Affonsina Maria Fernandes,
nascido a 30 de abril de 1917, no Distriçto Federal,
residente á';i ua Uruguayana n . 119, commercio,
solteiro, conr> domicilio eleitoral no distriçto niuiiiciparde São-Dctningos. .(Qualificação requerida,
3 Zona, n . 2:858.)Eduardo Cavalheiro Raposo (4.042), filho de Ângelo
Cavalheiro* VidaPé de Isabel Munhoz Raposo, nas-,
oido.à 8 de-.novembro.de 1908, no Distriçto Federal, residente-á rua da Alfândega n. 260, commercio,' solteiro, com domicilio eleitoral' no •distriçto " municipal de• São • Domingos. (Qualificação
requerida, 3"»Zona, n . 2.726.)
Edmundo Meyer -(4.043), filho de Henrique Meyer.e
de. Diva Meyer,ynàseido a-2 de abril de 1891, em
Sorocaba, Estado de São Paulo, residente á rua
Théophilõ'Ottoni h . 102, commercio, casado, com
domicilio- eleitoral no- distriçto municipal de São
Domingos. •"(Qualificação requerida, 3 ' Zona, numero. 2.8-47.)'
Guiomar''Ferreira Lirna (4.044), filha de Antônio
(Ferreira,,Lima*-e de Marianna Vidal, nascida a 9
de setembro de 1905, no Distriçto Federal, residente á rua Uruguayana n . 2 1 2 , domestica, casada,
com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
São Domingos. "(Qualificação requerida, 3 -Zona.
n. 2.702.)
Álvaro da Rocha Carmo (4.045), filho de Vicente
Marão do Carmo e de Thereza Vieira da Rocha,
nascido a ^ de julho de 1891, „no Distriçto F e deral, residente á rua São Pedro n . 356,'commercio, casado^ ;cbm - domicilio eleitoral nó distriçto
municipal de- São Dolmingos (Qualificação requer i d a , ^ Zona, m . 2.307.)
Rosário Fusco'de. Souza Guerra (4.046), filho de-Rosario Fusco è dé Auta Fusco de Souza Guerra,
nascido' á 19}"de julho de-1910, em São GeraldõV
Estado" de' Minas Geraes, residente á rua General
Câmara n.--9L commercio, casado, com' domicilioeleitoral no"-distriçto municipal de São Domingos
(Qualificação requerida, 3 . Zona, n . 2.780.)
Elza Vaz- Gosta'-J4-.047), filha de Accacio Vaz Costa
e de Guiomar Pereira da Costa, nascida a 14 de
novembro de-1917, no Distriçto Federal, residente
á rua da Alfândega n . 229, sobrado, commercio,
solteira, çom domicilio eleitoral no distriçto' municipal de São Domingos. Qualificação requerida,
3 Zona, n . -2.831.)
Orlando Vaz .Costa (4.048), filho d e Accacio Vaz
Costa e de,Guiomar Pereira da Costa, nascido a
16 de maio-de--1916, no Distriçto Federal, residente á rua da Alfândega n . 229, sobrado, commercio,
solteiro,-.com domicilio eleitoral no distriçto municipal de. São Domingos. (Qualificação requerida,
3 Zona, n.. 2.837.)
Zulmira Ferreira de Souza (4.049), filha de Henrique
da Silva Oliveira e de Amélia Rosa Gomes de Oliveira, nascida a 4 de junho de 1880, no Distriçto
Federal, residente á rua General Câmara n . 98.
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São Domingos. ' (Qualificação
requerida, 3 Zona, n ; 2.783.)
Maria do Rosário Ferreira de Souza (4.050), filha de
José Ferreira de Souza e de Z u t a i r a Ferreira de
Souza, nascida a 4 de junho de 1909, no Distriçto
Fderal, residente á rua Uruguayana n . 208,-telegraphista, solteira, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São Domingos. (Qualificação
requerida, 3 Zona, n . 2.772.)
Arminda Olivia Bianchi- (4.051), filha de Julieta do
Patrocínio, nascida a 30 de abril de 1911, em Leo-r
poldina, Estado de Minas Geraes, residente á rua
dos Ourives n . 206, modista, casada,, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São Domingos. (Qualificação reemérida. 3 Zona, n . 2.693.)'
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Accacio Costa Mesquita .(4.052), filho de José
dt
Costa Mesquita e de. Joaqüína Mesquita dos. Santos,
nascido a 1 de maio de 1909, em Bello Horizonte,
Estado de Minas Geraes, residente á rua Uruguayana n. 106, sobrado, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no distriçto municipal de São
Doímingos. Qualificação requerida, 3 Zona, numero 1.912.)
Carlos Rodrigues Teixeira (4.053)., filho de Feliciano
Rodrigues Teixeira e de Ernestina Rodrigues Teixeira, nascido a 22 de dezembro de 1900, no Distriçto Federal, residente á rua São Pedro n. 128,
commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no
distriçto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 Zona, n . 2.874.)
Rachel Pitta Bernardo (4.054), filha de Adriano A u gusto Pitta e de Aurora Quadros Pitta, nascida a
21 de abril de 1911, no Distriçto Federal, residente- á rua- General Câmara n . '262, domestica, casada, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida,
3" Zona, n . 2.580.)
Manoel dé Farias (4.055), filho de Mariano de Farias
e de Maria F o r t u n á t a . d a Conceição, nascido a 15
de setembro de 1907, iio Distriçto Federal, residente á rqa São Bento n . 23, funccionario municipal, casado, com domicilio-eleitoral no distriçto
(municipal de Santa. Rita. (Qualificação requerida,
3" Zona, n . 2.38.)
Orlandino Ribeiro de Almeida (4.056), filho de A l berto Ribeiro de Almeida e de Esmeralda Pereira
de Almeida, nascido a 17 de março de 1913, no Distriçto Federal, residente á rua São Pedro n. 182,
sàbrado, commerciario, solteiro, com domicilio
eisitoraí no distriçto municipal de São Domingos.
(Qualificação requerida, 3 Zona, n . 2.836.)
Antenor Silveira Luz (4.057), filho de João Siqueira
Silveira Cruz e de Maria de Jesus- Luz, nascido a
14 de junho de 1905, no Distriçto Federal, residente á rua São Pedro n. 94, commerciario, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal
de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 zona,
n. 2.826.)
Diva. Pereira de Figueiredo (4.058), filha de Eduardo
de Figueiredo e de Guilhermina Pereira Werneck
de Figueiredo,'nascida a 12 de maio de 1916, em
São Paulo de, Muriahé, Estado'de Minas Geraes, residente á rua Marechal Floriaho ri. 103, funecianaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no
distriçto municipal de Santa Rita. (Qualificação
requerida, 3 zona, ri. 2.538.)
Manoel Cordeiro Filho (4.059), filho de Manoel Cordeiro e de Júlio da- Silva Cordeiro, nascido a 27 de
fevereiro de 1913, no Distriçto Federal, residente
á ladeira da. Conceição n . 25, operário, solteiro,
com. domicilio eleitora! no distriçto municipal de
Santa Rita. (Qualificação requerida, 3 zona, numero 2.386.)
Eurico Marins (4.060), filho de Francisco Manoel da
Silva Netto e de Maria Gomes Rangel, nascido a
6 de dezembro de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua dos Ourives n . 50, opérarip,
casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São. Domingos. (Qualificação requerida, 3*
zona, n . 2.173.)
Arlindo de Sousa Breves (4.061), filho de Antônio João
de Sousa Breves e de-Luiza de Sousa Breves; nascido a 9. de junho de 1895, no Distriçto Federal, residente A rua Sacadura Cabral n. 43. operário, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3 zona,
n. 2.547.)
.Celso Mattos de Pinho (4.0021, filho de Arthur Ferreira de Pinho e de Belia Mattos de Pinho, nascido
a 3 de maio de 1917, no Distriçto Federal, residente á rua dos Ourives n . 65. commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no. distriçto municipal
de São Domingos. (Qualificação requerida, 3" zona,
n. 2.844.)
Joaquim Tobià-s Bezerra (4.063), filho de José F i r mino- Bezerra e de Joaquina Alice Bezerra, nascido a 27 de outubro.de 1904, em Macapé, Estado
do Ceará, residente á ladeira da Conceição n. 17,
funccionario publico, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3 zona, n . 2.051.).
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3.971. Fernanda de Sousa Brito (4.064), filho de Virgínia de
Sousa Brito, nascido a 12 de março de 1914, no
Distriçto Federal, residente- á rua Sacadura Cabral n . 157, funccionario municipal, solteiro, com 3.984.
domicilio eleitoral .no distriçto municipal de Santa
Rita. (Qualificação requerida, 3' zona, n. 2.369.),
.1.97,2. Celestina'Rocha Castro (-í.O/á), filha de Alfredo Luiz
da- Rocha e de Josephina da Cruz Rocha, nascida a
14 de maio de 1885, no:-Distriçto-Federal, residente á rua Sacadura Cabral n . .87, domestica,
casada, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Santa Rita; (Qualificação requerida, 3 3.985.
zona, n. 2.208.)-.
3.973 Octavio/Antônio de Paula. (4.066), filho-de Antônio de
Paula e de Marietta Teixeira de Paula, nascido a
14 de abril de 1917,..no Distriçto Federal,; residente á rua cios Ourives n . 106, sobrado, commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no
distriçto municipal de São Domingos. (Qualifi- 3.986,.
cação requerida, 3 zona, n . 2.855.')
,974. Israel Ignacio de Carvalho (4.067), filho de José
Ignacio de Carvalho, e de Eulalia Ignacia de Carvalho, nascido a 13 de junho de- 19.15,..no Distriçto Federá!, residente á rua General Gamara numero 143, commerciario, solteiro, com domicilio
eleitoral no distriçto municipal' de S'. Domingos.
3.987.
(Qualificação requerida, 3 zona, n . 2.703.)
3.975. Jorge Mendes dà Silva (4,068), "filho de. Antônio Mendes" da Silva e de Etelviria -Mendes "da.'Silva, nascido à 7 de setembro'de. 1917,. no Distriçto Federal,
residente á rua João Homem n. 7, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal- de Santa Rita." (Qualificação" requerida, 3
zona, n. 2.373.)
""1.S88,.
1.976. Georg-e Smilh .(4.069), filho de Neide Smith, nascido
a 21 de. setembro de'* 1917, em São Luiz, Estado
do Maranhão, residente á rua- Theophilo Ottoni
n . 145, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal - de São Domingos..
(Qualificação requerida, 3 zona, n. 2.848.)
3.977. : David Madeira (.4.070). filho de Othon Madeira e de
Euridice Bella Chaves Madeira, nascido'a 7 de fe- .3.989.
vereiro- de 1904, no .Distriçto Federal; residente
á rua dos Ourives n . 108, commercio, casado, cem
-domicilio eleitora'! no districlo' municipal -de São
Domingos.. (Qualificação requerida! 3 zona, numero 607.)
3.978. Ootavio Graziadio. (4.071),', filho de Luigi.Graziatíio e- 3.990.
de Assunta Rosi, nasciijo a 12 .de fevereiro de 1916,
no distriçto Federal,;'residente a m a da Alfândega n. 124, commercio, solteiro, com" domicilia
eleitoral no distriçto municipal de São 'Domingos.
(Qualificação requerida, "3 zona,'n;-2.'647.)
3.979. Serãphim Moreira de Almeida (4.072), filho de S e r á phím Moreira de Almeida e de Joantia dé Almei- 3'.991.
da,- nr cido a 1 de abril-de. 1914, no Distriçto Federal;, residente.á rua da Alfândega n . 119, commercio,. solteiro., comídòmlcilio eleitoral : no distriçto municipal de São.. Domingos. (Qualificação
requerida, 3' zona, n.'2.051'.,)
'd.980. Ernesto Lucchetti (4.073),.-filho-de Caetano Lucchetti
e de .Maria Ferreira .Lucchetti,.' nascido a 27 de
maio de 1917, no Distriçto- Federal, residente â 3.992.
r U à . S . Pedro n. 1,1.6,' commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no'distriçto. municipal de São
Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, numero' 2.697.)
3 .98-l. Júlio- Teixeira Lima '(i.07'4), filho de Carlos Lima e
d e L i n á Antunes de Lima,, nascido a 7 de setembro
de 1916; em Cabo F r i S í Estado dq Rio" de Janeiro, 3\993.
residente à rua Urugnayaná "'ti'-.], 2Ó4, commercio,
sblteircV, com domicilio, eleitoral" no distriçto m u nicipal dé São Domingos.' (Qualificação requerida,
3*:Zona, n . 2.705.)"
3.'982. Fer.handó' '-To>rres F e r r e i r a ' L i m a '--(4:0.75), "filho de
Franc-iseo-Chrysologo ^ért-eir-a-Lihia e de',Leopidia
^ ó r r e s / L i m a ; nascido af/tè» de-novembro. de 1912, tf íiQ.i
Èò 'Districlo Federal.5]"'-èsidente ""á '"rua General Camarü^-n.'" 93, marmorísta, • 'Jeasado, com" domicilio
eleitoral, no distriçto..Ãu':)ic%iL'cle--Sãd Domingos.
(Qualificação requerida. ,3 :,ZÕna;
2.784.)
3V983, GeraidaiLopes- da Silva Rocha. 0A\'Ò-76>, filho de A l c i des Lopes da Silva e'-der-MariítíJitliã" dá- Rocha, nascia"0':a:-'9-'de.'agosto de"fã07 v,'em'-São-.Sebastião do 3',995'.
ParaisOí':Estado de Minas-Geraes-,;. residente á rua
Theophilo Ottoni- n . 127, coramercio; solteiro, eoro
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aomiemo fiie-itorsl-noí-üistricto'- municipal de São
Domingos.' ^(Qualificação.requerida-,- 3 "Zosa, numero 2.849.)
Arbogasto Barreto. (4\077)Vfil-hónl^^Quarigfíazil GtíK-ferson Barreto-' e de "Maria da Graça' Baireto, nascido a 21 de •julho"'de. 1902, em 'Sobral/Estado do
Ceará, residente á 'rua-dosA-hdradas-ri'. 84, I andar,
commrecio; solteiro, òc«n'-dõmipi5io-.'e-leit'orftl no distriçto municipal de'.'.São'Domingos. --(Tráiisferencia
do Estado do Rio. titulo''nWi 028'.)."
Ângelo Fausto da • Mattó *(4-.078-)',^ filho =
Manoei =
Fausto da Matta e üé-Raymuri'dã'-PÍn-h'eirõ', da Matta,
nascido a 29 de sefembro' de;-'1898;- ém Jaliuru', E s tado, da Bahia, residente'•"á 'rtia"' r-neophi'lo Otloni
ti; 102, commercio;-solteiro,- çbiifrdomicil/o -eleitoral
no distriçto ^mxmieipal ii.e 'Sáo''Domingos: (Qualificação requerida, 2* Zcriià, -i'.-.'' 2'":'839i)
ClauQia uur-ivio cie. uregorio;., (4;.,07--9),,-tiiha. de João
Oufivio e de Alhertíiia" Pereira Qjirivio,::nasoida a
21 de agosto de, 1914, em/.Gujtrapctava,. Estado do
Paraná, residente..á. rua dauÁlfajjdfiga n. -93, commercio, casada,-com; domicilio- eleitoral .no distriçto
municipal de São :Domingos;;" (Qualiíiaação. reque*
rida, 3 Zona, -n. 2:*62.-)s
João de Souza Ferreira!' (4.080).,;.filho.-de Alfredo de
Souza Ferreira e-de Eielvinai.Rftsaiíte Viveiros, nascido Et 30 de junho-de-190,4* smiSãífíGonçaio.'Estado
do Rio de Janeiro/residenfá á -rUa-iit-andro Martins"
n. 11, commercio, solteiro, còm "domicilio eleitoral
no districto.-municipal de'Santa Rita. (Transferencia do Estado do Rio, Uctfco tí..'i".'333'.)'
Antônio da Rocha Moreira (4.081), filho de Antônio
José Figueira e de Cypriana da Rocha Moreira, nascido a .2 rle janeiro de 1887, no Distriçto Federaf,
•residente á rua Theophilo Ottoni n. 102, commei'cio, casado, com domicilio eleitoral no distriçto "municipal" de São Domingos. 'Qualificação'requerida.
3' Zona,'"n; 2.607.)*
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José Rodrigues (4.082),. filhoVde Joãp Manoel. Rodrigues e de Maria .Cor-ina RoVtr-igues',,,nascido a 9 de
abril de 1915, no Disiricto Fed,e.rnt rcsidente á rua
'da Conceição n. 32, comniercio; solteiro, com do-,
miçilto eleitoral no rlis'rjçta'imunieipal cie Santa
Rita. (Qualificação requerida:, li",Zona. n. 2.525.!
Alfredo.Pereira dos Santos f4r.0S3)„filho-cie Ignacio
P,ereira dos Santos & de -WÀr-ia Senhor lana dos A n jos, nascido a 2 de. julho de-;191f,-em Santo Amaro,
Estado de Sergipe, residente:,á ma Barão dc São
Felix n. 16, .lavrador, solteiro; com domicilio eleitoral no distriçto municipal, cies Santa Rita. (Transferencia do Estado de Sergipe, " titulo n. 1.714.)
José Gnecco de ..Carvalho (4.084,);: filho cie Leopoldo
Pcicher _de Carvalho e de.Esníeraidina Gnecco do
Garvalhõ, nascido a -17 dei-novémbro de 1917, no
Distriçto Federal, residente á-.rüa dá Alfândega numero 153. commercio.. solteiro,.com domicilio eleitoral- no distriçto municipal'de, Sãò.Dorningos. (Qualificação requerida, 3 Zona? n.-2.737.)
Gladston Ribeiro Branco (4.085.)', filho de Antenor R i beiro-Branco e de Maria Augusta'Pinheiro,Branco,
nascido a 19 de abril do 1904",,'.em' Leopoldina. Estado de Minas Geraes-, residente á rua General Gamara, n . 134, «comniercio, soltejro, com domicilio
eleitoral no distriçto municipal, dc São Domingos.
(Qualificação requerida, 3 ^Zoiia, n\ 2.502.)
Bernardo da Rocha Guimarães,.(4:08,6.), filho de Luiz
Monteiro Guimarães e dé M,ariá.Luíza da Rocha
Guimarães, nascida a 17 de outubro de 1914. no
Distriçto Federal, residente/ á rua -da . Alfândegan . 69, sob.,, commercio,. solteiro, ..cora "domicilio,
eleitora! no distriçto municipal -.de.-São Domingos'.
(Qualificação .requerídáj. 4*,jZoíia.-..n. 1.835.)
Natal 'Machado Fagundes (.4.087).,,,filho de,-Joaquim
Machado Fagundes e. de...Dprnenica- .Iiifurna^ nascido a. 2 cie janeiro de Í912)ino.-.pisti\icto Federal,
residente á rüa da Alfândega n." 347, commerciario, casado, com . domicilioi-j.eleiioral- no distriptómunicipal, de São- DQmiiiggs^OQuuRücação requerida; 3 .Zona, n,,2.835.)
í>i'ego Nov-a'rr (..4.088,);,;filho' deiiT.homaz Novarro cd&
Manuela..Castro, nascido a> 1&.de;-abril de 1916, em
Ibii-á, Estado de São Paulo, resideuta, a avenida
is
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Passos"h. 09,* barbeiro, "solteiro, "com" domicilio
eleitoral no distriçto municipal de S. Domingos.
.(Transferencia do,Estado de S. Paulo, titulo numero 2.487.)
3.996, Mario Cândido Pereira (4.089), filho de Joaquim Cândido Pereira e de Elvira Maria da Conceição, nascido a 14 de junho de. 1909, no Distriçto Federal,
residente á .rua dos. Ourives n . 59, commercic,
solteiro,.com domicilio eleitoral no d i s t r i ç t o , m u nicipal de S.. Domingos. (Qualificação requerida,
3» Zona, n..-2'.854.)<
ÍJ. tf»'/,, •Murillo de Castro-'Monte,-,.(4.090.), filho de Dulce de
Castro Monte,,,nascido-a 4 de agosto de 1915, no
Distriçto. Federal ( residente" á rua dos Ourives,
n . 111/estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida,-4 , zona, n; 1.-763.)
3.998. Aurora Cavalheiro Carneiro (4.091), filha deFlor.cncio Carneiro Leão e de Christiha Cavalheiro Leão,
nascida.."a I I ,âc agosto de 1916, no Distriçto F e deral, residente á rua Barão de S . F c l i x , ,23, commercio,'solteira,' com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3% zona, n : 1.774.)
3.999. Manoel Lopez, Gonzalez (4.092), filho de Domingos
Lopes Alonso e de Isabel Gonzalez Alonso, nascido
a 23 de -julho 'de 1885, na Hespanha (nacionalizado), residente á rua:Ledo, 77, negociante,-casado,
eom domicilio eleitoral no distriçto municipal de
Sacramento. "(Qualificação requerida, 3", zona, numero 2.472.)-. .;•-.'- ' • • ' • •
4.000. Synesio.Bessa Coelho (4.093), filho de Manoel Gonçalves Coelho da Silva e de Aladia Bossa Coelho, nascido a 12 de dezembro de 1913', em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente a rua dos Andradis,
n . 102 sob., empregado da Light, solteiro, com
tlomicilio eleitoral no distriçto municipal de Santa
Rita. (Qualificação requerida, 3", zona n . 2.577.)
'4.001.-Neyde de Sousa-Machado (4.094), filha de-Guilherme
de Sousa Machado e d e Anna Nunes Machado, nascida a 17 de .agosto de 1915, no Districlo Federal,
residente ú rua São Francisco-da Prainha, 41, commercio, -solteira, com domicilio eleitoral" no clisSricto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida,3",' zona, n . 2.823.)
4.002. Narciso Arèa (4095), filho de Antônio Arêa e de Est.her
Corrêa da Silva nascido a 24 de março .de 1913,'Ino
Distriçto Federal, residente á rua Adro de S . I r a n ciscó, 16, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no' distriçto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3 , zona, n . 2.389.)
4.003. Janriyra de Sousa Machado (4.090), filha de Guilherme de Sousa-Machado e de Anna Nunes Machado,
nascida * 17* de outubro de 1917, no Distriçto F e deral, • residente á rua São Francisco da Práinha.
n. 41, commercio, solteira, com domicilio eleitoral
no.districlo.municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida-, 3 , zona, n . 2.817.)
4.004. -Malacluas Casemiro (4097)', filho de Antônio Casemiro
e de Almerinda 'Rodrigues, nascido a 9-.de novembro de 1915',''em,Bomfim, Estado do Rio.de Janeiro,
residente á' rqá dos Andradas, 68, operário, solteiro,
com domicHiq-eleitoral no distriçto municipal de
São Domingos"; - (Qualificação requerida, 3 , .Zona,
n. 2.-245.)'
4.005. Brá.ulio- Ferreira',';'(4.098), filho de Antônio 'Gonçalves
Ferreira' e' "de/Maria Fürtunafa Ferreira, nascido
a 11 do agosto de 1900, no Distriçto Federal, residente á Travessa-Sereno, 10,. operário, solteiro,
com domicilio, eleitoral no distriçto municipal de
Santa Rita; (Qualificação requerida, &\ zona, numero .2.791'.)'
4.006. João José Çaetaíiò. Filho (4.099), filho de João José
Caetano'e-de 'Sèbastiana SanfAnriá, nascido a 10
de outubrò''--de'19i3,-no Distriçto Federal, residente á rua Barão*'dé S! Felix, 2 soldador, solteiro, com
domicilio eleitoral no distriçto municipal de Santa
Rita. (Qualificação requerida, 3 , zona, numero
2 -.798:)
'4.007. Astolpho Dunguel- (4.100), filho de Júlio Dünguel e
de Auta Pèrèirã Pires, nascido a 8 de abril de 1908,
em Parahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua*'-do Costa; '120, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
a
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Santa Rita! (Qualificação requerida,'3", zona, numero 2.78*'..)
4.008. Joaquim 'Atendes da Rocha (4.101), filho de Joaquim
José da Rocha Sobrinho e de Delphina Mendes da
Rocha, nascido a 7 de dezembro de 1.907, em Therezopolis, Estado d oRio de Janeiro, residente á
Travessa do'Oliveira, 12, I . andar, commerciario,
solteiro, com domicilio, eleitoral, no distriçto municipal de~ Santa Rita^ (Qualificação requerida,
3 , zona ' n . 2.404. )
4.009. Luiz Varella (4.102), filho de Ângelo Varella e de
Leonor Varella, nascido a 5 de junho de 1898, em
Barra do Pirahy,. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua-Acre, 22, artífice, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Santa
iflita. (Qualificação requerida, 3", zona, n; 2.800.)
4.010. Mario Vala.clão Cardoso (4.103), filho" cio Antônio Teixeira Cardoso e'de Maria Guiomar Valadão Cardoso, nascido a 29 dc julho de 1914, no Distriçto Federal, residente á rua. da Conceição, 89, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 , zona, n . 2.684.)
4.011. Newton José Pires (4.104), filho de José de Paula
Pires e de llilma Ferreira "Pires, nascido a 3 de
janeiro cie 1916, no. Distriçto Federal-residente á
rua Buenos Aires, 233', sobrado, funccionario publico, solteiro; com domicilio eleitoral no distriçto municipal de. Sacramento. (Qualificação requerida, 3", zona, n . 2,. 721.)
4.012. Dulce de Sousa (4.106), filha de José dos Santos P i nheiro e de Maria da Gloria de Souza, nascida a
27 de janeiro de 1914, no Distriçto Federal, residente á rua Theophilo Ottoni n . 102, commerciaria, solteira, com-domicilio eleitoral no distriçto
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3." Zona, n . 2.845.)
'1.013. Orlando Silveira Luz (4.107), filho de José Silveira
Luz e cle Carmen Alarde Luz, nascido a 14 de maie
de 1917, no Distriçto Federal, residente á rua São
Pedro n . 88, sobrado, commerciario, solteiro, com
domicilio eleitoral no distriçto municipal de São
Domingos. (Qualificação requerida, 3; Zona, numero 2.731.)
.4.014. Espericli-ão de Abreu. (4.108), filho de José Esperidião de Abreu e de Vicencia Maria de Abreu, nascido a 10 do maio de 1899, em Victoriá,. Estado de
Pernambuco, commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São Domin-"
gos. (Qualificação requerida, 3." Zona, n. 2.178.)
4.015. Antônio Gallo (4.109), filho de Nicoláo Gallo e de
Anunciata Pelosa. nascido • a 13 de.dezembro de
1904, no Distriçto Federal, residente,á rua dos Ourives n . 103, operário, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São. Domingos,
(Qualificação requerida, 3." Zona, n . 2.623.)
4.016. Pedro Vidal de Sá (4.110), filho de Antônio: Soares dc
Nascimento c de Euphrasia Vidal do' Nascimento,,
nascido a 21 de agosto de 1900, em Senador Pompeii
-Estado do Ceará', residente á rua Marechal'Floriano n . 13, 1." andar, official do Exército,' casado,
com domicilio eleitoral hp. distriçto' municipal de
Santa Rita." (Transferencia, do R.,'.G. do Sul, titulo sem numero.'
4.017. Thelio Sétte Pereira '('4.111), filho-de"Christiano Gomes Pereira, e d e - E m i l i a Baptista.. Settè Pereira,
nascido á,.13 ,de outubro de 1912, em'Cordeiro, Estado.db Rió/clè janeiro, residenteí.á-rua S. Pedro
n. 78,<-funccionar.i.ò, municipal, solteiro,,t.cpm domicilio eleitpral• ;no cjistricto municipal,-.de São Domingos".'-. .'(Qualiíic^gão requerida», 3."., Zona, numero 2.615.)'
4.018. Alfredo Gomes da Fonseca(4.113),filho.cl.q.SRvmoJbonseca o de'Ádelia Berrante Fohseca,-nascido, a 14 de
dezembrq.de 1905,, em Rio Branço,vEstado dc Minas Geraes;^residente á rua da Alfândega n. 122,
medico, (casado, .com,, domicilio: eleitoral, nq districto municipal-de.i;S. Domingos,; (Qualificação requerida, 3»<-Zoha, ,n;.- 2.692.) ,
A.M9-. Luiz dos Santos Ferreira .(-4.115)^ filho d e F a u s t i n õ
José Ferreira • e',-;de'-Maria Marcolina, nascido a '4
de-janeiro'de 191-4,-no Distriçto -Federal, residente
á rua dos "Ourives;in. 124, comirrereiariò, solteiro,
o
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cio, solteiro,' com domicilio eleitoral no distriçto
corri domicilio eleitoral no distriçto municipal dè;
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
Santa Ríta. (Qualificação requerida, 3. Zona,-nu2.299. Arnaldo Ribeiro (2.340), fiiho de-. Al vaco Pereirí"
mero'2.560.)
Ribeiro e de Ghristina da.,Silva Ribeiro, nascido a.
4.020. Eunice
Guimarães de Oliveira '(4.H6),. filha de
3 de dezembro" de 1915, "no Distriçto Federal, resi»
Eduardo Guimarães de Oliveira è-de Leonilia G u i dente á rua José Hygino n . 152, commercio, solteiro,
marães de Oliveira, nascida a 11 de outubro do
com domicilio eleitoral no. districlo municipal,de,
1908, em Belém, Estado do Pará, residente á rua
Tijuca. (Qualificação requerida.)
dos Andràdas n . 84, sobrado, domestica, desquita- 2.300. Antônio de Almeida (2.341), filho de Antônio Franda, com domicilio eleitoral no distriçto municipal
cisco -de Almeida e de Maria da Piedade, nascido a
de S." Domingos. (Qualificação requerida, 3." Zona,
22 de-março de 1916, no'Distriçto Federal, resin . 2.886.)
dente á rua José Hyggino 152, commercio, solteiro,
com .domicilio eleitoral, no'distriçto municipal de
Districlo Federal, aos 21 de janeiro de 1936. — Pelo
Tijuca. (Qualificação.)
escrivão, Maurício Teixeira de Mello.
2,301,. Luiz Salles Brant (2.342),."'.filho de Theophilo dé
Salles Brant e de Olga Célia de Salles, Brant, nasciNONA ZONA ELEITORAL
do" a, 7 de maio, de 1912, èm Ladario (Corumbá),
Estado de' Matto Grosso,'residente á rua Santa SoDe ordem,do D r . Juiz da 9" Zona Eleitoral da 2" C i r phía n . 86, commercio, solteiro, com domicilio eleicuniscripção do- Distriçto Federal, faço -publico para conhecitoral no distriçto municipal dc Tijuca. (Qualifimento dos interessados qüe por este Cartório e Juizo foram
cação requerida.)
expedidos os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos:
2.-302. .Svlvia Murphy Pereira de Vasconcellos (2..S43), filha
de Cornèlio José Murphy' é ' dê- Alice de Araújo
2.289. Luiz Francisco Leal (2.330), filho cie Luiz Francisco
Murphy, nascida a 1-de 'janeiro--de 1899, no DisLeal é de Joanna de Meirelles Leal, nascido a 30
triçto Federal, residente á ' r u a Antônio Basilio nude março de 1877, h. Distriçto Federal, residente
mero 4,.-funcc-ionaria • publica, casada, com domiá rua Clovis Beviláqua n . 55, funccionario p u cilio eleitoral.no distriçto'mimicipat de Tijuca.
blico, casado, com. domicilio eleitoral no distriçto
(Qualificação requerida.)
municipal de Tijuca. (Qualificação
requerida.), 2.303. Octavio JDuprat Ribeiro (2.344), filho de- Horacioltir
beiro da Silva e de Maria Chagas Duprat, nascido
2.290., Victor Alberto dos Reis Lopes,(2.331), filho de A m a a 19 de .setembro., dc 1897, .no,-Distriçto Federal,
deu de Araújo Lopes e de Olivia dos Reis Lopes,
residente á rua José Hygino n.- 190, pharmaceutinascido a 27 de julho de 1917, no Distriçto F e co, solteiro, com-^domicilio--eleitoral no distriçto
deral, residente á rua Pinto Guedes n . 68, communicipal de Tijuca. iQualificação requerida.)
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto-municipal de Tijuca.- (Qualificação requerida.) '2..304. Pedro Gonçalves Filho (2.345), filho de Pedro Gonçalves e de Àlbertina dos Santos, nascido -a 29 de
2.291,. .Francisco de Paula Charléo Corrêa (2.332), filho da
junho de 1911, no Distriçto Federal, residente á
de Henrique de Rody Corrêa e de Heloisa Charléo
rua Conde cie Bomfim n. 2o, operário, solteiro, com
Corrêa, nascido-a 28 de fevereiro de 1914, no Disiomicilio eleitoral no distriçto municipal de Tijuca
triçto. Federal, residente á rua Pinto Guedes nu(Qualificação requerida.)
mero 52, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Tijuca. (Qualifi- 2.305. Theodoro Louro (2.346), filho de Juvenal Louro o
de Anna Borges Louro, nascido a 8 de março, da
cação requerida.),
1914, no iDsfricto Federal,: residente á rua Gra2.292. Dario Nogueira de Ávila- (2.333), filho de. Arão Fertidão n . 112, commercio, 'solteiro, com. domicilio
reira de Ávila e de Maria Lucinda Nogueira do
eleitoral .no distriçto municipal, de Tijuca: (QuaÁvila, nascido a 28 de agosto de 1-901, em-Porto
lificação, requerida).
.Esperança, Estado de Espirito Santj, residente á 2.306. Marinho Rosa da-.Silva (2.31,7),-filho de. Virgílio. Rosa
rua Araujos n . 44, commercio, casado, com.domida Silva e de Elisa do Espirito Santo, nascido a
cilio eleitoral no .distriçto municipal de Tijuca,
27 de julho de 1908, no'Distriçto Federal, resi(Qualificação requerida,)
dente á-Estrada, Velha da .Tijuca n. 49'; operário,
2.293. Walter Rodrigues Lapa (2.334), filho,de Heitor Rocasado, com -domicilio eleitoral no distriçto munidrigues yLapa e de Carmen Corrêa Lapa, nascido a
cipal dc Tijuca. (Qualificação, requerida).
23 de agosto de 1914,,-no Distriçto Federal, residen- 2.307. Alcina Nogueira de Oliveira.''(2.348),, filho de Gustavo
te á ruá Antunes-Maciel n . 6, operário, solteiro,
Céo Nogueira e de Anna Nogueira,-nascido a -4 do
com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
setembro de, 1908, em llczeitde/Estado do Espirito
Engenho.Velho. (Qualificação requerida.)
Sanlo, residente á rua .Mariz õ Barros n. 455, cos2.294. Arãby Alencastro (2.335), filho de.Silvana Camargo,
tureira, viuva, com domicilio eleitoral no distrinascido a 6 de julho de:. 19.11, em Jaguarão, Estadc
clo municipal de Engenho' Velho;
(Qualificação
do Rio Grande do. Sul, .residente,á i d a Santa Carequerida.)
rolina n . 37, operário; solteiro, com domicilio eleit o r a l no -distriçto mühicipak:.de Tijuca. (Qualifi- .2.308. Odezio. Venancio.-da Silva (2.'349), 'filho .,de Chrisnnto
Francisco da Silva e de Maria Venancio. da Silva,
cação: requerida.)
nascido a. 11 de'.outubro'-^8,^1912, em Mineiros, Es2.295. Arthur-Guedes Filho (2.336),'filho de Arthur Guedei,
tado -do Rio de Janeiro, 'residente á rua Teixeira
e de'Maria da Gloria Guedes,'nascido a 9 do março
Soares n. 163, chauffcu-r,;'eaáado, com domicilio
de. 1894,-em São José dos--Campos, Estado de São
eleitoral no•-districlo" municipal de Engenho VePaulo, residente -á avenida Mello Mattos n . 48,
lho. (Qualificação requerida)
áunccionario publico,, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal .dc Engenho Velho. 2.350 Manoel da Conceição (2.350)'.' fil'ho'de. Eugênio Augusto, Gonçalves' da Conceição'-'e .de Elvira Rosa , da
(Qualificação requerida.)
Concenção, nascido a- 7 do-' maio de 1915, no Dis-2-296. Oswaldo Souza é-Silva. (2.337), filho de Americo.de.
triçto Federal, residente á rtía Campos - Salles nuSouza e'Silva. cde.Jophiha'Fonseca c Silva,' hás-*
mero ;54, operário, solteiro^ com-domicilio eleito-*
cido a 9 dc julho de; 1912, emAracaju; Estádo'de
r a l n o districlo .municipal "de" Engenho Velho.
Sergipe,..residente' ..^ rua "Silva Guimarães, n . 50,
'(Qualificação .requerida)'casa 1; commercio; solteiro, com domicilio eleitoral
no distriçto municipal ;3òuTijuca..
(Qualificação 2.351. Luiz da Silva Reis (2.351), JÍÍUIÚ de Antônio da S i l va Reis e dc.Ju.lia Re.is, .nascido a 16 de agosto do
-requerida.)
1.9.16,-no "Distriçto Federal, •residente á rua Sal2.297. Mariar3eatriz Valladares- (2,.338);,; filha de Francisco
gado Zenha. n . .41, operário,.- solteiro, eoui domiciLuizjy^eira/Máldbnàve:d.c..Josephina-de Lima ,Mallio eleitoral no districlo-" -municipal
dc T i j u c a .
dpna,'/nascida a 19 de julho de '1-888, em.'.'São
'(.Qualificação requerida).
Paulo, de Muriaé. Estado .de Minas Geraes, .residente ",á.rua Conde de Bomfim n . 520," .íunccicnà- 2.311. Eduardo .Habib (2.352), fil.ho..de A b d Habib c de. Saria publica, viuva,,'com domicilio eleitoral nó dislina "Habib. nascido a - 4 ^dc^novemb.ro de 1912, no'
triçto municipal de Tijuca. (Qualificação reaueriDistr.ic.to Federal, .residente á ,rua Campos ;Salles
rlda.)
ri. '54, commercio, solteira,*-, com• domicilio eleitoral
2,298 ErhesícV-Christovãb Afíçmso (2,'339), filho de Antônio
no- districlo municipal de..,-.Engenho Velho. (QuaCliristóvão Affonsove. de^Lúciária Maria de .Jesus,
lificação requerida).
.
nascido: a 30 de-agosto' de^lSlS,/iiò; Distriçto Fe- 2.312. Lúcia Meirelles (2.353), filho de José .Meirelles A l derai, residente á •rua. Formiga n .181, cominer.ves Moreira, e de Maria. AntoiÚ&.tta Duarte Mei:
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relles,-' nascido a i de. março de 1-9 l i , no Distriçto 2.325. Américo Lopes (2.366), filho de -Fidelis Francisct
Federal, residente á rua. Clo.vis Beviiacq.ua n.- 55,
Lopes e de Alzira Lopes, nascido a 18 de novembr»
domestica,'.-solteira,."com'-domicilio eleitoral no 'disde 1912, êm Nictheroy, Estado do Rio cie Janeiro
triçto municipal de Ti.iueá.. (Qualificação requeresideme á rua Conde de Bomfim n. 902, íypograrida j .
pho, solteiro, com domicilio eleitoral no districti
i; 313. Juracy Meirelles ,'(2.354.), filho- de "José Meirelles A l municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
ves Moréira/e'de .-Maria Antõnietta Duarte Meirel- 2.326. José, do Nascimento (2.367), filho de Policarpo di
les, nascido'''.a • 21' de junho de. 1904, no Distriçto
Nascimento e de Maria da Piedade, nascido a 2!
FederaL/residèntc-á-Tua Clovis Bevilacqua n . 55,
de maio de 1912, no: Distriçto Federal, residente i
professora municipal,-' solteira, com domicilio eleirua Pereira de Almeida n. -22, commercio, solteiro
toral,;h'o. distriçto.municipal, de Tijuca. (Qualificom domicilio eleitoral no distriçto municipal ds
cação requerida),.
Engenho Velho*. (Qualificação requerida.)
<.,oj..a. Ivan Agnello Ribeiro-(2!355-)' filho de Francisco Xa- 2.327. Osmanc; Ribeiro-'(2.368), filho de Idalino Ribeiro <
:vier AgneíIÒ.-Ribeiro, c dé Maria Augusta Ribeiro,
de Laucielina Chaves Ribeiro, nascido a l . d e denascido'.'a 1.0 de fevereiro de 1915, em Barbacena
zembro de 1916, em Salina, Minas Geraes residentí
'Estáclò"de Minas .Geraes, .residente á rua Conde de
á rua-Conde- de Bomfim n. 106, estudante, solteiro
Bomfim n.-.Tj.319, estudante-.solteiro, com domicom domicilio eleitoral no,distriçto municipal dí
cilio eleitora.).,no,.distriçto ,municipal
de Tijuca.
Tijuca. (Qualificação requerida""").
(Qualificação"''requerida).
2.32*5. Luciola- Lanter (2.369), filha de Luiz Lanter e d<
2.315. Moysés .de. SouzavOliveira (2.356), filho fie Joaquim
Orminda Lante-r, nascida a 23 de dezembro de 1910,
Pires de;Oliveira e dc Çarolina Pire-s de Oliveira,
em Belém, Pará, residente á rua Alzira Brandão
nascido a~ 4'i de agosto d.ò 1896, em'Campos, Estado
n. 133, funecionaria publica, solteira, com domicilio
do Rk> jde Janeiro,,residente á rua- Conde de Bomeleitoral no distriçto municipal de Tijuca. .(Quafim n,: •68,,--aommeroio, casado, com domicilio eleilificação requerida..),
toral -not .distriçto • municipal de Tijuca. (Qualificação requerida)-'.
2,-329. Arthur Cândido de Figueiredo (2.370), filho de Alfredo
2.316. Aldezirio Marins''(2.:357); filho de-Emilio Marins e de
Canddie de Figueiredo, e de Elisa Esteves de F i Arminda Marinas,. nascida a 8 de dezembro do 1908,
gueiredo, nascido a 8 de dezembro do 1905, aro
em Alegre, .Estado do- Espirito Santo, residente á
Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, residents
rua Valparáizõ n . 51, medico, solteiro, com domiá rua Jurupay n. 16, commercio, solteiro, com docilio eleitoral''hó distriçto municipal de< Tijuca.
micilio eleitoral no distriçto municipal de Tijuca,
(Q u a 1-ii'ica çã o'ée q u-er id a)_.
(Qualificação requerida.)
2.317. Leoncio Lopes .Penna (2.3»8), filho de Rodolpíio R i - 2..330. Domingos Rodrigues da Silva (2.371), filho de Dominbeiro Penna' c de Clementina. Lopes Penna, nascigos -Max de Carvalho e de Marina Rodrigues dw
do a 18 de setembro, de) 1910, no'Districlo Federal,
Silva, nascido a 27 de junho de 1908, no Distriçto
residente á rua-Conde; de Bomfim-'n. 936, casa IX,
Federal, residente á rua Alfredo Pinto n. 39, compolicia municipal, solteiro, com domicilio eleitoral
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distriçto
no distriçto municipal de Tijuca. . (Qualificação
muiiiaLpal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
requerida) .
2.331, José Raymundo Ribamar' (2.372), filho de José Diniz
Z.3ÍS. Mario Duque Estrada,--{2.359), filho de Henrique Dias
da Silva Reis e de Theotona Rosa Silyeira, nascido
Duque'"Estrada 'e • de Alice Faller Duque Estrada,
a 8 de junho de 1906, em Munim, Maranhão, resinascido á 28 de''outubro de 1906, 'no Distriçto F e dente, ã rua -Lúcio de Mendonça n. 35, commercio,
deral, residente-á rua Bandeirante n . 37, medico,
casado, com domicilio eleitoral no. distriçto municasado,. com domicilio'eleitoral no. distriçto municipal, de .Engenho: Velho. (Transferencia.)
cipal cie Engenho Velho.
(Qualificação .reque2:.332. Ermê.iinda de Carvalho Ramos (2.373), filho de Manoel
rida).
Lopes de .Carvalho Ramos è de Marianna de Loyoln
2.3-19. áristideà Areie';? cia Cunha (3.360), filho, de Antônio
Povoas, nascida £'29 de agosto de 1S99, em Goyaz,
Arctér cla%Cünii-a.',è deOlympia Alegria de MenEstado de;-Goyaz, .residente á-rua IBituruna n. 30,
donça; iiaseiciçra"21 de' abril de 19-12, em Arraial
íiünccíonaria 'municipal; -solteira,.'-'com domioilio
dc Tinjbaabií. d;e. Cocos, 'Pernambuco, residente„,a
eléiloreí hò'distriçto municipal de.Engenho Velho.
rua Autonicj. Basilio' n. 115, operário, casado, coto
XQàálífíc&üo
•éj&fficia,
B. E . 9, n., 24.302.)
donnçi'lid,%íxitpraí no'distriçto municipal de Tijuca.
2.333. -R.omildá Chfappe,BÚarque de Gusmão ' (2.374), filha
(Qiiaí'ifiça^Ò ji;Cqüe.rida.)
dé-.Jpsá. C;h,iappe ,é. de Amandinâ FèCr.éjra Chiappe,
2.3-20. Affónso^íícrnândes (2.301), filho de.Ecluárdo FernantíascidSá
de'^setenibro de' 188©,' -no Distriçto
des e dÈ- Basitia Iglesias,- nascido a'20-de outubro
Federal,
residervteá rua Affônso.-Penna n.. 44, dode 1908, em'Beiém, Pará, residente â rua Antônio
rnestipà, casada, çom domicilio eleitoral no distriçto
Basilio n . i l õ , . operário,-.casado, com "domicilio elei.imniicipal. de Engénho^Veího. (Qualificação.-requetoral, -po,;djlát-rioto.-municipal de Tijuca. (Qualifirida'. )
cação '.requerida.)
2.334.
Neuza
Maria Buarqpe de Gusmão (2/375), filha eW
2.321. Alcida Paula Ramos. (2.362), filha de Antônio de Paula
Raul
Buarque de Gusmão e. de Romilda Chiappe do
Ramos,d de Aracy Ribeiro Ramos, nascida a 5 da
Gusmão, nascida, a 23 de novembro ""de' 1912, no
julho de 1,909.,. no Distriçto Federal, residente á rua
Distriçto Federal, residente á rua Affonso Penna
Barão de..;Pi.rassinunga n. -55, -domestica, solteira,
n. 44, estudante,, solteira, com domicilio eleitoral
com .domicilio eleitoral no distriçto municipal de
no distriçto municipal de Engenho'Velho. (Quali-<
Tijuca.'.('Qualificação requerida.)
ficação requerida;)
2.322. Dora &iv'm&. ' $ : ' Almeida. (2.363), filha de Antônio
Rio de Janeiro, 18:üé: janeiro de 1936
.Pelo escrivão,
Corrêa de, Almeida -Júnior e de.-Angelina" Savino.
de.- Almeida;; nascida a 20- de -junho de 1913, em •J* Pervy,
SantAnna dq. Deserto,-Minas Geraes, residente á
Terceira; (iüreumscripção
rua
Silva Guimarães n. ,50,- casa 2, commercio,
solteira: „e'pm- .domicilio- eleitoral no- distriçto. muDÉCIMA ZONA ELEITORALnicipal; de-Tijuca.. (Qualificação, requerida.)
2.323. .Carlos OardosçiiMartins-(2.364), filho de José Cardoso
Faço-publico,vdér-açcorae. com o l~:%Çto«iiH: 66 da lei
Martins
.de--:Maria,- Emilia, Martins; nasevido a 4 ijv -««-'d»,,*'de inaié. de 'i935,**ôúe por.despaehWdo doutor juiz
de junho de--1888, no Distriçto 'Federal, residente de'cíireiti) da Décima'- Zona, Eleitoral 'do ^"stricto Federal
á rua Piratiny. n. 77, capitalista,- casado, com domi- foram "mandados expedir 'oÍ' titulos - clévÍQrWd'''^ dos seguintes
cilio- eleitoral, no districlo municipal de Tijuca.' feidadãós:
(Qualificação requerida..).
2.324. Oswaldo de A.-güíiar e, Mello' (2.365), filho de Octa- 2'.'553. Francisco Rodrigues "Gomes ' (2'.60@í--filha de Maviano cie* Aguiar e Mello e de Antonieta' Pinheiro
noel .Francisco.. Rodrigues e *dé,Xé^tíjna, do Oarmo
de Mello, nascido a 29 de março de 1908, em' Ni-cthe^Rodri^ie^.náscf^á/a 4 de j.ulliq- 'fl"e;"'Í9'07, no Dis-.
roy, Estado do Rio de Janeiro,' r e s i d e n t e á rua S o l .'tricto;'FéaéEar," Residente á rpà-.Reservatório.nume.-<
teiro dos-Reis n . 32, òommereio',', casado, • com doro 12^A^-doméstica, casada,- c ò n v d o m i c i l i o elei«i
micilio' eleitoral no distriçto municipal cie Tijuca,.
'toVârhò districlo, -municipal"de São Christovão
(Qualificação requerida.)
^(Qualificação requerida n. 2.790).
?
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micilio eleitoral no .distriçto municipla de S. Chrisí";554. Virgílio Alves Ferreira. (2.601), filho de Luiz Alves
Ferreira e de .Cecília da Costa Alves Ferreira, nastovão. (Qualificação requerida n . ' 2.533),
cido a 5 de janeiro de 1915 no Distriçto Federal, 2.566. Jacyr Gurgel Valente — Insc ."".2.615, filho de Leo'-«
residente á rua Alves iMontes n . 28, funccionario
poldo Gurgel Valente e de Fáustina Nigro Valente,
publico, solteiro,, com domicilio eleitoral no disnascido a 16 de fevereiro dè 1909, no Districlo F e triçto municipal de São Ghristovão. (Qualificação
deral, residente á. rua Cadete ülysses n . 28, esturequerida n . 2.725).
dante, solteiro, com domicilio eleitoral nó distriçto;
ã.555„. Adair de Abreu Quintella (2.002), filho de Jorge
municipal de São Christovão. (Qualificação requer
Quintella- e de Amazylles de Abreu Quintella, nasrida, n . 2.636.)
cido a 2.2 de maio de ,1912, no Distriçto. Federal, 2.567. Henrique Gimener — Insc. 2.610, 'filho do Joaquini
residente á rua São Luiz Gongaza n . 326, commerGimencr e de Irene Santos, nascido a 17 de maio.
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto
de ,1913, no Distriçto Federal,,.rçsidente á travessa
municipal de São Ghristovão. (Qualificação requeAyres Pinto n . 13, estudante, solteiro, com domirida n . 2.447).
cilio eleitoral no distriçto municipal de São Cbris-?
2,550. Joaquim Gomes Thomaz (2.604), filho. de. João Gomes
tovão. (Qualificação requerida, n., 2.711.)
Thomaz e de Maria de Jesus, nascido, a 15 de j u - 2.568. Laurentina Abel — Insc. 2-.617,'filha de Antônio M a lho de 1904, no Distriçto Federal, residente á rua
galhães e de Adelaide da Costa, nascida a 18 de
Lopes.Ferraz n . 112, motorista, casado, com domijunho de 1905, na Capital Federal, residente á rua
cilio eleitoral no distriçto municipal dc São GhrisFloliche .n. 40, domestica, casada, com domicilio
tovão. (Qualificação requerida n . 2.761).
eleitoral no distriçto municipal de São Christovão.;
2.557. Matheus Ferreira'Moreira (2.605), filho de João F e r .(Qualificação requerida, n..--j2.324.1
reira Moreira e de Quiteria" Moreira, nascido a 17
de maio de 1910, no Distriçto Federal, residente á 2.569. José Marcelino —- Insc.'. 2.618-,;'.filho dé Marcelino R i beiro de Jesus e de Agda'Teixeira'.da. Costa, nasPraia de São Christovão n . 198, commercio, solcido a 13 do maio: cie 1909,, no Estado de Minas.
teiro, com domicilio eleitoral no distriçto munici.Geraes residente á rua; Froliche , n . 40, lavrador,
pal de São Christovão. . (Qualificação requerida
casado, com domicilio eleitoral- no distriçto munin . 2.586).
cipal de São Christovão.- (Transferencia;)
2.603. -Nephtaly Baumgratz do Nascimento (2.606), filho do
Manoel Joaquim do Nascimento e de Maria Luiza 2.570. Telemaco Ávila dAssumpção — Insc. 2.019, filho de
José.Jorge dAssumpção e,de"Deolinda Ávila d A s Baumgratz, nascido a 13 do janeiro de 1901, em
sumpção, nascido a -2- de. junho de 1890, no D i s Lima Duarte, Estado dc Minas Geraes, residente já
triçto Federal, residente- á rua Emerenciana n u ruã Senador Alencar n . 108, casa 5, barbeiro, camero 47,. commercio, casado, com domicilio eleisado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal
toral no distriçto municipal de São Chiiitovão,>
de São Christovão. (Transferencia).
(Qualificação requerida, n . 2.661.)
2.558. Yolanda Soares. (2.607), filha de Adão de, Azevedo Soares e de Adelaide de Araújo Soares, nascida a 27 2.571. Octavio Júlio de Carvalho — Insc. 2.620, filho do
Rufino Ale-x-andre de Carvalho e de Francisca M a de. abril de 1915, no Distriçto. Federal, residente á
ria de Jesus, nascido a 25 de novembro de 1909,
rua Argentina n . 88, casa VI, contadora, solteira,
com domicilio eleitoral no distriçto municipal do
no Estado de Minas Geraes,, residente A rua Santa
São Christovão. (Qualificação requerida n . 1.906).
Pastora n . 8, bairro de Santa Genoveva, barbeiro,
2.559. Durval Garcia Sanchèz
(2.608), filho de Vicente
solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto m u Garcia Sanchez e de Cordolina.Nascimento, nascido
nicipal de São Christovão. • (Qualificação requea 11 de agosto.de 1911,,no Distriçto Federal, resirida, n . 2.542.)
dente. iá rua' Fonseca Teíles n . 48, operário, soltei- 2.572. Paulino de Azeredo Coutinho,?^- Insc. 2.621, filho "de
ro, com domicilio eleitoral no districlo municipal
Olarimundo üe Azeredo Coutinho cf, de Delphiná
de São Christovão. (Qualificação requerida numeMaria Pluber, nascido a 10: de outubro de 1896,
ro 2.528).
no Estado do Rio de-Janeiro,-residente á rua Conde
2.560. Diomedes Osório Lattari (2.609), filho de Luiz L a t de Leopbldina n . 83, commerciante, casado,, com
tari e de Helena Ophelia Ozorio Lattari, nascido a
domicilio eleitoral no distriçto municipal' de São
7 de janeiro de 1912, no Distriçto Federal, residenChristovão. (Qualificação 'requerida; n . 2.526.)'
te á rua Piranha n . 27, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São. 2.573. Ladisláo* Ribeiro da Silva — Insc. 2.622, filho do
Eugenia Ribeiro da Silva, nascido a 5 de agosto
Christovão. (Qualificação requerida n . 2.754).
de 1916, no Distriçto Federal, residente a'rua C a 2.561. Atei Pinheiro de Mattos (2.610), filho de Antônio P i pitão Felix! n . 175, casa;III,. operário, solteiro,
nheiro de Mattos, e de Marina Mattos, nascido a
com domicilio eleitoral no" distriçto municipal de
18 de outubro de> 1916, no Distriçto Federal, resiSão Christovão. (Qualificação requerida, numero
dente á rua Marechal Aguiar n . 40, estudante, sol2.484.)
teiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida nu- 2.571. Beatriz Dias Leão — Insc. 2.623, filha 'dá Antônio"
José Dias e de Maria José Dias, nascida a 29 de
mero 2.716).
ijulho de. 1901, no Distriçto Federal, residente á
2.562. Mario Magalhães (2.611), filho de Joaquim Magalhães
rua cia Quinta n . 11, costureira, casada, com doe de Gloria Chaves Magalhães, nascido a 14 de femicilio eleitoral no distriçto municipal de São
vereiro de 1916, em Arassuhy, Estado de Minas
Christovão. (Qualificação, requerida, n . 2.708.)'
Geraes, residente á rua São Luiz Gongáza n . 139,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 2.57!>. Dylma de Souza. Pinto Oliveira — Insc. 2.624, filho
distriçto municipal de São Christovão. (Qualificacie Manoel da Silva Oliveira Júnior e* do Adalgiza
ção requerida n . 2.657).
de Souza Pinto Oliveira, nascido a 27 cie novem2.56S. Hernani Teixeira de Souza Bastos (2.612), filho de
bro de 1910, no Districlo Federal, rseidente á rua
Francisco Teixeira de Souza Bastos e de Benedicta
General- Arjrollo n . 200. commercio, solteiro, corri
Alves de Souza Bastos, nascido a 18 de abril de
domicilio eleitoral, no distriçto municipal de São"
1892,.em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, reChristovão. (Qualificação requerida, n . 2.446.)'
sidente á rua da Caridade n . 9, professor, casado, 2.576. Oswaldo Molinaro — Insc. 2.625, filho de Sa.lvadoí
com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
Molinaró e de Maria Perrota, nascido a 29 de seSão Christovão. (Transferencia).
•lenibro de 1915. no Distriçto" Federal, residente A
8.554.- Arylda Cunha '('2.613)," filha de Joa_quim da Cunha e
rua Bella n . 102, negociante, solteiro, com 'domide Maria Pinheiro da Cunha, nascida a 28 de-secilio "eleitoral no distriçto municipal dé Sao Chris-»
tembro de 1915, no Distriçto Federal, residente á
tovão. '(Qualificação requerida, n . 2.577.)
rua Marechal Aguiar n . 22, commercio, solteira, 2.H77. Estlier Cândida Maconhas — Insc. 2.626, filha do"
com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
João Maronhas Quintaes é de Rosa Cândida MaroSão Christovão. (Qualificação requerida n. 2.678).
nhas, nascida a 4 de julho de 1910, no Distriçto'
$ 565. Celina Hippertt (2.614), filha de,Henrique Hippertt
Fedei^al, residente á rua Froliche n . 69, domes© dé Umbelina Ferreira, nascida a 28 do setembro
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districteí
de 1916, no Distriçto Federal, residente á rua M a municipal de São Christovão. (Qualificação reque^
rechal. Aguiar n . 190. commercio. solteira com dorida. r i . 2.592.V
4
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2757-8, ;Bíy-f^C^dite--Maroabas::^ -Insc-. 2.62.7, filha cleJoão.
Maronhas Quintas e de Rosa Cândida Maronhas,
.nàscídV. -a S',Wà«o$lo:^e.
M9'16, no Distriçto Federal, residentèVà rúa^Froliche n. 69, domestica,
solteira; com.'dómící\i'0,,eleitoral no distriçto -municipal' de-Sad Christovão., (Qualificação requerida; n .'.2v59 4:.>.
2".;579. ütarió da" Silva.Sr-,.Insc, 2.628, filho . d.o Agostinho
Ferreira e 'dc' EmlHa .de'. Araújo Ferreira,-nascido
a 1 de junho de. Í9.I7, 'nò. Distriçto .Fedeial, residente. .,& rua Ganes Faria." ri. 110, escrevente, solteiro, ; tom 'domicilio .eleitoral no. distriçto municipal' de' São- Christovão." (-Qualificação requerida,
n. 2.801.)
2:t-80: -Ocfacílin Pereira' (Insc., .2.629), filho de Armando
Php.lio do Oliveira-- Penna r; de Antonia Souza Penna,
nascido, a .30/. .dè,-junho de 1915, no Distriçto Federal. Tesidebfe-á- rua General Argollo n. 205, commercio, solteiro, com'domicilio eleitoral no distriçto municip'a'1- de São Christovão. (Qualificação requerida n. '2.659.)
2.581- Edmundo Francisco Alexandre (Ihscr.. 2.630). filho de
Raul Francisco Alexandre e -de -Guilhermina Conceição''Alexandre, nascido a 31' de março de 1913,
v.o Distriçto 'Federal, residente á rua-Dr. Sá Freire
a. 9,..comniercio. -solteiro, com domicilio elejtoral
no disüncto municipal de São Christovão. (Qualifigação roque ri da n. 2.413.)
2.582. Anna Pinheiro'de Oliveira (Tnsc. 2,,'63.1', filha de Manoel- 'Pinheiro dos Santos e do Caetana Emitia de
Jesus, inaacido-a 1-3 -de dezembro de 189-7, na- Capital Federal, residente á travessa Manoel Aguiar
n. 22. domestica, casada,, com domicilio eleitoral nodistriçto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida n. 2.67.7.)
2.583. Delç.a. Dornellas (Insc. 2.632)., filha de Antônio J u vencio .Dornellas- e cie Minervina Leite Dornellas,
nascida a 17 de janeiro-de 1912, em jMuriahé, Estado-de Minas Geraes, residente.á rua Sinímbú numero -J80,- commercio, .solteira, com domicilio eleitorabaiddis.ti'j,cto municipal de ' Sao Christovão.
(Quali'i'icaçã'o"requer'ida n.. .2.113.)
2.584. Olga .da-Silva .Dor-nellãs (Insc. 2.633), filha de Caries
Augusto da Silva e de Alberto'Nunes-da Silva, nascida a 2 de janeiro de-,-1908, na Capital Federal, re-í
sidente. .á .r«a Sinimbú- n. 130, domestica, casada,
com .domicilie eleitoral -no distriçto municipal de
São Glíristovão(Qualificação requerida-n. 2-. 120.)
2.585.. .Antero Silva••-.<:Insc.;; 2-;634), filho dè,José da Silva e
.de.Rosalina-.idrijCarmo, nascido a 1*5 de fevereiro de
1910; no;:Districto Federal, residente'á rua Quinta
n . . l l estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
no distriçto;:municipal de..São Christovão. (Qualificação-, requerida.n. 2.32.6...)
2;586. fnnocencio GabriéTMartins (Insc. 2.635), filho de Ângelo- Martirts è de. Virgínia .Martins, nascido a 44 de
novembro'de'-Í896,'no Distriçto Federal, residente
á rua Catalão n. 23, commercio, casado,, com dor
miciliò élèi-toral no districlo municipal de São
Christov.ãò"? (Qualificação requerida n. 2 787.)
2.587. Flavio Montefrorde Barros' (Insc. -2.636), filho de Hugo
Eugênio Monteiro de Barros o de. Maria Eugenia
Monteiro cfei.-Barros, nascido a 23 de"outubro de
19Í5, em**Pi-nhotyba, Estado de Minas Geraes, residente á -praça Marechal Deocloro n. l.y commercio, sol torro,---com domicilio eleitoral nu* distriçto
municipal de'São- Christovão.- (Qualificação requerida n...2i762.)
2..5XS. Mario Machadoz-Pereira (Insc. 2.637), filho de Antônio
Machado .Pereira e de, Amélia Machado Pereira,
nascido a 12 de:;setembro de 1912, no Distriçto Fé-deral, residente á .rua Chaves Faria n=. 83, commercio, .solteiro,;;-com domicilio eleitoral-no .distriçto
municipal de,São- Christovão. (Qualificação requerida l i . ,2.5.-54.)
*.'889. Pfi-ul do Espirito Santo Paula (Insc. 2.638),' filho .-de
Francisco Espirito Santo Paulo e de Maria Angfc.
'.ma çlo Sacramento, nascido a 22 de janeiro de 1886.
fio Distriçto Federal,. residente á rua Conde de
Leopoldina ri.: 15.8, mecânico,'casado, com domicilio
eleitoral rio,.-cjís.tricto municipal de San Christovão.
(Qualificação'requerida n, 2.383.;
f

i

,

-

r

:

Janeiro de 1936

ELEITORAL

207

.2.5/0.. :Oswaldo Alber.to..Earja (Insc.. 2.,639)-, .filho de Baldomero Alberto Faria e cie Eugenia da: Conceição F a ria, nascido a 24 de dezembro de 1909, no Distrir
cto Federal,' residente á rua Bella n . 22-6, auxiliai
cie despachante da. Prefeitura, solteiro, com "domicilio eleitoral 'no distriçto municipal 'de São Ghristovão. (Qualificação requerida n. 2.205.)
2.-591, Ctelio Rocha dos Santos (Insc. 2.640), filho de A n tônio Rocha dos Santos e de Maria-Motta Rocha dos
Santos, nascido a 3 de junho de-1913, no District.r>
Federal, residente á rua São Luiz Gonzaga n. ,533.
-ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São Christovão. (Qualificação
requerida n. 2.480.)
2:592. Armando Phebo de -Oliveira Penna (Insc. 2.042), filho
de Antônio Felizardo Penna e de Maria Porphirio
Penna. nascido a- 11 de maio de 1879,. na Capital
Federal, r e s i d e n t e / á ' r u a General Argollo ru .205,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal cie São Christovão. (Qualificação
requerida n. 2 ..744.)
Antônio Machado Leonardo (Insc. 2.643), filho de
Francisco Machado e de Maria de Souza Machado,
nascido a 3 de -maio cie 1885, na Capital Federal,
residente, á rua -Figueira de"Mello n . 355, commercio,-casado, com domicilio eleitoral-no distriçto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida
.ri. 2.692.)
2..-S94., José Carreiro, da ,Silva (insc. 2,.644.),,filho de Saturnino Carreiro da.Silva-e de Cedaliza de .Macedo A n drade, nascido a 1. de fevereiro de 1913,, na Capital Federal, residente á rua Bomfim n,* 314, com-mercio, solteiro, rcoiri domicilio -eleitoral no districlo. municipal" de'- São Christovão. .--.(Qualificação requerida,, n.-.2.70.1).
2; 59:5., Francisco Godoy (insc. 2.645) filho..de-Ducio Francisco Oliveira G.odòy e de 0'rminda .-Raposo Godoy, nas.cido ,a: 13-;de .maio de 19:14-.ria Capital Federal, residente-á rua Ferreira de Araújo n. 24,
.commercio,. solteiro, com domicilio -eleitoral no
distriçto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida, n . 2.505),
Antônio ida Silva Gonçalves (insc. 2.'646), filho de
•l-.-b-yfy;
'Antônio Ferreira.'da Silva Gonçalves e de Isaura
das Neves Ferreira Gonçalves, nascido a 21 de
dezembro de 1906;'na Capital Federal; residente á
rua' Lopes'• Ferraz'--n.. 108, operário, solteiro, com
domicilio eleiforaI.no distriçto municipal do São
Christovão. "(Qualificação requerida;'"B. 2.65-2).
2 597 .José,. Cordeiro -d-Ávila; (insc. 2,$,48),,,- fi;ih^ de João
Çordeíró-id^Avila ;p - de Rosaliá Rodrigues, nascido
a.- 25'-.cle juihft -dé' 1916 na Capita' ..-Federal, residente..ú rua. ..Ferreira de Araújo, n . , : ' i l , commercio,. splteirp..,,.com; domicilio eleitoral no distriçto
municipal--de- .São Ghristovão.
ÍOualificacão requei-id.a,' n.';,2.,7,86')..
„
* - ^ ' Yolanda Kiza.-GfOme»> .(insc. n. • 2.649),. filha de A n tor.io-.August.o,fG.oii)es c de Arminda,Borges Gomes,
nascida.a 25< do novembro de 191.6:;n.o Districlo
Federal, residente á rua Catalão m,-2Z; estudante,
solteira,: conivclohiicílio eleitoral-:nò' distriçto mu>
-nieipal' ..de'-*São -•'ShMstovão. - (Qualificação requerida,' ri. 2.631;
' - ' - Daniel'-Garreiracãè' Souza (insc. 2.650)', filho dc A l e xandre fCar'reirá.::-de Souza e de Ormincla Carreira
de Sou'za;.hasCóã'o---a 30 de dezembro:de 1913, no
Distriçto Federal;'residente á rua- Curuzú D. 17,
Commercio/easadò','com domicilio eleitoral no distriçto- münicipãl^de"São Christovão'.'' '(Qualificação
•requerida/ri.- 2.648) .
2.600. N è l l y d o s Santos-"'(insc/ 2.652), filha de''Fidelis A n tônio dos Sahtds^e-'de Elvira Benedlcfarelos Santos,
nascida â'i'2 de Janeiro 'de l9157eip 'Ca;mpos, Estado do Riò'rié" Jánèfro, residente .ã/ruá-Bella n. 12
domestica; solteira,-.com:-domicilio' cjl.eitdral no dis^
Iricto ,'"m.-unicipaP'4p São Ghristovão*.'- (Qualificação
requerida, ri. -2-yWO)
2.60,4, Hyppolito Fernandes*'Porto (insc.. 2..65-1),'• filho de A l fredo Fernandes .Porto e de Jpariná;Porto, nascido a 8. ;d.e-.' dèzémb'ro de 1900,' em-^íaçejé, Eslado:
de "Alagoas,., residente á rua,..EriC,lydés'da Cunha;
n . 36,. graphiço;.'casado, corri- dbfnpibirio eleitoral
i
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no distriçto municipal do São Christovãcr./ (Qua- .2,609. Antônio do Rego Maciel (inscripcão n. 2.605), filho de
Geniiniahü do Rego Maciel e de Elvira César Malificação requerida, n. 2.747).
ciel, nascido.a 7 de julho de 1905, em Brejo de
£ . 6 2 2 . Alberto Vasques (insc. 2.653), f.iüiu uc José Maria
Madre Deus, "Estado de Pernambuco, residente á
Vasques c dé Carlota de Souza Va-jquçs, nascido
rua Condo de Leopoldina n . 84, commercio, sola 29 de/abril de 1910, na Capital Federal, resiteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municidente á rua Vieira Bueno n . 57, opct• no„solteiro,
pal de S. Christovão.
(Qualificação, requerida,
com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
n . 2.567.)
São Christovão. (Qualificação requerida,- numero
2.610. Dilerinaudo de Souza (inscripcão a. a.660), filho de'
2.201).
Theophilo Romualdo e de- Idalitia Prata de Souza,
£ . 7 5 1 . Joaquim Baptista (insc. 2.654), íilüo de Elvit-o Bapnascido
a 3 dc agosto do 1913, no Districlo F e tista de Almeida Faria e de .maquina Teixeira»
deral, residente á rua São Christovão n . 623, funcnascido a 28 de junho de 1912 na Capital Federal,
cionario do Lloyd, solteiro, com domicilio eleitoral
residente a Praia do Caju n . 161, casa X V , comno distriçto municipal de S.. Christovão. (Qualifimercio, solteiro, com domioilio eleitoral no discação requerida, u . 2.738.)
triçto municipal de São .Christovão. (Qualifica-2.611. Antônio Pereira Henrique línscripção n . 2.667), filho
cação requerida, n . 2.668).
de Manoel Pereira Henrique e de Silvina Pereira
g.605. •Olivio do Andrade (insc. 2.655), filho de Manoel
Henrique, nascido a 4 de dezembro de 1916, no
de Andrade Alves e de Júlio Lopes, nascido "a 1
Distriçto. Federal, residente, á rua Abilio n . 33,
de maio de 1901, em São Paulo,, residente a rua
casa II, commercio, solteiro, com domicilio -eleiTavares Guerra n . 87, motorista, casado, com dotoral no distriçto municipal de S, Christovão.
micilio, eleitoral no distriçto municipal de São
(Qualificação requerida, n . 2.284.)
Christovão. (Qualificação requerida,
2.547).
2.612. Nilton Roxo (inscripcão n . 2.608), filho do Sebastião
•Roxo do Carmo o.de Alies do Amor Divino, nascido
2.752, Claudionor Ferreira Moreira (insc. 2.636)., filho do
a 15 de agosto de 1916, no Estado de Minas Geraes,
João Ferreira Moreira e dc Quitcria Moreira, nasresidente á rua Mourão do V a l l e . n . 6, commercio,
cido a 25 de janeiro de 1912 na Capital Federal,
solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto m u residente á rua São Christovão n . 199, commernicipal de S. Christovão. (Qualificação requerida,
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto
,n. 2.7500
municipal de São Christovão.
(Qualificação re,2.613. Nesrallà Maria (inscripcão n . 2.669), filha de Nicolau
querida, n . 2.352).
Nesralla o .de Amélia Maria; nascida' a -19 de de£.606. Pedro Rodrigues de Araújo (insc.. 2.657), filho de
zembro'de 1908, no Distriçto Federal; residente ú
•Amancio José de Araújo Lapínha e dd Antonia
rua General Sampaio n . 32, commercio, solteira,
•Maria-de Araújo, nascido a 10 de maio de 1898 em
com domicilio eleitoral no distriçto municipal
Alagoinha, F.stad'o da Bahia, residente á rua PeS. Christovão. (Qualificação requerida, n. 2.378.)
reira Lopes n , 37, alfaiate, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de São Chris- 2.614. .lurico Francisco Gonçalves (inscripcão n . 2.670),filho de Antônio Manoel Gonçalves e de Leocadia,
tovão.. (Qualificação requerida, n. 2.525).
Francisca Gonçalves, nascido-'a 30 dc setembro de
5.753. Enair Bento (insc. 2.658), filha de José Bento D de
1904, no Distriçto Federal, residente â rua Chaves
Luiz a Maria Bento,, nascida a 8 de junho de 1903,
Faria n . 110, casa I, commercio, solteiro, com
na Capital Federal, residente á rua Argentina ívudomicilio eleitoral no distriçto municipal de Sãe.
.mero 42, operaria, solteira,' com domicilio'eleiGhristovão. (Qualificação requerida, n . 2.758.)
toral no distriçto municipal de São Christovão, 2.615. Custodio de Azevedo Beirai (inscripcão n . 2.671)*,
(Qualificação requerida, n. 2.658)
filho de João de Azevedo Beirai e de Conceição
1.754. Oswaldo Luiz Martins-(inscripcão u . 2.659), filho de
Lopes de Moraes, nascido a 30 de janeiro de 1911,
Antônio Luiz Martins e de Edméa de Souza Martins,
no Distriçto Federal, residente á rua S. Christonascido a 1.2 de maio de 19-17,-no Distriçto Fevão n . 623, commercio, casado, com domicilio,eleideral, residente á rua Figueira "n. 28, casa V I , estoral no distriçto municipal do S. Ghristovão.
tudante, solteiro, com domicilio, eleitoral no distri(Qualificação requerida, n . 2.672.)
çto municipal' de Engenho Novo. (Qualificação re- 2.616. Sebastião Soares Gumes (inscripcão n . .2.672), filho"
querida, n . 2.107.)
de Selestino Gumes e de Francisca Antonia Soares
$.765. José Lima dos Santos Pereira (inscripcão n . 2.060),
Gumes, nascido á 20 de janeiro de 1899, no D i s filho-de Heraclyto dos Santos Pereira a de Izolina
triçto Federal, residente á rua Caridade n , 36,
Lima Pereira, nascido a 31 de julho de 1915, no
commercio, casado, com domicilio eleitoral no disDistriclo Federal, residente á x-.ua Dois de -Maio
trieto municipal de S. Christovão. (Qualificação
a. 30, empregado despachante, solteiro, com dorequerida, n . 2.165.) .
micilio eleitoral no. distriçto municipal de Engenho 2.617. Maurício Jubim (inscripcão n. 2.673)., filho de BeneNovo. (Qualificação-requerida, n, 2.771.)
dieto Jubim e de Anicia Ferreira de Souza, nascido
g.756, Octávio da Cunha Bastos (inscripcão n . 2.-661), filha
a 13'de janeiro de 1917, na Capital Federal, reside Carlos Ezequiel da Cunha Bastos o dé Francisca
dente á rua B e l i a n . 381, casa II, cmmercio, solteiro,
de Souza "Bastos, nascido a 10 de janeiro de 1908,
cora domicilio eleitoral no distriçto municipal dó
no Distriçto. Federal, residente á Travessa da AleSão Ghristovão. (Qualificação requerida.)
gria n. 9, casa V I , operário, casado, com domicilio 1.618. Júlio Coelho-da Silva (inscripcão n; 2.674), filho de
eleitoral no distriçto municipal do S. Christovão.
Fructuoso Coelho da Silva e d e Claudina Duarte da
(-.Qualificação requerida, n , 2.608.)
Silva, nascido a .18 de maio de 1901, no Estado do
Rio Grande do Sul, residente á rua Senador Alencar
2.757. Alfredo Bernardo de Almeida (inscripcão u . 2.862/.
Q. 165, casa II, vidraeeiro, casado, coni domicilio
filho- de bina dc Almeida, nascido a 24 de janeiro
eleitoral no distriçto municipal de São Christovão.
dé 1909, no Distriçto Federal, residente, á rua
(Qualificação requerida.)"
Bomfim n . 222, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no distríoto municipal de S. Christovão, 2.619. Delio de Oliveira (inscripcão n. 2.675), filho de M a noel da Silva Oliveira Júnior o de Adalgisa de Souza'
(Qualificação requerida, n . 2.456.)
Pinto,'nascido a 3 de agosto de 1914, no Estado do
$,607» Eminda Pereira Henrique (inscripcão -n. 2.663), filha
Rio de Janeiro, residente á rua General Argollo n u de- Manoel Pereira Henrique e de Syívina Teixeira
mero 200, commercio, solteiro, com domicilio eleiHenrique, nascida a 9 de novembro de 1914, no
toral "no districlo municipal de São Christovão:.
Distriçto Federal, residente & rua Abilio n . 33,
(Qualificação requerida.)
Casa'II, commercio, solteira, com domicilio eleitoral
no- distriçto municipal de S. Ghristovão. (Qualifi- 2 620. Hugo de Moraes (inscripcão n. 2.676), filho de F r e derico de Moraes, nascido a 19 de janeiro de 1900,
cação requerida, n. 2.764.')
em Santa Maria Magdalena, Estado do Rio de: J a 'fttOf .- JoS» Pereira do Nascimento (inscripcão. n. S..6.64)'
neiro/ residente á" rüa.Fonseca Telles n. 43, militar»
filho de Maria Augusta do Nascimento, nascido, a
casado; cohi domicilio eleitoral no distriçto munici£8- de maio de 1914, em Castro Alves/Estado'-"da'
pal de São Christovão. (Transferencia, titulo nu»
Bahia, residente á Praia do Caju' n . 95, limador,
solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de S. 'Christovão. (Qualificação requeri- f 621. Selophad Souza" e Silva (inscripcão,n. 2.677], filho dô
Cândido Ignacio da Silva e de-Gervasia de Souza a
da, a : 2.341.)
:

:
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Silva, nascido a 1 1de.rii.ur.eode 1.914, enriMaçahé, 2.635. Maria Lu'iza (Insc, 2.690), filha de' Alexandre flenrii
rique e 'de Benedicta Copisane, nascida a 31 d(
Estado do ;Rio de .Janeiro, residente á rua São Chrisjaneiro- de 4917, „no" Distriçto-' Federal, residente -í
tovão n. 623, casa XXXIII, graphico,' solteiro, com
rua'do Caju n: 115, commercio, solteira, com do«
domicilio eleitoral;'no distriçto municipal de.São
micilio eleitoral , no • distriçto- .municipal de Sãoí
Ç.hrístovão. (Quaufiriação requerida^)
Christovão... (Qualificação requerida), n. 2.363) «
8.823. Adriano da Gosta Abreu • (iagcrípeffo.ín'.--'2/.678),'..fijho de
Jpão de, Abreu « de Maria' da Costa Abreu, nascido 2.636. Raymundo Evaristo de Moura (Insc. 2.691), filho da
Antônio Xavier Sobreira e de Gloria Maria, de Moua 27 de dezembro de 1915, na Capital Federal, rera nascido a 30 de outubro'"de 1880, no Estado,
sidente á rua.Conde de Loopòldina n. 136, commerde Pernambuco, residente â -rua Bela de São-Joãq
cio, solteiro, cpm.domicilio eleitoral no- distriçto
n. 88, 3 -sargento reformado da policia, casado,
municipal'"de São Christovão. (Qualificação requecom domicilio eleitoral no; distriçto municipal de
rida.)
São Christovão." (Qualificação requerida, n. 2.462.);
e.ttJJí. VValdeçk Teixeira Osório (rnscripçãon.' 2.679), filho
de Àrlindo - Texeira .Qsoríb e de Maria dé Oliveira 2.637. H-àroldo Darriasio da Rocha (Iriscr. 2.692), filho de
"Neçoláo Tolentiho da" Rocha e de Maria Damasio
Teixeira Osório, nascido a 17>de dezembro de 1915,
da, Rochas nascido a 7 de agosto dé; 1909,. na Cana .-'Capital Federal, residente á rua Bella n. 33í, casa
pital,Federal, residente á rua São Christovão n. 623,
II, estudante, solteiro, com domicilio' eleitoral rio
mecânico, casado, com /domicilio eleitoral no -disdistriçto municipal de São Christovão..- (Qualificatriçto- -municipal . de. São. Christovão. (Qualif ição requerida.)
•çã-o requerida, n. 2.695.)
2.625. AiUónio' Jaçintho Júnior (inscripcão n. 2:680), filho de
Antônio. Jacirithó dá Silva e de Victoriá - Márià da 2.638. Joaquim Benedicló Simão (Inscr. 2.693), filho de Manoel Beiiedicto Simão e de 'Maria Laurihda da ConCónceiçãd,:,náscido.a 2 de janeiro de. 1903, em Canceição, nascido a 19 de outubro'de 188,7, em Alatagallo, Estado do Rio de Janeiro, residente- à rua
gôa Grande, .Estado da Parahyba. do Norte, resiSinimbü' n. 130, lavrador/solteiro, .'com' domicilia
dente á Avenida Suburbana, n. 218, funccionaril
éleitõrai no distriçto municipaL de' São Christovão.
da -Saúde Publica, casado, com domicilo eleito.(Transferencia.)
ral no distriçto municipal de Engenho Novo.'' (Qua$.620. Antônio AlVes de Moura, (inscripcão n. 2;681). filho de
lificação requerida, n. 1.905..)
Oscar de Souza Moura, e de Leorior Alves de Moura,
nascido a ,30 de agosto de 1900. no Estado do Rio 2.639. Barthoiomeu Maéstralii (Irtsc. 2.694), .filho de Pauh
Tobias Máestrálli e de Anna de Oliveira Maéstralii
dg. Janeiro, residente a.rua da Quinta'n. 13,, com donáscidb a 6 de.setembro de-1907, em Recife, Estadc
micilio eleitoral -no••'•distriçto- . municipal, de São
de Pernambuco, residente á rua São Januário.nuChristovão..'-(Qualificação.'requerida, n. 2.712.)
mero 1,43 Casa II, comniercio, solteiro, com domicn
2.627. José Evangelista, (inscripcão n.-2.682), filho de Octalio- eleitoral no distriçto municipal, de. São Chrls<
/iõ Evangelista e". de Laurentiha Evangelista, -nastovão. Qualificação requerida, n. 2.670.)
cido á 14 de setembro de 1914, ria Capital Federal,
residente á rua Frolicken., íO,ourives,' solteiro,- com '2.640. Guilherme'da Rocha. (Insc. 2.695), filho de; Guilherme' .da Rocha e de Georgina da Rocha, nascido i
domicilio eleitoral no distriçto municipal ' dè -São
26 de, fevereiro de 1917, no-Distrido.-Federal, re
Christovão. (Qualif jcaçâo requerida, n. 2.468.)
srdenté. a';i%ia Euclydes da Cunha n. 63, estudante
2.628. Alfredo Bernardino dos Santos (inscripcão n., 2.683)",
solteiro,,-com domicilio eleitoral ,no distriçto'.muni
filho de Cícero Bernardino dos Santos e de Maria
cipal de São Christovão. (Qualificação requerids
Amélia Carvalho das. Santos, nascido á 2de feverein. 2.788.)
ro de 1913, no Distriçto Federal, residente á rua P i rahybã n. 12, marítimo,' solteiro, Corri, . domicilio 2.641. Lucy Gonçalves de Amorim (Insc. 2.6.96), filha d
eleitoral no distriçto municipal de São Ghristovão.
Manoel Ferreira de Amorim' e de Jülieta Gonçalve
(Qualificação reauerida, n. 2.797.)
dç Amorim, nascida-a 25 de junho de 1917, nó-Dia
2.629. Nelson da Silva .Soares (2.684), filho de.Albino da Siltricto Federal,.residente á rua Sinibú n../130, corri
va Soares e de Guilhermina Pereira Soares, nascido
mercio, solteira, com.domicilio eleitoral no distríct
a 12 de fevereiro de 1915, nó Distriçto Federal, remunicipal de',São Christovão.
(Qualificação re
sidente á praia do Caju' n. 21, commerciario, casar
querida ri: 2.230.)
do, com domicilio eleitoral no distriçto municipal dé. 2.642. Antônio Matuk.Filho, (Insc. 2.697), filho de Antoni
São^Christovão. (Qualificação requerida, n. 2.628.)
Matulçri'de Rosa Mat.uk, nascido a-24 de janeiro d
2.630- .Tose Vicente Queiroz Filho (2.685), filho de José V,il1910, no Estado de Minas Geraes, residente á ru'
cehte Queiroz e de Helena. Macieira de' Queiroz,
São Luiz Gonzágan. 96, •commercio, solteiro,,coi
nascido a 5 de fevereiro de .1903, no Distriçto Fedomicilio .eleitoral no distriçto municipal dé Sã
deral, residente -á rua Guimarães n.,1'5, Rocha, comGhristovão. (Qualificação requerida, n. 2.457.)
mercio, casado, com domicilio, eleitoral no distriçto 2.643. Sylvio de Oliveira (Insc. 2.698), filho de Pedro Can
municipaf de Engenho Novo. (Qualificação requedido de Oliveira e de Maria de Oliveira Irima, naíi
rida, n: 2.741.)
cido a 2 de junho de Í910,' no Distriçto Federa
2.631. José Ramos Penedo (inscripcão n. 2-686), filho de
residente á rua Tuyuty h i- 108.- -operário, casad<
Francisco de Paula Penedo e de Dolida Ramos Pecom domicilio eleitoral no distriçto municipal d
nedo, nascido a 17.de junho de 1914, em Cachoeira
São Christovão. (Qualificação requerida n. 2.545..
de Itapemirim, Estado do Espirito Santo, residente 2.644. Osmar Pessoa de Mello,(Insc, 2.699), filho de Herme
á rua. São Luiz Gonzaga n. 420-A, estudante, solnegildo Pessoa de Mello, e de . Adelaide SantAnri
teiro, com domicilio eleitoral no-distriçto municide Mello, nascido á 11 de janeiro de 1906, em Sã'
pal de São Christovão. (Qualificação reauerida. nuSalvador-, Estado da Bahia, residente á Praça Ma"
mero 2', 030.)
rechal Deodoro n. 344, commercio, casado, com. do
2.632. julio. Xavier Marques do Couto Júnior - (Insc. 2.687),
micilio eleitoral no distriçto municipal de Sã'
filho de Julio Xavier Marques "do Couto é de MaChristovão. (Qualificação requerida n. 2.357.)
ria Fernandes,Braga do Couto, nascido a-1 de abril- 2.645. ' Guilherme Rodrigues de Vasconcellos (Insc.. 2.700)
de 1,908, na Capital. Federal, residente â rua'Cearáfilho de Monoel Rodrigues de Vasconcellos e d|
n. 29, estudante, -solteiro, 'com domicilio .eleitoral
Edwiges Cândida de Souza,- nascido a 29 de ágostj
no distriçto municipal dé Engenho'Novo.-(Qualide 1913, no Distriçto-Federal, residente á rua Belli
ficação requerida; n. 2.'298.:-)
n. 54, operário, solteiro, com domicilio.eleitoral ni
§.633. Orlando Pereira Rabelld' (Insc.'2.688). filho de Ridistriçto municipal de São Christovão. (Qualificardo Pereira Rabello e dè Amélia Mattos Rabeilã
cação-requerida, n. 2.568.)
nascido a- 25.de julho de 1917, no Distriçto Federal
Rio de Janeiro, aos 18 dias do mez de Janeiro de 1936.
residente 'á. rua-,São' Luiz Gonzaga n. 131 casa III,
Pelo-Escrivão, Cid Vellez.
commercio, 'solteiro, com domicilio eleitoral nó distriçto municipal dé São Christovão. (QualificaDÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL
ção requerida, n. 2.720.)
Faço
publico,
para os fins dos arts. 43 do Código, e 2i
8.634, Izabel Pinto Limas (Insc'. 2/689), filha de Manoel A u gusto Pinto e-. de'Ouvia Pinto, nascida a 6 de do Regimento dos. JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por estí
junho de, 1915, no Distriçto Federal, residente á Cartório e Juízo da 13 Zona Eleitoral, foram expedidos oi
rua Tavares Guerra n. 83, domestica, casada, com titülos dos seguintes cidadãos:
domicilio eleitoral no distriçto municipal de São ,3.716. Constantino Conde .(3.315), filho dé-João Conde e da
.Christovão. (Qualificação reauerida. n„ 2.512.11
Aurora Clemente, nascido a 25 da maio da
t
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na. Capital Federal, residente á rua
Leopoldina
Borges n . 56, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no distriçto municipal de Anchieta. (Qua•lificaçãó requerida.)
Alcino Silveira (3.549), filho de José P i n t o da Silveira
e de ftisoleta Cândida da Silveira, nascido a 28 de
maio de 1877, em Porto das Flores, Estado de Minas
Geraes, residente á Estrada do Cafundá n . 291,
empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no .distriçto municipal de, Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)'
Juvenal Jacintrio da Cruz (3.738), filho de Manoel
Jacintho da Cruz'e de Philomena Jatintho da Cruz,
nascido, a 8 de dezembro'dè 1910, no Distriçto F e deral, residente, á rua Coronel
Soares n . 271.
(Madureira), operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
jorge Franca Leal (3.739), filho de. Julio César Leal
Júnior e de Anna Franca Leal, nascido a 27 de novembro de 1913, no,Distriçto Federal, residente á
rüa Ottilia n . 207, Anchieta, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
Anchieta. .(Qualificação requerida.)
Antônio João Francisco de Abreu (3.740), filho de
João Francisco de Abreu e de Luiza Maria da Conceição, nascido a 4 de agosto de 1897, no Distriçto
Federal/residente á rua Retiro dos Artistas n . 437,
funccionario publico, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)
Antônio. Blanco Simas. (3.741), filho de ..José Blanco
Simas e. de Cecília ' Santiago Simas, nascido a 25
de marco de 1911,. em São Salvador, Estado .da"
-Bahia, residente á rua Estrada da Tijuca s/n, cdmmercio, solteiro, com domioilio eleitoral no distriçto
Snunicipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)
Ruy"de Oliveira Campos (3.742), filho dc José Azevedo de Oliveira Campos e de Adozinda Passos de
Oliveira Campos, nascido ' a ^6 de maio de 1914,
no,,Distriçto Federal, .residente á Estrada da Tijuca
s/n, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no distriçto' municipal de Jacarépaguá. (Qualifiícacão requerida.)
D a v i d Cook (3.743), filho de Arnold.Cook e de Helena
Eeonie Garliger Cook, nascido a 20 de março de
1916, no Distriçto Federal, residente á Estrada da
Tijuca s/n, conmierejio, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Jacarépaguá. (Q.ua, lificaçãó requerida.)
José Pires da Silva (3.744), filho de Henrique da
Silva e de Luiza de Jesus, nascido' a 17 de.março
dè. 1909, em Candeia Portugal. • N \ Brasileiro, residente á Tua Coronel Rangel n . 47, empregado
publico, casado, com domicilio eleitoral no distriçto
Tnunicipal» de Jacarépaguá. (Qualificação reque;
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3.725. Aiéindo Manoel, dos Santos . (3.745), filho de Antônio
ManoeI dos Santos^ e- de. Ermelinda Maria da Silva
Santos, nascido, a 22. de janeiro de 1894, no D i s triçto Federal, residente á rua Florianópolis numero 104, operário,.solteiro, com domicilio eleiftaral.no distriçto municipal cie Jacarépaguá. (Qualificação requerida.),-3.726. xOclettè Gonçalves' (3.746), filha de Manoel .Gonçalves
Dê de Guilhermina, Gonçalves, nascida a 29 de outubro de 1916,. no Distriçto Federal, residente á
;rua Albano n. llS.síc.ommercio,. solteira, com do-imicilio eleitoral .no.:,distr[ato municipal dc- Jacarépaguá. (Qualificação. requérítfa.)
3.727. G«^§sio de Oliveira. Maío;,.(3.747),, filho de Antônio
fe.Qliveira Maia e-d& Maria da Conceição Alves
Mai.a, nascido a 1 de' sete.mbro de 1898, em Conquista, Estado dè-Minas Geraes, residente á rua
•Firito Tellos n . 8, commercio, casado„ com domín i o e l e i t o r a l no/clíátricto." municipal de JacarépaMfi'J- (Qualificaçãò,;'.réqüefida.)
3.728. Geraldo' Lobo de Réiétíítô, (3,748), -'filho de Francisco
Lobo Sobrinho e def-Áugústa Tinoco Rezende,, hastí#"â 3 de agosto; c|è;f913', em Mirahy, Cátaguazés,
Estado "de- Minás'Gér%'ès,. residente á rua: Cândido.'
^'eriieiò n. 322, '-'eommei-çib, solteiro, cdrn' domicilio eleitoral no' districlo municipal dé Jacarépag u á . (Qualificação; requerida.)
:

1

3.729. Polyearpo Teixeira,-üraga-.,:.(a^75.0 ). híilho-.-.de Luiz
Custodio Teixeira Braga.-,ft-"de .Rita* dos.-. Apjos T e i xeira Braga,, nascido .a,,..26/de'janeiro.-.de,.,1883, nd
Distriçto Federal, residente: á,.', rua/.Çejles n . 18,
commerciario, ..casado,, cõrn domicilio eleitjOral nodistricto municipal, de Jacarépaguáír ^Qualificação requerida. • )•
3.730. :Percida Pires.da Silya ,(3.75;l), f,ilha de,AlbinAçlo Nasci.mento-Pires. ,,e de i^salina Amélia--.;!?! re^rBagcida a 26
de abril-; de i^'4iòo€)iâtpictafiedejjflLf't:e.sídíentc á rua
Circular n . 69, modista, viuva/.cqm; çjomjc.ilio e l e i toral no distriçto'.municipàrelèiJáfâ-répaguá..; (Qua--,
lificaçãó requerida.).
3.731;- Erãelyto: Boyde de:. Souza/itS-.^Sãhi.i-filho-J-de,. Antônio
"Cardoso dè Souza e*de ísaüra': Boyde Ide Souza, nascido, a 5 de 'fevereiro: de-1907;J no.'.Districtó;.-.Federal,
residente á rua Cap-itãu ;MenezèsnUii39 ,-operário,
solteiro', corii-.domicilio--'eleitoi al -no.wdistHe.to'; m-iK
nicipal-de Jàca-répâguá..: (Qualif icaçãq-requerida.)
3.732.'Lucy-'dá Silva '(3';752)j'«4:h»'de'>6árdinoiJpsé-da Silva
è 'de ,Rícardina -Pereira - #à-' Silvà, -hasCida-ra 22 do
julho.'.;tí'e 1:9,17, no 'Di§triéto Federal? residente á
fua' Albapo n . 2-,- dõméstiôà, sõltèir-a;' c'óm- domicilio, eleitoral no, di.strfcto municipal {dé*' iJacarépaguáV'. f;QuaHf.icáçao -requerida: >
3.733,. Francisco''Assum-pçãb 'Máscarçph.as '• (3*.-7.5'4)-'ffilho de
José-,cle"Soüzá' -M¥sçarén;h^
Pt Masca.rihh'as,:'hásç.idd á ;'Í5;^lej^agostò de 1907 •'•'•cm Pelotas, Estado 'dp;BLió' -GV.àn-âe';^qlf$úl,;¥ésidçn;te á rua
Itapupa -n. 41, 'fu'nçbiQn àrío p^
solteiro, com
db.mi,ç'ilio eleitoral riò '.'distrjòto mimicipál^de J á - '
cái.épaguã. (Qualificação, requerida.)
3.734.. "Jdãò; Corrêa de Castro (3.755), filho de Elias Corrêa
dé,.Casü;o e dé Felismina Elysia Corrêa, nascido a
10..de janeiro de 1907, no Distriçto Federal, residente á/estrada da Carioca n . 2.94, lavrador, casado/ com -domicilio eleitoral no distriçto municipal
de Jacarépaguá. (Qualificação .requerida.)
3.735.-Í. Juliana,,Leite Guaycurus" (3;7§6-)',; filha ..de. .Eduardo
.Nemberth Pjnto"'Leite "è-,*de Adalgjza.^in|o Leite,
nascida:;a 7 de 'fèykj^^-^fí
$9'i2£sja. .jÇàpital F e deral, residente á estrada cio Pâo- Ferro
345, domestica, casada, com,domicilio...elei.(prarnp distri--cto;, municipal--dei Jacarépagu.á'.. / (Quái.ifíçaçao requerida..)
3.736. Jorge Assis de Brito (3.757).,:- fil.ho-de'-Wal.cJêni.'iro Assis
•dei-Bxito.-e de Benedicta Ferreira, de.Brito,, nascido
a'14 de agosto de 1917,-. nOj,Distriçto., Federal, residente á. rua Maria J o s é n . .-,167, Jacarépaguá, env
"pregada no commercio,.solteir.a-,..,e'om,dqm iç;ilm «lei—
toiiah.no.distriçto municipal- de-.Jacarépaguá." (Qua"1 ificação. requerida.)
3.737. -Waldemiro Assis de Brito (3.758):,-filho.,de:.Joaquim
Antônio de Brito, e derEulalia- Assis de.Brito, nascido a:; 17--,de.agosto de-• 1895,- em- Nictheroy, Estado
do Rio de Janeiro, residentelA-rua-Maria José n u mero 167, Jacarépaguá,-operário, casado,, com domicilio eleitoral no- distriçto: municipal de J a c a répaguá. (Qualificação requerida.3.738. - Clavidino Guimarães (3.759)'. filho'de-Gaspar Mendes
Guimarães--e ;de Isaura. Duarte da -Silva, nascido
a"i'9- d é maio'de 1916, no'Distriçto- Federal, residente á rua João Macieira—h.. 2L\ Jacarépaguá,
operário/solteiro, coiti-.domicilio oleitoral.."no disi-.
triçfó municipal de ''Jacarépaguá. '(Qualificação
requerida.)
3.739;. Waldemiro de Mattos (3 .760)-, -fillip "de Julio dc Matt'òs Pavão e-"dé-Maria de" Mattos Silva, -nascido - a
3.0,de. outubro de 1907, no.Districlo Federal,.residente â estrada do-Gamoôirri sehi numero; J a c a r é paguá-; -cphimèrciario". solteiro; ccim 'rlontieilio elot-'
rárál,no .d,istrlçj,o mimiéipai. dé, Jacarépaguá. (Qualificação' r equér id a\)
3;.740. 'tréne~Árantés 'Ferreira;761)-;afilha^'-'do-';Franciscc
de Souza, Pereira e' ^é^Aiíroá. .üH':f d.riíi fcá;, .nascida
à^S^dè j'ulhó de"- l-gos/nq '»is ti^cfdTPé* U* •'flV residéh-^'^'rua;,Vjrginia/yidai'; W;/ '1:30/vlácírírépaguá, partpifa'v J^isa,qa>V'^^hí^dbnWcIJSí? • eleítqrál • ncí • districtc
municipal; de Jácãrépagtíá,.-.' (Qúalífieaçãp requerida.)
3.741,. Hercilia-Farias de Andrades (a,7&2-)-,~fiilra- dè Manoci
Lopes da Andrades e de Leonor Farias dc Andra:
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des, nascida a 18 de outubro de 1913, no Distri- 3.754. yalentim Lopes da Silva (3.775), filho de-Adólpho, d£
çto Federai, residente á rua Virgínia Y i d a i n . 184,
Silva e "de Henriqueta Lopes da Silva, nascido a 1
Jacarépaguá,' domestica, solteira, com•• domicilio
de janeiro de 1892, no Distriçto Federal, residente,
eleitoral no . distriçto: municipal
de Jacarépaguá.
á rua Nathalina Teixeira n. 82, fundidor, casado,
(Qualificação requerida.)
com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
3'.742. Luciná de Moraes Rodrigues. (9.763), filha de Manoel
Anchieta.
José de Moraes e de Emilia Maria de Moraes, nas- 3.755. Whellyngton Nolásco dos Santos, filho de Pedro N ó cida a 30 de janeiro de 1914, no Distriçto Federal,
lasco dos Santos e de Júvita- da Silva Santos, nascido
residente á estrada Campo Areia n. 39, J a c a r é a 16 de dezembro de 1910, no Distriçto Federal,
paguá, domestica, - casada, com domicilio eleitoral
residente á rua Mario n. 100, commercio,-;soLteiro.;
no-distriçto municipal de Jacarépaguá. (Qualifica»
com domicilio eleitoral-nó-distriçto municipal d»
cão requerida.)
Jacarépaguá. (N.-135.)
3.743/ 1'eliciano Alberto, Xavier (3.764), filho -derCa-rolina 3.756. Ruth Mattos da Silva (3.777), filha de Francisco dá
Silva e de Maria da Gloria Mattos da Silva, nascida
da. Conceição, nascido a-1 de dezembro de 1915.
a 30 do abril de 1917, em Vassouras, Estado do Rio
nu Distriçto,Federal.u-esidente á estrada do.Banana,
de Janeiro, residente á rua Coronel Rangel n. 252,
nv 312,,funccionario publico, solteiro, coni domicilio
estudante, solteira, com domicilio eleitoral no dia-,
eleitoral, mo"? distriçto municipal do Jacarépaguá.
trricto municipal de Jacarépaguá. (N. 135.),
'..Qualificação -requerida )
3.744. ; Manoel-.Nunes de.Oliveira. (3.765), filho, de Coriolino 3.757. Wenceslau Bello Brandão de• Azevedo (3.779), filho
Nunes de Oliveira e.de.Eduardo Nunes-ae Oliveira,
de José Brandão Ferreira de Azevedo e de Cevia
nascido a 1,4 de março de 1916, no Distriçto Federal,
de Oliveira Bello Azevedo, nascido a 14 de setemresidente á, estrada "do P á u Ferro n. 1,9/11, operábro de 1917, no Distriçto Federal, residente á r u a
rio, solteiro, com.-domicilio eleitoral.,no distriçto.
Cândido Benicio n . 386, estudante, solteiro, com
municipal-;de Jacarépaguá. (Qualificação requedomicilio, eleitoral no distriçto municipal de Jaca-,
rida. )
réapgua. (Qualificação requerida.)
3.745. Manoel José de Moura. (3.766), filho de José.Ferreira 3.758. Nestor Araújo Vasconcellos (3.780), filho de Cicilianò
de Moura e de Maria. Rozaria da Cunha, nascido â 27
Araújo Vasconcellos e de Djanira Araújo Vasconde j u l h o de-1893, im Distriçto, Federal,^residente C
cellos, nascido a. 17 de outubro dc 1915, em São'
estrada do Gabinal,/operário, solteiro, còm domiSalvador, Estado da' Bahia, residente á rua João
cilio eleitoral ho..dsitricto municipal de JacarépaVicente n . ' 207, commercio, solteiro, com domicilio,
g u á . (Qualificação requerida.)
eleitoral no distriçto municipal de Jacarépaguá,
3 . M S . iviaria . de Oliveira,..e".Silva (3.767); filha,.,de. Manoel
(Qualificação requerida.)
Francisco" d é Oliveira'e de Raymunda Bezerra de 3.759..Francisco Ferrão Pinto (3.782), filho de Abilio A u Oliveira, nascida a 6 de janeiro de 1916, no Distriçto
gusto Ferrão e de Maria Augusta, nascido a 21-'
Federai, residente á rua Araguaya n. 60, domestica.de janeiro de 1914, no Distriçto Federal, residente
solteira, com domicilio eleitoral no distriçto muá estrada do Engenho Velho n . 842, motorista da
nicipal de Jacarépaguá. -(Qualificação requerida.)
Light, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo
3.747. Antônio von Borell du Vernay (3.708)filho:;de Gonmunicipal, de Jacarépaguá. (Qualificação" reque-»
çala Nourata da Conceição, nascido á 2'5,-dè dezemrida.)
bro de 1899,_ em Gantagallo, Estado do Rio. de J a - 3.760. -Sylvio Ignacio da Costa (3.783), filho de Ismael Ignaneiro, residente á estrada do Páu Ferro s/n;:; ferrocio da .Costa e de Leonor Gomes da Costa, nascido
viário, casado,, com domicilio eleitoral no districlo
a 7 de abril de 1914, no Distriçto Federal, resiüi.iii.e.pal de 'Jacarépaguá. (Qualificação requedente á estrada da Freguezia n . 780, opeuario,
rida.;
solteiro"; com domicilio eleitoral no distriçto m u 3.748. Bernardino Corrêa Picanço (3.769), filho-de> Antônio
nicipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)
Corrêa Picahço'-e'-'dé Adelaide Corrêa: Martins, nascido a 24 de junho de 1884, no Distriçto-Federal, 3.761. A.rgemiro José de. SantAnna (3.784), filho de José
Militão de SantAnna e de Maria L u z i de Santa
residente á rua Manoel Monteiro n. 134,-conimercio,
Anna, nascido a 25 de agosto de 1902, no Distriçto
solteiro, com domicílio eleitoral no distriçto m u Federal, residente á estrada da Freguezia n . 92,
nicipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)'
commercio, solteiro, ' com domicilio eleitoral no
3.749. Francisco.-Lobo ?de Rezende Sobrinho *(3-;770), filho.
distriçto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação
de Elias- Fortunato Lobo de Azevedo e de Feliciana
requeriéTa.)
Vieira d c Rezende, nascido a .8 de'abril de 1888,
em . Mirahy, comarca de Cataguazos, Estado de 3.762. Manoel Rangel (3.785), filho de Veríssimo".' Marco.s
iRangel e de Haydée Ramos Rangel, nascido a i
Minas Geraes,'. residente á rua Cândido •Benicio
de abril de 1914, no Distriçto Federal ,residente
u; 3-22, negociante, .casado, com domicilio'eleitoral
á rua Tarintins n . 9, Jacarépaguá, cotíimercio,
no .distriçto. municipal de Jacarépaguá.. ^Qualifisolteiro, com domicilio eleitoral no distriçto m u cação.requerida:.).
nicipal de Jacarépaguá, (Qualificação requerida,)|
3.750. H.ci-mogones Rodrigues.-.Abreu ..(3-771), filho, de José
Antônio 'Rodrigues. Alves Júnior, e d ê : Hermelinda 3-763. Rosalvo Pereira da-Silveira (3.786), filho* ilè Bene.Maria da Silva-Santos, nascido a 29 de--outubro de
venuto Thomaz da Silveira e de Isabel Pereira da'
1912, no.Distriçto Federal, residente, â rua-jEJoriaSilveira, nascido a 21 de novembro de'"í9.'.3, nq
i,iOpoiis,n. •10.4,,,cominereio,'.soiteiro,/çonj,'.dom'iciiio.
Distriçto Federal, residente á estrada dos' 'Macaco3
eleitoral, no distriçto /municipal - de; jacarépaguá.
n / 657, pintor, soltéi-rò, com domicilio eleitoral no
(Qualificação requerida, n. 135*).
distriçto municipal de Jacarépaguá.
(Qualifica3.751 v El.cides Abreu (3...77 2-),-filho de Fráncisça.Alyes e de
ção requerida.) .
Leenor Alves, nascido-a 3 de fevereiro-' de .1915, 3.7641. fiorácio José-da Silva Júnior (3.787), filho ds Hora-*
no Distriçto Federal, residente á rua,Mario n. 25,
cio José da Silva e de Theodora da Silvai nascido
funçc onario municipal, casado, còm .domicilio, eleia 12 de junho de 1902, no Districlo Federal, re-i
toral, no distriçto.-.municipal de. Jacarépaguá^ (Nusidente á rua D Clara. n . . 187, casa 2,:operaria,
mero 1,35;)
solteiro, com domicilio; eleitoral no distriçto. mu3.752.. RauP-Romeiro .(3".7,7.3),. filho de Manoel/Rpmeiro dánicipal de Jacarépaguá; (Qualificação referida, )
Silva e de Fausta Totta da 'Silva, nascido' á 31 de 3.765 Adhemar Corrêa (3.788),. filho de-Agostinlíp; Corrêa
o.utubro de 1904, no: Distriçto Federal,':residente à
é de Virginia Çaroliná'da Silva, nascidó% 23 de
•rria General Tiburcio- n. 12, commercio,/solteirooutubro de 1896, em^Valeneá, Estado 'ài$ Rio dé
com domicilio eleitoral no dsitricto! municipal de
Janeiro, residente áffüa João, Vicente *ri-7.165, JaJacarépaguá.,.:, 0. 135>)
carépaguá, motoristáji/casado,'com donijèiiio elei3.753, Djalma Fernáiidés. (3.7.74), filho de. Tobias^Eernandes
toral no districtq' ' 'municipal de Jacarépaguá.
e de Isúfinà Eemandes, nascido a'4 de junho, de 1908,
(Qualificação requerida.)
no Distriçto Federal,' residente,aesíradà ida Tijuca
s/h.,.operario, caçado, com domicílio eleitoral no 3.766. filelia- de Oliveira Salles, filha de José Lazaiotdé Salles e de Marcoliná,;de Oliveira" Salles, nascida a l
distriçto municipal' de JacaréoaauáV (Qualificação
de majo de 1916,, no Dislrictò Federalj.^ejddenÚ
requerida. 1
á rua Telle? n . 31iídomé'sticà,-jcasada,-Cflm domi*
;
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cilio eleitoral no distriçto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)
3.767. Carlos Rodrigues de Araújo (3.790), filho de Joaquim
Rodrigues Bravos e de Philomena Caxemira de
Souza, nascido a 20 de junho de 1906, em Gabo
Frio, Estado do Rio de Janeiro, residente á estrada
da Taquara, sem numero, ajudante de enfermeiro,
solteiro, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)
3;'76S. "Jorge "Lou-reneo Gomes'. (3.791), filho de Domingos
Lourenço Gomes e de" Cáròliná Guimarães Gomes,nascido a 30 de junho de 1901, no Distriçto F e deral, residente á estrada da Freguezia n . 19. commercio, casado, com domicilio eleitoral no distriçto
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)
3.769. João Silveira Leal Júnior (S..7929), filho de João S i l verio Leal e- de Francisca da Roch.i Leal, nascido
a 6 de abril de 19Ò6, em Parahybn do Sul, Estado
do Rio de Janeiro, residente á estrada doTindibá
n . 57, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral
no distriçto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação, requerida.)
3.770. Olavo Gomes de Oliveira (3,793). filho de Jr.sé Gomes de Oliveira e de Maria Pereira dc Oliveira,
nascido a 21 de novembro de 1892, no Distriçto
Federal, residente á rua Caicó n . 577, sf.eno, dactylógrapho, casado, com domicilio eleitoral no
.distriçto municipal de Jacarépaguá.
(Qualificação requerida.)
3.771 - Milton Maggioli "de Souza Lima (3.794). filho de Manoel Pereira de Souza Lima e de Adelaide Maggioli de Souza Lima, nascido a 18. de junho do
'1917,'no Distriçto Federal residente á rua Francisco Teixeira n . 31, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no distriçto municipal d c - A n chieta. (Qualificação requerida.)
3.772. 'Jàcintho Gonçalves (3.795), filho de Álvaro Gonçalves e-deJIzn SantAnna, nascido, a 17 de julho dc
1917, no. Distriçto Federal, residente á travessa
Caico n . 262, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no distriçto municipal de Jacarépaguá.
(Qualificação requerida.)

Janeiro de 1936

do, còm domicilio eleitoral" no districlo municipal
de. Jacarépaguá. (Qualificação-.-requerida)
3.779. Qcirema Brandão da Silva.- (3.802), filha dc Annibal
de Lacerda Brandão e de Maria. O.detle. de Lacerda
Brandão, nascida a 2'4.do maio de 191,1, no D i s triçto Federal, residente á estrada do Campo de
Areia n . 51, Jacarépaguá, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no .distriçto municipal dc J a carépaguá. (Qualificação requerida.)
3.780. Euclydes Gonçalves (3.80.3). filho de-João Alberto
Soares -Gonçalves e de-JtiliOTa''Martins "Gonçalves,nascido-a 10 -de .novembro-de. 1910, no Distriçto
Federal, residente á* estrada Campo de Areia numero 48, Jacarépaguá, commercio, solteiro, com.
domicilio 'eleitoral..no distriçto municipal de J a carépaguá. (Qualificação requerida.)
3.781-, Myretta de Alvarenga,Torres--.(3.80% filha;-de RosS..
Mendonça de Alvarenga,'nascida a .-29 de- maio de
1901, no Distriçto' Federal, residente'â- rua' Monsenhor Marques n : 154, Jacarépaguá,-.domestica,
casada;'com domicilio eleitoral--no-distriçto m u nicipal de Jacarépaguá'. (Qualificação requerida.)
â-.'782V Carlos Pinto de Carvalho (3.805};. filho ílè João Pinto'
de Carvalho e de Olivi-a Pinto-de-Carvalho, nascido ,a 13 de novembro-de' 1907.-no Distriçto F e deral, residente: á estrada"'da-.-Frégúezia n . 046,
Jacarépaguá, operário; casado, com.domicilio eleitoral no distriçto municipal dê -Jaca-répaguá.. (Qualificação requerida.)
3.783. Firmino Raymundo:de Souza (3.806),' filho de Manoel
.Raymundo dc Souza. J5 'de'Çlarindà 'Clara rios Santos,-'nascido a 5 'dé'Sêíém-tír'o de 1897,'no Distriçto
Federal, residente á rua Oliveira Mello n. 295,
funccionario publico, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)
3.784, C'arlos de'Araújo Bastos (3.807), filho do Gaspar de
' Araújo Bastos e de Gertrudes Pacheco Bastos,
nascido a 27 de outubro de 1884, no Distriçto
Federal, residente .á estrada-Marechal'Rangel.nu-,
mero'31.9, casa 2V.Mqduf.eíra', commei;cio,. casade,
com. domicilio eleitoral, 'nb'. díátribtp municipal de
Madureira. (Qualificação .requerida'.)'
3,-785,'José
de. Souza Martins (3.808), filho-ide Antônio de
3.773. ' .Dlysses, Furtado L i m a (3.796)', filho de Joaquim
Souza Martins e de Franeisca-Candida; nascido a 2
Gonçalves Lima è de. Olympia Augusta de Mende junho de 1904, n o Distriçto-Federal, -residente
donça Lima. nascido a 30 de junho, de 1908, em
á rua Vaz. Lobo n.. 60, operariq^casado, com doSão João Nepomueemo, Estado de' Minas' Geraes,
micilio eleitoral, no distriçto-municipal de Maduresidente á rua Cândido Benicio n . 250, .commerreira.' (Qualificação requerida.;)
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no'distriçto
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação reque- 3.786-.iFelix. Francisco do Espirito-Santo (3.809)-,- filho de
Bonifácio. Francisco úo - Espirito. Santo ,;c de Berrida.)
liardina Jacintha do Espirito Santo,;nascido a'22
3.774. Arvclios Teixeira França (3.797), 'filho de Amadeu
de março de 18-97, enr Santa'Theréza, Estado, do
.Teixeira França e-de. Ruth Ayres França, nascido
Rio,-residente á Estrada-Monsenhor Felix n . 1.241,
a 10. de julho de 1910. no Distriçto Federal, resioperário, casado, com .domicilio eleitoral, no distridente á estrada do Sapé n . 873, operário, solçto municipal de Pavuna. (Qualificação
reque•ieiro. com domicilio eleitoral no distriçto munirida.)
cipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)
3.787. IDeusdedit Rosário-Ribeiro' (3.810); filho'de "Mánoel3.775. .iaJ.fr.edo José Muni/. (3;798)., filho do Alfredo José
Martins Ribeiro Júnior e-de Maria Rosaria Ribei.ro,
-Munia e de Maria Dommgues Muntz nascido a
nascido a 16-de julho dé 1914,- n o ' ' D i s t r i ç t o Fe-»
18 de março de'1913, na Capital Federal, residente
der-al;-residente-á rua;Primeiro.'dá<-Sania ri. 11,
â- rua Laura Tclles n . 29, electricista, solteiro,
casa.ii, commercio; solteiro,'"com domicilio eleitoral
com domicilio eleitoral no distriçto municipal, de
no distriçto municipal-;de^ Madureira.-• '(QualificaJacarépaguá. (Qualificação requerida.)
ção requerida-.)
3.776. ;Fj'àncisco de Assis'Oliveira .(3.799),, filho do Zaeha- 3;788v;LuzÍá'J3attaniBarreto, filha'de.'Simão.7ja.'Costa Battanl
rias. de Oliveira"e 'do. Feíisblna de Oliveira,- nase .de Dulcinda Costa,, "nascida ,a' 13"dè.. fevereiro de
cido' a 5 de outubro, d c 1912,' em São Joaquim,
'l;,9Í2, ho,Distriçto Éederjií, réJ3Íderit'c- á Estrada de
Estado de Santa/ Cãtharina, residente A estrada
üóllegio n'. 26, domestica,., casada, .cpní domicilio
do Páo Ferro n . 10, eommereio,-. solteiro, com doeleitoral no distriçto; municipal' d-ç";-Pavúha. (Quamicilio eleitoral no, distriçto municipal, de Jacalificação requerida, B . E.., 139.)
répaguá. (Qualificação requerida.)
S/íittf.í.Dòralínà-'efe• Oliveira/G-amáí (3.812),. filha de Bernar-*
'3.777,',;Mariá Ferreira. .(3.800), filha de. José Francisco dos"
'do'" Alyes7;Silveira^Gaina'.e3eT Alice: J|òrges de O í i Santos, e'. de- Maria Ferreira dos. Santos, nascida
yaira, nãscida,a^2l,'d.é; março" dçi-.',19i4,;.np Distriçto
à/ 7 de junho de 19J.2, no- Distriçto Federal, reFèdéráL- rés'|dentó\á>-Es.^àda- .Monsénhqr^.Felix nusidente á rua, Commendádor Siqueira n . 74, domero- fc.293; professora^'solteira,, couv'" domicilio
mestica, solteira, Com domicilio eleitoral no diseleitoral, no; distriçto mui^.ipaL/d^^áyúfiav; (Quatriçto . mnriieipal:;.'de:. .Jacarépaguá.
(Qualificação
lificação rBqueridá,;3Vr E...'; f 39,.-')'
requerida.) ,
3.7l)P^^Darayl.iq!,'fle-^ "Oliveira, Alcântara (3,8i3), filho de José
$.778.i 4mgeto Francisco dos--Santos, Júnior .(3.8.01)', filho-de'
P'ç'dVó',dè Alcântara .e'4e'(Q%'a-,;ae-.^wej.Fa;Alcantar.a,
Ângelo Francisco».dos Santos" e de Avélina Maria"
nascido a,22 de junho dé,. 1912,,,no Distriçto F e dos Santos, nascido- a 17' dé junho de 1915, no
<ft|çá}*fósiderite-..úLÈsÍT%àfèMareçliaL,Rangel n . 931,
Distriçto Federa!,, residente á rua, Jequitibá nu«
^pérariò,' is.QBeiro^^-oàí^d^jniciíí^^le^qEal no d i s fpero .7, "JacaTépaguáy /funccionario "publico, casa*
1
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,ricto municipal de Madureira. (Qualificação re«querida, B / E . 139.)
, , , 3-.791 Álvaro José de-Oliveira .(3.814), filho de Antônio José
do Oliveira e de Maria"••Assumpção de Oliveira,
nascido- a 7 de março.de 1914, no Distriçto^Fetricto Federal, residente á Estrada Monsenhor Felix
n . 993, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no distriçto municipal' de. Pavuna.
(Qualificação
requerida,' B.. E . : 139.)
3 793, João Joaquim-*v-Silva-•(3.815.).,, fil lio .de: José Joaquim
da Silva e ide Angela; Maria da Conceição, nascido a
25-de-.outubró-dé 1909-, no Distriçto; Federal, residente ^a-ua José Borges n. 103, operário, solteiro,
•com domicilio eleitoral no distriçto municipal de
Pavuna-. (Qualificação requerida, B . E . 139.)
3.7 9-3.,Luiz-Gomôsí-tla.'Silva (3.817), filho de João-Gomes da
Silva e de.Alb.erlina Reis da Silva, nascido a 28 de
abril-de. 19Q6,;iio Distriçto Federal, residente á rua
.José-Borges, n . ;34, operário, solteiro, com domicilio eleitoral: no distriçto. municipal...de Pavuna.
.-{Qua-lificaçãorrequerida, B . E . , 1 3 9 , )
3.794. üs.waldo Pereira (3:818);,,filho.de Praxedes-Daniel Pereira e-de,,Silvana- Maria do Nascimento, nascido a
12 de maio cie 1914, íío Distriçto Federal, residente
á Estrada Monsenhor Felix n. 482,. operário, solteiro, com .domicilio.eleitoral no distriçto municipal de Pavuna.. (Qualificação, requerida.)
3.795. José Maria liamos (3.819), filho: de João.. Raymundo
de Arau.io.q de Maximiána Maria Ramos, nascido a
26 :d.e novembro, de- 1902, no Distriçto, Federal, residente á Esjj-ada,Monsenhor Fèlix n., 311, operário', solteiro,*c-<>m 'domicilio -eleitoral . np diatricto.
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)
3.796. Faride'Silva (3.820), filha de Silva João e de Rosa
Silva, nascida a 30 de novembro.de 19.13, no Distriçto Federal, residente á Estrada cia Tijuca n. 24,
modista, solteira, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Jacarépaguá. (.Qualificação
requerida .)
3.797*. Jniile Elias '(3.82.1.),."..filha de Jorge Elias e de Seraphina- Elias, nascida "a. 12 de abril de 1915. no Districtò,.Fçdérnl,' residente á Estrada, da; Freguezia
n. 19, doméstica; -solteira, com domicilio eleitoral
•no distriçto municipal- de' Jacarépaguá:• (Qualificação requerida..-)
3-.:79.8. Justino Richulino.-í3.S22),; filho ide Antônio Richulino
e. de. Geralda-da Conceição, nascido a-17 de março
de..l911,.no Distriçto -Federal,, residente, á' Estrada
Pau Ferro-n...-'636;.commercio, solteiro; ".com domicilio- eleitoralfenoi.'distriçto municipal' de.:Jácarepaguá-.-.-'(-Quãilif-ioácão. reauerida.)
3.799. ,L,uiz:.Modesto de.-ki.nla, (3.823), -filha- de.Julia Maria
xio.rNasciiiientflr,- .nascido .-a- 13 agosto dé 1906, no
Distric.tO'.-F.ede.ra! :..:resid.ente á Es.tra.dii.' do Catonha s|n-,,'.lavrador, solteiro,:- com domicilio eleiloral -no ;districto.-.municipal de .Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)
3.80Q. .. Waldemar Nunes, ,(3..824), filho de Torquato Nunes
e de Anmv.Ribeiro do .Souza,, nascido, a .;17 do março
de 1917, no;Distriçto Federal, residente á Estrada
do Cafundá. ,n. 56, commercio, solteiro, com domicilio, eleitoral-np, .distriçto municipal -dc Jacarépaguá.'.-(Qualificação, requerida..)
Joaquim Corrêa, (3.825), filho de.Manoel Corrêa e
3.801
de Anna de. Jesus,..nascido a 19 de,.dezembro d>
1904, nò Distriçto-Eederal, residente á i;.uà"da Es.taçãc.n.. 40.";&â'rbèh*p',' solteiro, com domicilio eleitoral ho"distfictú'municipal, de Jacarépaguá. (Qualificação'requerida!)'
3.802. Séha Caldas dá, Còsth;'"(3.8-20), filho &£3úüé Carlos da
T

;

r

4

-

j

:

B(ahia, residente á Travessa Almerinda Freilaís'
n. 41, militar, casado, com domicilio eleitoral ilcu
distriçto municipal de Madureira.
(Qualificação
requerida.)«
3.805. Aydano.de Castro, (3829), filho de Eduardo de Castres
c de Maria Oliveira Castro, nascido a 1 de setembro
dc 1914, no Distriçto Federal, residente á rua Pau
Ferro n . 143, funec. publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distriCto municipal - de ' J a c a r é paguá! (Qualificação requerida.)
3.806. Ary Kerne Teixeira, (3'.830), filho de Cecília Soares ,
nascido a 18 de outubro de 1915, no DiStrieto Federal, residente á Estrada de Camorim s|n., operário, solteiro, com domicilio eleitoral -no districlo
municipal de Jacarépaguá.
3.807. Oswaldo Martins Galhanone, (3.832), filho d<3 Pauld
de- Oliveira Galhanone e de Maria Martins Galhanone, nascido a 5 de maio.de 1913, em Lorença, Estado de São Paulo, residente á rua Coronel 'Rangel
n. 174, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
no distriçto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação B . E . n. 135.)
3.808. Aristides'da Rocha Medrado, ,(3.831), filho de Manoel
Joaquim da Rocha Medrado e de Caetana Maria
da Conceição, nascido a 28 de 'novembro de 1900,
no Estado da Bahia,' residente á rua Firmino F r a goso n. 47, operário, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Madureira.
3.809. 'Divazilda Vianna Monteiro, (3.833), filha de José
Lourenço Vianna e de L u i z a . de Menezes Vianna,
nascida a 8 de fevereiro de 1901, no Distriçto F e deral, residente á rua D r . Bernardino n . 32 casa
XVIII, domestica, casada, cóm domicilio eleitoral
no distriçto municipal de Jacarépaguá..
3.- .l0. Leopoldo João Freecani Rossi, (3.834), nascido a 3
de junho dc 1915, em SantAnna do Livramento,
Estado do Rio Grande do Sul, residente á Estrada
do Campinho n. 278, commercio, solteiro.
3.811. João Baptista Nunes, (3.835), filho de Amaro Nunes
e de Joanna Martha da Conceição, nascido a 24 de
janeiro de 1913, em São Marcos, Estado do Rio de
Taneiro, residente á Estrada de Monsenhor Felix
.1. 930. operário, solteiro.
3.812-Giacomo Paschal Argento, (3.836), filho de Paschaí
Argenlo e de Maria, Senna Chimereda, nascido a
25 de. julho de 1899, em (Município de Tuscaldo
Itália), residente á rua Barão da Taquara n. 377,
lavrador,, casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal de Jacarépaguá.
3.813. Jayme Ferreira (3.837),' filho de José Ferreira e de
Luiza Pereira Ribeiro, nascido a 3 de.', marco de
1916, no Di-stricto Federal, residente á rua, Pereira
da Costa n. 138, comniercio, solteiro, com domicilio
•eleitoral no- distriçto municipal de
Madureira.
(Qualificação requerida.)
3.814. Afro Tavares de Farias (3.838), filho de João Manoel
de Farias e de Rachel Maria de Jesus,' nascido a
20 de janeiro de 1903, em Agua Branca-,-Estado de
Alagoas, residente á rua Capitão Menezes n . 426,
militar,' casado, com domicilio eleitoral no distriçto municipal dc Jacarépaguá.
(Qualificação requerida.)
-

p

-3.815. Flavio Seabra Monteiro. (;3.839), filho de- Luiz Seabra Monteiro e de Symphorosa de Vasconcellos Monteiro, nascido a 15 de maio de 1905,
riò'Distriçto
Federal, residente á rua.Dr. Bernardino..n. 68, estudante, solteiro,'corri-domicilio eleitoral no distriçto municipal
de'Jacarépaguá.
(Qualificação
requerida.)
3.816. Euzebio Rosas (3.840}',..filho de Lino Fraiícisco Rosas
e de Ghrisanta Maria 'Rosas, nascido ^"'20,-de outubro de 1889, no -Distriçto Federal, 'çésiâent.e á
m a Capitão Machado-n'.-22, operário,-'casado, com
domicilio eleitoral --nò* distriçto municipal de Jacarépaguá . (Qualificação'-'- requerida.)
3 817. Edmundo Máximo do Couto (3.841), filho-OIe Edmundo do Couto e de Deòllnda Cândida " 'da Fonseca
Couto,, nascido a 30 de janeiro de 190l;-no D i s t r i çto. Federal, re.side.nt&:á rua Coronel RangiJlf n . 12,
-commercio, solteiro, com. domicilio eleitoral no distriçto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requerida.)
3.;818. Raul Vicente de-Almeida. (3.845), filho de Antônio
Vicente de Almeida e' de Benedicta Maria Paz,
nascido a 29 de dezembro de 1900, em Valença*
1

no'distrfétò -municipal .'.dé Já.carepàgüa.. (Qualificação; requerida. )'
3.803. Eílgárd 'de'B'.frròsr; (3.827). fillfô d e ' p s ' ^ L ú c i o de
Barros o de- Elvira da-' Silva:Barros;' nascido a 26de julho' dê .1909-;';nb''Distriçto Fédêrá£-ròsidente
á Estrada-dp',-RÍp Graridé--s|;rívr fucc...;pub:ico, casado-, còmdbfuiciiio-^éleitorarno distriçto munici-,
paTde- Jacarçpagüá'; (Qualifreação'requerida. )
3; eo-í, JulioAlmeida Silva,- (3:828)-; filho deÀlcebiades Nogueira Silva e de Herminia. Almeida Silva, nascido a 21 de julho de 1909, em Muteripe, Estado dá
i

!

,:

21$

2M

3.819,

3.820.
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Estado do .Rio de Janeiro, residente. A estrada do
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requeriPáo Ferro, sem numero, empregado publico, casada) .
do, com domicilio eleitoral no distriçto municipal 3.832 Antônio de Barcellos, Neto, (3.859), filho de Oswaldo
de Jacarépaguá-. (Qualificação requerida.)
Rodrigues de Barcellos è de Maria Augusta de
Orlando dos Santos Moreira (3."846), filho de José MoBarcellos, nascido, a 18 dè janeiro de 1915, no D i s reira e de Deolinda dos, Santos .Moreira, • nascido a
triçto Federal, residente á rua Coronel Rangel n u 24 de março de 1910, no Distriçto Federal, residenmero, 258, estudante, solteiro,-com domicílio eleite á rua D r . Juviniano n . 53, operário, casado,
toral no distriçto municipal de Jacarépaguá. (Quacom domicilio eleitoral no distriçto municipal d-i
lificação requerida;.
Madureira. (Qualificação requerida.)
3 833 Albino Augusto. Tallesrde --Olive-ka••(3.-800'',' filho" dó
Renato Bittencourt Costa (3.847), filho de Francisco
Augusto Telles de. Oliveira e de-Amélia Francisca
Joaquim Bittencourt Costa e de Carmen BittenT.elles de Oliveira, nascido a>l -do janeiro de 1907,
court Costa, nascido a 8 de janeiro de 1907, em Pano Districlo Federal; -residente :& '"rua Coronel Ranquetá, Distriçto Federal, residente á rua Baroneza
gel n . 169, operário, solteiro, com^domicilio elei-»
tia Taquara n . 155, commercio, solteiro, com dotoral no'distriçto municipal dc Jacarépaguá. (Qua-«.
micilio eleitoral no distriçto municipal de Jacarélificaçãó requerida)..
paguá. (Qualificação requerida.)
3.834 Rubem Ribeiro do Amaral .(3'.g61)'',' .-fil,ho dé Ifilvira
Manoel-Felix (3.818), filho de Francisco'Manoel Felix
Ribeiro do Amaral,, nascido a 17'.dé fevereiro do
e de Maria do Carmo da Costa Felix, nascido a 23
1916, no Districfo/Fedèràl.'',íeside'n,t.é á rua Dominde maio de 1914, no Districlo Federal, residente á
gos Lopes n , 12,'operário,'.solteiro,, com domicilio
estrada da Freguezia, sem numero, despachante da
eleitoral- no distriçto -municipal,' .de Jacarépaguá.
Lightfsolteiro, com domicilio eleitoral do distriçto
(Qualificação r e q u e r i d a ) .
municipal de Jacarépaguá. (Qualificação requeri- i.835. . Syl vio-Alf redo - Machado • (3.862)''. filho-dír -João da -Silda.)
va Machado Júnior- e. de. Custodia: Brasil Machado,
Sebastião Evangelista (3.849), filho de Antônio Alves
nascido a 13.de abril- de Í893uno Distriçto Federal,
Evangelista c de Rosalina Evangelista, nascido :i
re.s.i.dente a .rua. Itapuca^n'. ,'46,iele:etricis,ta, casado,
4 de fevereiro de 1909, no Distriçto Federal, resiRÕm.. domicilio eleitprail^n.o. distruc-fcoi•-- municipal - do"
dente á estrada do Areai n . 037, operário, solteiro,
Jacarépaguá. (Qualificarãoi requerida).
com domicilio' eleitoral no distriçto municipal de
Genario d'Avila Mattos, ,(-9;.-8,63):; filho de Antônio
Madureira. (Qualificação requerida.)
Ferreira de Mattos e de Anna Cândida- Ávila de
Alfredo Esteves (3.850), filho de Alfredo - Esíevcs e
Mattos, .nascido; a,^0, darmar.çe :dê> 1892;: em:' Petrode Magcialena Carvalho Esteves, nascido a 30 de
polis, Estado do Rio de Janeiro, residente', á-- rua Codezembro de 1916, no Distriçto Federal, residente
ronel Rangel n . 235, professor, casado, com'domiá estrada do Quitungo n . 1.475, commercio, solcilio-eleitoral no districlo municipal -.de Jacarépateiro, com domicilio eleitoral no- distriçto municiguá. (Qualificação requerida)
pal de Pavuna. (Qualificaçção requerida.)
A l d ^ a i t p - .Cardoso (3 .864), jrlho de-José Esteves' Gariandolpho Pinheiro da Silva -(3.851).«filho de Juvenal
• ôoSff-ê-de Francisca Figueira Cardoso","nascido, a.-29
Pinheiro da Silva e de Iracema Carvalho da Silva,
de -abril dc 1917, cm Schid, Vassoura," residente ú
nascido a 17 de março de 1914, no Districtc Ferua „IIpia- n . 69, estudante.' solteiro,- com domicilia
deral, residente á .travessa Páo Ferro ti. ,30-A.
eleitoral no - distriçto municipal
dc Jacarépaguá..
operário, solteiro, COÜI domicilio eleitoral no dis(Qualificação requerida)
triçto municipal de Pavuna. (Qualificação requede A r n i i n .838. ChristoMõ^-Diiveirá ^Mfièeè^yeèS^-,'filho'
rida .)
•do Cândido Mendes e de-' Vc-rgi]ina„dê Oliveira MenJosé Carvalho Pereira" (3'. 852), filho da José dos SanricS-naçcídoía'
míia^^Wlíd^a^f^t-?, ' no Districlo
tos Pereira e de'Ignez Angélica de Carvalho PeFederal, residente á rua dos Ruhin.s..n 83.. comreira, nascido a 8'dc julho de 1900, no Distriçto
:mereÍQ; iSõ.U.eira.-i ér.mS^iàí^ino^eléltiH^àl- no distriFederal, residente á rua dos Rubis n . 23, operário,
clo municipal de Madureira. (Qualificação reauecasado, com domicilio eleitoral no distriçto munirido)
cipal dc Madureira. (Qualificação requerida.)
-Djalma Moraes (3.853), filho d c Aristides Moraes c-rle 3.839' SiFviiir) MàrlihKrt -de'Souza" '3."869), filho de Manoel
de,, He!.epa Ba-lbfna .Barreto' rio
-Ricardo, de Souza
Damiana Moraes, nascido a 20 de outubro dé 1915,
Souza-; nascido a àcí-.rtV.lary^.uíojdf}j"",'19j&6..'Residente
.
no Distriçto Federal, residente á rua Sanatório nu-,
á;;-Estradái, Mnfeehaf" RápKe^ n,.,:'2'39;, bper
operário, :'ÍSÒI-mero 132, commercio, solteiro, com domicilio elei•fcèiVrV com' domicilio"^Klçi 1^)í"álf)noYii
'- ""'
'dislrioíri'
rounicitoral no distriçto municipal de Madureira'. (Quapai de Madureira. (Onalificaçno^reequeridai'
lificação requerida.)
840. Ein-.lyflcs Cosia Breves •.(3,..870). filho,..-, do Waldernár
Avelino dc Souza, e Silva (3.855), filho de José de
do SouzaJBrevès (l'í^TílMs-h";-írlà\ Chf^tã'..",Brcvòs. nas' Souza e Silva e dc. Margarida Rosa de Souza, nascido a 4 de ianeiro" do^íO!?--, •$•>.' -D^lr.íc-fo^Federal,
cido a 1 de junho de 1911, no Distriçto Federal,
residente á Estraciü- da -Ererriípzin;;n: .7-80. òrierario,
residente á rua João Vicente n . 1.058, operário,
so-l feiro,• com -riomicili> 'cleiror'nl 'nò''dislrfcjo m u solteiro, com domicilio eleitoral, r.o districlo municipal c\c Jacarépaguá. (Qualificação requerida).
nicipal'dc Jacarépaguá. (Qualificação requerida).
João Henrique Assumpçãu (3.855), filho., de'Hcnriqu?
841 ; Marina de .Ouc ro-/.- Gniniarãps-.ff-.87rl). "filha de Decio
Joaquim de Assumpção e de Luiza Pereira de AsEernanf!e. ^hiima.rnes -fi--:fle..CqriPf(.!.Queiroz Guima«umpção. nascido a 15 de julho de 1885,'no Disrães, nascida a. 18' de junho, de. tf 07'. na Capita! F e triclo Federal, residente á rua Pereira dc Figueideral, resideiife.á rua Candírin Benitfo n . 463..proredo .u. 131, operário, solteiro, com domicilio eleifessora. --s.olf.ficrou-ídomicilio; .ele.i.tornl no •d&trjtoral no districlo
municipal- d<s Jacarépaguá.
r.to".-municipal .de J a c a r é p a g u á ( Q u a l i f i c a ç ã o re(Qualificação requerida.
B : - E : 96.)
nuerirla .V
Heitor Garcia .Alves - (3.856), filho de Antônio Pinto
842 David João Parada (3.872)..-filho do Beím-im João CaAlves -Filho c dé-, Ormczinda Garcia Braga, nascisado o de Afaria Foroanrlos Casado, nascido, a 7 de
do a .26 de outubro" de 1917, no Distriçto Federal,
dezembro de; 1901.-pm Va.H oii'»ns. Esfadn. do Rio-do..residente á rua Monsenhor Marques n . 275, comJaneiro, residente si rua Alice dt». Freitas' n . 160,
mercio. solleiro, com domicilio eleitora! no districmnmoTçínnf-e. rasado - com domicilio' eVcitornl no
çto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação reí-dis.tr.içfo.- municipal de, Madureira (Qualificação requerida) .
querida.)
Nestor Teixeira (3.857), filho de Álvaro José TeixeiAldemar Ramos Í3.873); filho de José'.Ramos'e*de-Mara e de Arôa Fernandes Teixeira, nascido a 17 de 3.-843:ria-Ramo?., nascido a.-18 de setembro de 1911. ,em
julho de 1916.;-no- Distriçto - Federal, residente á
If-acoara,
Estado .do. Rio- de -Janeiro,--'-residente á . e s rua Dona Clara r\,'~1-46. operário, solteiro, com dofroda do Areai n . 569: operário, casado, com domimicilio eleitoral no: distriçto municipal de Jacarécilio-eleitoral no. distriçto .municipal de Madureira.
paguá. (Qualificação. requerida).
(Qualificação requerida.)
Manoel José Teixeira (3.858), filho de João José T e i xeira e de Maria Teixeira, nascido a 17 de junho 3.8-i-í José Rodrigues Maia Filho• (3..874)T: filho.-.de José Rodrigues Maia e de Adelaide de Souza Maia,,nascido
de 1909. no Distriçto- Federal, residente á Estrada
'a Í4 dê abril., de 1907. ho Distriçto -•Federal,-, resi-Intendente Magalhães m. 20,.' casa"'5,. dactylogradente á estrada 'de Brãz de Pina n : l.-."280,''compbo, solteiro, com domicilio .eleitoral no disticte
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral.no distrl:

3.821.
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ü.824.

i.825,
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*.ro municipal
Se Pavuna. (Qualificação reque•riiu.)
8.845. Paulino Pessoa..de Mello (3.875), filho de Bartholonjff^Peásúá. dé M«llo é:üé-IlumBelina Cordeiro de Mello,
"aiciop S722. dè\"'agosto, de 19.15,* no Distriçto F e déraÍ;" ré3Ídeh Ee;'á.ma Carvalho de Souza n . 277, es•fíidaivle, 'solteiro,''èbm'ÍÜomiciliò eleitoral no distriçto. eleitoral ...de Madareíra..,, (Qualificação requerida!')
3-,846. João m.odiigqesnGoj.içalvcs '(3.,876), filho de. Augusta
Rosa .da Conceição"; nascido a 6 de outubro de 1913,
no Distriçto .'Federal,"residente- á- estrada da Tijuca
n . - 651,ccomrtrercio, solteiro,'com domicilio eleitoral
no distriçto i'municipal de. Jacarépaguá'. (Qualificação requerida ; )•

fDistrictos municipaes de Santa Rita, Sacramento, e
São Domingos)

:

:

juiz — Dr. Eduardo Sousa Santos

5

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de .Figueiredo
RESTITUIÇÃO DE '-TÍTULOS (TRAN.SFERENGIA-S)

r

;

1

.3.847. Luc-y-.Castro, filha de "Eduardo Macolhio,'. de Castro e de
Maria, de Qiivèirá'Castro, nascido a 4 de agosto de
1916, '.nà! Capital, Federal, residente á estrada Pau
Terrd'íi. 143,, domestica, solteira, çôrn domicilio
ele.itoriU\no'"'d.istrÍcto .municipal ..de""Jacarépaguá.
; Q u a 1 i f i c a ç ã 0'; r e q u è r'i d a.)
3.S4&." Glcmentinò Domingos dos Santos (3.778);"filho dé.Antônio Domingos dos-Sant.os e de Maria de, Jesus, nascido ai 10 de dezembro de 1909, envRio Novo, Estado' da Bahia,- residente á rua Maria José n . 307,
casa 7, commercio; solteiro, com domicilio eleitoral
nò dislrieto- municipal de Jacarépaguá.. (Qualificação requerida.)
:

:

Distriçto Federal,sãos 21'de janeiro de 1936. .— Pelo escri vão; G: • 'Bergumini

KDITAES D E

Lei n. 48 de 4 de maio de 193'5, art. 69 § 4'°.')
a

a

De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 3 Zona da I cireumscripção do' Distriçto Federal, faço publico, para conhecimento
dos interessados, que foram deferidos os pedidos de 'transferencias e mandados .restituir os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos -•
JOSE' MELLO (638) (Insc. n . 6.071), filho, de "José Maria,
nascido a 11 de novembro de .1904, no Estado do Rio
Grande do Sul, residente á ' r u a do Acre n . 16,'funccionario municipal, solteiro. Transferencia do titulo eleitoral n. 5.087 da 4 zona (SantAnna) para a 3 -zona, Santa
Rita.)
WARCOLLINO T E L L E S D E MENEZES (655) (Insc. numero 2.631), filho de Barnabé. Telles'de Menezes, nascido a
2 de junho de 1898, em Sergipe,* residente & rua da Alfândega n . 106, sobrado, militar, solteiro . (Transferencia do
titulo eleitoral n . 2.534 da 8° Zona (Andarahy.)' para a 3"
Zona São Domingos.)
MARIA DA GLORIA MOREIRA SERRALHEIRO ."!(656) (Insc.
n. 7.444), filha de Francisco Moreira, da Silva, nascida
a 19 de agosto de 1909, no Distriçto Federal, residente á
rua da Alfândega n . 144, sobrado,, domestica, casada.
(Transferencia do titulo eleitoral.n. 1.101 ân'-"ã - Zona antiga- (Lagoa-) para' a 3 Zona, São Domingos.*)
VVALTER WIGDEROwITZ (657) (Insc. n.. 11.543), filho de
Paulo Nicolau Wigderowitz, nascido a 14 de abril de 1910,
no Distriçto Federal, residente á rua S, Pedro n . 106,
commerciàhte, casado. (Transferencia do ' titulo-eleitoral
n . 11.253 da. 6 Zona .(Meyer) para 3 Zona; São Domingos.)
•MILTON! D A SILVA MOURA (658) (Insc. n. 925), filho de
Partazio de Araújo Moura, nascido a 13 de março de 1906,
no Distriçto Federal, residente á ' r u a dos. Audradas numero. 99, sobrado, funccionario publico, casado-. (Transferencia do titulo eleitoral'n. 893 da 2 Zona/.antiga (Gloria)' para a 3 Zona,- São--'Domingos.)
W A L T E R WIGDEROWITZ- (657) '(ínsp. n . 11.543), filho de
Firmo Guedes' de • Souza,"'.''nascida a 13 dé; setembro do
1908,"env Campina Grande, ^Estado da Paráhyba do Norte,
residente á rua,da Conceição ri', 66, sobrado,.domestica,
casada.' (Transferencia .'do titulo eleitoral'n',''r.421 da 2"
Zória (São José) pára a 3 Zona, São Domingos.)
MANOEL D E LINO (660) '(Ínsc'..'n. 462),'. filh.õ de. José R i beiro Xino, nascido a 23.de setembro do..l.(),08, no Estado
.de Pernambuco, residente,!á rua da Alfândega n . 224,
sobrado, marcineiro, solteiro. Transferencia ,dp^titulo.eleitoral'n. 449 da 2" Zonav(São José) para 3 .Zona, São Domingos.)
LAURO GONÇALVES D E SOUZA (661) (Insc..'A. 529), filho
de-Francisco. .Gonçalves- de-SoLiza, nascido-a 4 de agosto
de'•'1-912, no Estado-do Pará, residente á Avenida Thomó
dè Sousa n.'. 151, soprado,"commercio, solteiro. (Transferencia-do titulo eleitoral'nr; 529 da 1* Zoria''''(Gandelaria)'
pára 3 Zona, São Domingos'.)
JOÃO PESTANA (662)' '(Insc..'nV 6.138), filho de/João Pestana,
nascido a 2 de fevereiro; ;de 1900, no Dislrlcfp-Federal, residente á rua S. Bento m ' i 1, funccionario pifblico, casado.
Transferencia do titulo' eleitoral ri. 10.3Í.5 da 6 Zona
(AndaráhyJ para a-3 Zona,. Santa Rita.j'*.'..,-^
OLYMPIO SOARES. D E AZEVEDO (663) (Insc!. h. 4.500),
filho de José Soares de-Azevedo, nascido a 22"de junho de
•1887, em Vassouras, Estado dq-Rio, residente á rua São
Bento, n . 11, funccionario publico, casado.-f (Transferencia do titulo eleitoratni i'8.65 da 8 ..Zona- (Madureira) para
a"3 Zona, Santa Rita.)
JOÃO A L V E S GOMES DE--ARAÚJO (664) (Insc. n . 1.043;,
filho "de Francisco Alves- dè" Araújo Pequeno, nascido a 9
de'-setembrò <le 1877. em -rinaratyba, Pam-hvba do Norte,
a
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Distriçto,,municipal de São José)
Juizr— Dr. Martínho.,Garcez Caldas Barreto
Escrivão — Dr,. Carlos ,Waldemar de Figueiredo;
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a
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Fáça./pubiiç-o .parav.lins' do art. 69-•§" 2?."da.. lei 48, de 4
de maio do 193.5, quVrporoeste cartório, e Juizo da 2.» Zona
E1 oitbral, ;esfãó 'sc.iiüp. , processados bs. pedidos d.<i transferencia dos séguhite.s' 'cidadãos':-'
u
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;

ÁLVARO .VIDAL-, ÇASQÜÉIlí,y ,, (mscrjpção -ní %884), da 4.»
'zona^-íiltiõ- dei Antônio;,Marques .Casqu,eiro -.-nascido a 24
de má', de Í9,U9,.JJ.Ó Estado,da Bahia, .commercio, solteiro,
(Transferência ..d,ò. .titulo.., eleitoral, IIK-7-!538-,: de Espirito
Santo para -São José.)'
ANTONtO.LEITÃO''.(inscripcão' h, 6.974, .da l . zona), filho dc
Gaspar 'Ferreira Leitão, nascido " a ,12'"'dé "fevereiro do
1879/ no .-'Dis'triçtò' 'Fedèrár,ridncçi.onVHo''''püblico, casado.
(Transferencia' do titulo n.'''9.227. de Sáci-'amento para
São José.)
AZAM O R FIGUEIRA "BARBOSA (inscripçãõ''n:' 3.127, da 12.»
zona), filho de .José''da^Silva Barbosa,'nascida a 28 de julho de 1910. no Distriçto Federal,, cbmitíeício., solteiro.
.(Trarísíere-nc-ia dé titulo""!!.: 3'.033,'- de'--Piedade' pàrâi São.
José.
JAETTS CARLOS MACIEL (inscripcão n. 2;749,-;da 12, zona),
filho de Julio Carlos;Maciel, nascido a 10- dè dezembro do
1899, no Estado do--'Rio)• •cotomer.oio;*"-casadO\ Transferencia do- titulo ni'2:670/ de Piedade' para-São José.)
ANNIBAL RODRIGUES FILHO (inscripcão ií;-*-'ã .272, da .5.»
zona)-,-filho-de Ànnibal' José-Rodriguesynascido á 27-de-fevereiro .dá4011,»nò Distriçto Federal,-- commercio, solteiro.
(Transferencia; do titulo-. n..l .274; de Gloria'para S. José.)
'ELZA-MOREIRA GAIO -(inscripcão n. 1:773, da-'6';a
de Alberto. Sá Moreiria; nascida a 28 de-dezembro de 1913,
no Distriçto Federal, casada. (Transferencia: do titulo numero. 1.773, de:.Lagôa-pára São José.)•
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residente á rua Ledo n . 79 sobrado, funccionario publico,
solteiro. (Transferencia do titulo eleitoral n. 1.010 da
2" Zona antiga (Gloria) para a 3" Zona, São Domingos.)
LUIZ D E LIMA SERTA (665) (Insc. n . 23.134), filho de Annibal dos Santos, nascido a> 20 de. setembro de 1909, na
cidade do Carmo, Estado do Rio, residente á- rua S. Bento,
n. 366,-sobrado, pratico de pharmacia,-solteiro. (Transi
ferencia do titulo eleitoral n . 22.185 da I Zona antiga
•(São José) para a 3" Zona, São Domingos.)
CARLOS RODRIGUES FONTES (666) (Insc. n . 9.820), filhü
de Antônio Rodrigues Fontes Sobrinho, nascido a 13 de
abril de 1890, no Distriçto Federal, residente á Travessa
S. Domingos n. 9, 2" andar, marítimo, casado. (Transferencia do titulo eleitoral n . 9.401 da 5 Zona (Tijuca);
para a 3° Zona, São Domingos.)
SYLVIA D E SERQUEIRA TEIXEIRA (607) (insc. n. 6.647),
filha de José Pedro Serqueira, nascida a 15 de abril de
1905, no Distriçto Federal, residente á rua dos Andradas
n. 89, sobrado, funeciouaria publica, casada. (Transferencia do titulo eleitoral n . 6.184 da 2' Zona antiga.
(Gloria) para a S" Zona, São Domingos.)
OSCAR ROSA DA SILVA (668) (Insc. n . 2.039), filho de
Onofre Rosa d'a Silva, nascido a. 14 de julho de 1899, no
Distriçto Federal, residente á rua São Pedro n. 290,
funccionario publico, casado. (Transferencia do titulo
eleitoral n. 1.985 da 1* Zona antiga fCandelária) para
a 3" Zona, São Domingos.)
BENJAMIN PEREIRA BRAGA (669) (Insc. n . 1.067), filho
de Antônio Augusto Pereira Braga, nascido a 1 d» março
de 1888, no Distriçto Federal, residente á rua dos Andradas n. 13, sobrado, funccionario publico, viuvo.
KTransferencia do titulo eleitoral n . 1.035 da 2 Zona
antiga (Gloria) para a 3 Zona, São Domingos.)
VICTOR CORRÊA VALERIO (670) (Insc. n. 8.246), filho de
João. Corrêa Valerio, nascido a 29 de julho de 1893, em
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
a

a

a

a

General Cansara n . 323. .sobrado, commercio, solteiro^
(Transferencia do titulo eleitoral n. 6.407, em 13 de ju>
nho de 1934, de Tijuca para Espirito Santo, e em 8de>
•janeiro dc 1936, do Espirito Santo para a 3* Zona,
São Domingos.)
ORLANDO D E A L M E I D A (672) (Insc. a. 1.007), filho dtf
Amélia Januaria de Almeida, nascido a 27 de maio'dè;
1913, no Distriçto Federal, residente á rua do Acre nu*
mero 18, onerario ,cas.ado. (Transferencia do titulo elei-í
toral n . 956 da 7 Zona (SantAnna) para a 3" Zona*
Santa Rita.)
DEOCLECIANO SOBRAL V E L H O (073) (Insc. n . 1.663)*, fi«
lho de Manoel Sobral Velho, nascido a 19 de agosto â6
1891, no Estado de Alagoas, residente â rua CamerinaE
n . 28, operário, solteiro. (Transferencia do titulo elefe
toral a . 2.399 .da 14 .Zona. (Santa, Cruz) para a 3* Zona*
Santa Rita.)
JOÃO GALDINO RODRIGUES (674) (Insc. n . 973), filho 06
Raymundo Galdino Rodrigues, nascido a 31 de maio de
1907, no Estado do Ceará, residente á rua General Ca-:
mara n . 263, 5 andar, comtmercio, casado. (Transferéu*
cia do titulo eleitoral n . 928 da 2 Zona (São José) para'
a 3* Zona, São Domingos.)
HESTEO D A FONSECA CHAVES (075) (Insc. n . 13.183)',
filho de Manoel da Fonseca Chaves, nascido à 8 de janeiro de 1896, no Distriçto Federal, residente á rua Ba»
rão de São Felix n . 11,,funccionario publico, casado*
(Transferencia do titulo eleitoral n . 13.524 da 1* Zona.'
(Sacramento) para a 3 Zona, Santa Rita.)
VICTORIO BARZAN (676) (Insc. n . 1.241), filho de Ignacio
Barzan, nascido-a 15 de novembro de 1912, em Santa'
Catharina, residente á rua da Alfândega n . 111, sobrado,
•commercio, solteiro. (Transferencia do titulo eleitoral
n. 1.193 da 2 Zona (Scão José) para a S" Zona, São D Q *
mingos.)'
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Distriçto Federal, 21 de janeiro de 1936, — Pelo Escrl*
vão, Maurício Teixeira de Mello.
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