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Introdução
Em conformidade com o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3
(2010) todos os agentes públicos e todos os cidadãos são responsáveis pela efetivação
dos Direitos Humanos no país, sendo essencial para a sua consolidação o compromisso
compartilhado e a participação social na construção e monitoramento de distintas
políticas públicas.
Dessa maneira, compreendido em 521 ações programáticas, contempladas em
seis eixos orientadores, resultado da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, o
PNDH-3 reproduz a interação democrática entre estado e sociedade civil, abarcando
desde a universalização dos Direitos Humanos em contexto de desigualdades ao acesso
à Justiça e combate à violência.
E sob esta compreensão, o referido Programa traz dentre os eixos orientadores o
Direito à Memória e à Verdade, tornado claro a necessidade de políticas públicas
compromissadas com a constituição da memória e da verdade para a promoção do
estado de Direito.
Acerca deste ponto, a fim de esclarecer o sentido do binômio memória-verdade
à luz Direito Internacional dos Direitos Humanos e seus principais organismos, trata-se
de institucionalizar Comissões de Verdade e Reconciliação e de políticas reparatórias
capazes de promover verdade e memória, justiça socioeconômica e justiça política,
destinadas aos perseguidos políticos e resistentes de um período de exceção,
responsabilizando os agentes que cometeram graves violações de direitos humanos.
Nessa direção Leal (2012) destaca a relevância da memória na esfera pública,
“a memória deve ser tratada como política pública de
gestão da história passada, presente e futura, contribuindo
no processo didático-pedagógico de ensino e de
aprendizagem da Cidadania e da República, assim como
suas instituições democráticas e representativas, para que
se possa compreender o ocorrido, e, com tal
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esclarecimento, formatar opinião pública proativa em
favor de práticas sociais civilizatórias e emancipacionistas
de todos, inclusive para que aqueles tempos não voltem
mais.” (Leal, 2012)

Ajuizar sobre a execução de políticas públicas de memória e verdade implica
destaque a diretriz nº 25 do PNDH-3, a qual trata da “Modernização da legislação
relacionada com a promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a
democracia”, uma vez que esta tem como por objetivo,

“Suprimir do ordenamento jurídico brasileiro eventuais
normas remanescentes de períodos de exceção que
afrontem os compromissos internacionais e os preceitos
constitucionais sobre Direitos Humanos.” (PNDH-3,
p.177).

Lopes e Cheab (2012) evidenciam que esta diretriz corrobora para o
reconhecimento do direito à memória como direito humano e o estabelecimento de
elementos norteadores específicos para políticas públicas de promoção e defesa da
memória coletiva, por ser esta última merecedora do caráter de fundamentalidade, por
delinear o direito indispensável à concretização da dignidade pessoa humana.
Buscando responder ao PNDH-3, com especial atenção à demanda social
expressa pela diretriz 25, ação programática (c) o presente estudo se tangencia pelo
compromisso em corroborar com o fomento de debates e divulgação de informações no
sentido de que logradouros, atos e próprios nacionais ou prédios públicos não recebam
nomes de pessoas reconhecidamente identificadas como torturadores.
A relevância de tal iniciativa se expressa em contraposição ao conservadorismo
presente na sociedade brasileira, com grande extensão na esfera institucional o que
corroborou para a morosidade da efetivação da justiça transicional no país, bem como
sua restrição a reparação às vítimas de perseguição (Abrão 2010).
Por outro lado, tem sido possível identificar avanços junto a parcelas
significativas da população no que tange ao apoio a promoção da Memória e Verdade,
tendência que tem ganhado espaço com a divulgação do resultado do trabalho das
5

diferentes Comissões da Verdade em funcionamento no país. Exemplarmente podemos
citar o crescente apoio da população à punição dos torturadores, uma vez que em 2010 o
instituto Datafolha apontava que 40% da população eram favoráveis à punição dos
torturadores, tendo esse número ascendido para 46%1 em 2014.
Nessa direção, no âmbito do Projeto Fortalecimento dos Mecanismos de
Participação Social, o qual vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, com apoio da UNESCO e parceria institucional
com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do Município de São Paulo ganha
relevância a canalização de esforços para identificação de informações sobre
logradouros que veiculem nome de pessoas que tenham sofrido ou supostamente
cometido crimes de lesa-humanidade ou violações aos direitos humanos durante a
ditadura civil-militar em São Paulo.
Tal iniciativa além de corroborar para a efetivação do PNDH-3 tem o potencial
de promover junto a população a educação para a memória e verdade, pois é sabido que
este é um tema de reduzido interesse para o poder oficial, sendo necessárias iniciativas
que o promovam à luz da Educação em Direitos Humanos, com o intuito de enraizar a
cultura dos Direitos Humanos em todos os espaços da sociedade, bem como fortalecer
políticas que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da
defesa dos Direitos Humanos, bem como da reparação das violações (PNDH-3).
Em assim sendo, o presente estudo centra atenção em logradouros designado
com nome de pessoas que tenham sofrido ou supostamente cometido crimes de lesahumanidade ou violações aos direitos humanos durante a ditadura civil-militar em São
Paulo.
Tendo por referência as informações disponibilizadas pelo Núcleo de
Denominação de logradouros públicos da Supervisão de Pesquisa e Difusão do Arquivo
Histórico de São Paulo2, a legislação vigente sobre denominação e a alteração da

1

Fonte: www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433374-maior-parte-da-populacao-quer-anular-leida-anistia-aponta-datafolha.shtml
2

O referido departamento vem realizado pesquisa com a intenção de ampliar as referências sobre
fontes e promover a atualização das informações disponibilizadas à população, no que concerne a
logradouros com denominação em homenagem a personalidades que tenham patente militar ou vinculo
socialmente reconhecido com o período ditatorial. Até o presente momento foram identificados cerca
de 1700 logradouros, os quais se encontram em estudo.
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denominação de vias, logradouros e próprios municipais, foi averiguado os diferentes
critérios para nomeação de logradouros no município de São Paulo, destacando-se,

“I - nome de pessoa, desde que comprovado, mediante
atestado de óbito ou publicação na imprensa escrita, que se
trata de pessoa falecida; II - datas ou fatos históricos que
representem, efetivamente, passagens de notória e
indiscutível relevância; III - nomes que envolvam
acontecimentos cívicos, culturais e desportivos;§ 30•
Poderá ser adotado, em substituição ao nome do
homenageado, seu apelido ou pseudônimo...” (São Paulo,
SP, DECRETO N0 49.346, DE 27 DE MARÇO DE 2008,
artigo Art. 90º.).

Dentre os critérios apontados foram abarcadas buscas por logradouros com
referência a aproximadamente 1.000 nomenclaturas, das quais 308 referentes a
violadores identificados por nome e sobrenome e 87 violadores identificados apenas por
codinome, atuantes no município de São Paulo, 31 legistas, 05 presidentes-ditadores, 17
governantes3, que exerceram poder executivo durante o período da ditadura civil militar
brasileira com jurisprudência sobre o município de São Paulo, 20 personalidades
socialmente reconhecidas pelo apoio ao regime ditatorial e a ações de violação dos
Direitos Humanos no referido período e por fim referências a datas ou fatos históricos
relacionados à ditadura civil militar.
Complementando o universo da pesquisa, foram realizadas buscas por
referências aos mortos e desaparecidos políticos reconhecidos pelo Estado Brasileiro,
bem como pelas demais pessoas cujos casos foram analisados pela Comissão Nacional
de Mortos de Desaparecidos Políticos da Presidência da República, totalizando 475
referências4.
Deste total, 107 casos se destacam em decorrência de tratarem de vítimas
nascidas ou mortas/desaparecidas no município de São Paulo5.

3

Foi incluído o nome de governantes por compreender que os mesmos apesar de não terem efetuado
diretamente atos de tortura tiveram papel diretivo na instalação e manutenção do regime militar entre
o período de 1964 a 1985.
4

Relação anexa ao Dossiê Memória e Verdade, 2007.
Registra-se que do total de vítimas reconhecidas pelo Estado, cerca de 20% foram nascidas, vieram a
óbito ou desapareceram no município de São Paulo, colocando este, juntamente com o Rio de Janeiro
como centro das operações repressivas em funcionamento no período ditatorial.
5
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Considerando o recorte explicitado o estudo possibilitou a identificação de 153
logradouros com referência a vítimas e pessoas supostamente envolvidas na prática de
crimes de lesa-humanidade ou violações contra os direitos humanos durante a ditadura
civil-militar no município de São Paulo.
Embora expressivo, enfatiza-se que esse montante não deve ser tomado como o
total de logradouros com referência a civis e agentes do Estado envolvidos em
violências contra os opositores políticos e vítimas da ditadura militar, pois conforme
explicitado anteriormente a presente pesquisa foi conduzida considerando-se um
conjunto de referências delimitado e não sua totalidade.
Cabe ressaltar que tem sido crescente o número de pessoas reconhecidas como
vítimas da ditadura, bem como pelo envolvimento ou apoio a crimes de lesa
humanidade durante o período ditatorial, movimento o qual tem recebido impacto
positivo advindo das ações grassadas pelas diversas Comissões da Verdade vigentes.
Apesar de não terem sido identificados dados oficiais sistematizados relativos
aos violadores atuantes no período em questão e possível sinalizar que ao tratar de
possíveis vítimas do sistema ditatorial estamos nos referindo a milhares de pessoas,
alguns especialistas apontam cerca de 100 mil pessoas, das quais,
“pelo menos 50 mil foram presas somente nos primeiros
meses de 1964; cerca de 20 mil brasileiros foram
submetidos a torturas e cerca de quatrocentos cidadãos
foram mortos ou estão desaparecidos. Ocorreram milhares
de prisões políticas não registradas, 130 banimentos, 4.862
cassações de mandatos políticos, uma cifra incalculável de
exílios e refugiados políticos.” (PNDH-3, 2010, p.173).

Frente ao expresso reiteramos que a questão da identificação dos logradouros
consiste em um passo relevante para a promoção do reconhecimento fatual do período
ditatorial, mas a execução de uma política promotora do direito à verdade,
compromissada efetivamente com a promoção do Estado de direito se faz no acesso a
conteúdos e conhecimento referente ao período ditatorial, os quais possibilitem a
população compreender a relevância da alteração da nomeação dos logradouros que
homenageiam violadores dos Direitos Humanos, bem como com a promoção de uma
8

cultura de direitos humanos que corrobore para que o estado de exceção, a limitação dos
direitos humanos e a dignidade humana não voltem a ser aviltados enquanto política de
estado.

Metodologia
A pesquisa foi desenvolvida em duas fases principais: a) identificação dos
logradouros; b) caracterização dpré-campo e c) campo.
A fase de identificação dos logradouros foi realizada, a partir da relação de
nomes de violadores e vitimas, tendo como primeira etapa o cotejamento das
informações e a estruturação do Guia de Logradouros da Cidade de São Paulo com
referencia às pessoas que tenham sofrido ou supostamente cometido crimes de lesahumanidade ou violações aos direitos humanos durante a ditadura civil-militar no
município de São Paulo,6 no qual os dados foram organizados como o explicitado a
seguir.
I. Personagem

VI. CEP

XI. Nº de domicílios

II. Biografia

VII. Bairro

XII. Caracterização

III. Designativo

VIII. Distrito

XIII. Perfil do Logradouro

IV. Tipo

IX. Região Administrativa

XIV. Finalidade

V. Registro Visual

X. Subprefeitura

XV. Nominação

Na fase pré-campo foi realizado o tratamento e análise das informações
organizadas na base de dados e a consulta técnica ao Núcleo de Denominação de
logradouros públicos da Supervisão de Pesquisa e Difusão do Arquivo Histórico de São
Paulo, com vistas a qualificar as informações e também ampliá-las.

6

O catálogo é apresentado na integra no anexo II do presente trabalho.
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A consulta ao referido departamento revelou que processos correspondentes aos
logradouros em questão encontram-se sob a guarda do Arquivo Central da Prefeitura de
São Paulo, sendo necessário para a análise dos mesmos um tempo maior do que o
predito para a realização de desta pesquisa, uma vez que o fluxo de solicitação e análise
de cada processo demanda cerca de 30 a 45 dias, entre formalização da solicitação,
remessa do documento, digitalização e análise.
Não obstante foi importante identificar que o citado departamento desenvolve,
desde 2013, ações com vistas à identificação e atualização das informações referentes
aos logradouros nomeados no período da ditadura civil militar e que sejam precedidos
de referência a cargos militares, tendo até o presente momento tratado os processos
referentes ao período de 1964 e 1969.
Nas palavras de Maurílio Ribeiro,
“Os processos são obscuros e não seguem a legislação
vigente no período, com pouca ou nenhuma referência ao
fator motivador da denominação, bem como ao solicitante.
O que torna a tarefa de análise complexa e morosa.”
(Maurílio Ribeiro, Entrevista concedida à pesquisadora,
2014).

Obstante os fatos e dados obtidos passou-se a fase de definição dos logradouros
a ser considerado na fase de campo, tendo sido privilegiado o universo daqueles que
veiculam nome de pessoas que supostamente cometeram crimes de lesa humanidade ou
são reconhecidas pela colaboração com o regime ditatorial.
Considerado o objeto central do estudo e o teor qualitativo da pesquisa, elegeuse aplicar o questionário em logradouros com registro de número e caracterização de
domicílio, respeitado a proporcionalidade e distribuição por zona administrativa, o que
foi precedido pelo contato com as subprefeituras responsáveis e identificação dos
equipamentos públicos situados nos mesmos, bem como das associações sociais dos
bairros nos quais estes estão situados.
Paralelamente a essa etapa foi elaborado o roteiro de entrevista7 para o qual se
tomou como referência a legislação vigente na cidade de São Paulo sobre logradouros, a
7

O roteiro de entrevista está disponível no anexo I do presente trabalho.
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pesquisa realizada por Catela (2000) 8 sobre a reconstrução do mundo dos familiares de
desaparecidos na Argentina e a Portaria Interministerial nº 340, de 1º de junho de 2012,
que, em síntese, trata da composição do cadastro socioeconômico da população atingida
por empreendimentos de Geração de Energia e a pesquisa.
Apesar da referida Portaria não tratar diretamente de populações residentes em
logradouros sujeitos a alteração de nomenclatura considerou-se a pertinência do
conjunto de orientações e esclarecimentos técnicos estabelecidos para o planejamento,
gerenciamento e execução das atividades considerando-se que a alteração de
nomenclatura de logradouro é uma ação que demanda sensibilização e causa impacto
direto na população.
Salientamos que a presente pesquisa, devido a seus limites, não teve como
intuito realizar o registro individualizado dos moradores dos logradouros em questão,
mas averiguar indicadores qualitativos que favoreçam a implementação de políticas de
alteração de nomeações de logradouros. Porém, evidenciamos que uma política de
memória e verdade deve avançar na realização e sistematização do cadastro e perfil
socioeconômico e cultural dos moradores9, bem como na promoção da educação para a
memória e verdade junto à população residente e em seu em torno.
Afora o fator supracitado a realização do cadastro é uma exigência legal que se
impõe, pois a lei no. 15.717, de abril 2013 estabelece:

““Art. 10 O art. 5 0 da Lei no 14.454, de 27 de
junho de 2007, fica acrescido do seguinte inciso:
”IV - quando se tratar de denominação referente à
autoridade que tenha cometido crime de lesahumanidade ou graves violações de direitos
humanos.” Art. 20 O § 30 do art. 50 da Lei no
14.454, de 27 de junho de 2007, passa a ter a
8

O estudo de Catela (2000) contribuiu para a elaboração do roteiro da entrevista e a definição dos
recortes geracionais a serem considerados na fase de tratamento de dados.
9
Para realização do perfil socioeconômico e cultural do logradouro se faz necessário diversas ações,
dentre elas: a) Constituição de um Comitê Intersetorial de alteração de logradouros, b) Elaboração do
Plano Cadastral, c) indicação de responsável técnico pela execução do Cadastro; d) constituição das equipes
técnicas e de campo; e) plano de comunicação;f) questionários para aplicação durante as entrevistas e g)
indicação dos meios para atendimento ao público-alvo do cadastramento. No processo de realização do
Cadastro Socioeconômico e Cultural, o principal desafio dos responsáveis pela ação será o de definir, a partir
do Plano Cadastral, estratégias adequadas para que o conjunto da população atingida possa ser cadastrado.
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seguinte redação: "§ 30 Para a nova denominação
de logradouros nos casos dos incisos I e IV
deverão ser consultados os residentes ou
domiciliados
dos
mesmos,
devidamente
identificados".

Assim, a população dos referidos logradouros precisa ser identificada,
quantificada e qualificada pelo poder público o qual deve promover ações educativas e
compensatórias aos impactos ocasionados favorecendo o processo de alteração das
nomenclaturas de interesse.
Será complementada após a fase de campo

Síntese de resultados
Foram identificados 153 logradouros com referência a nome de pessoas que
tenham sofrido ou supostamente cometido crimes de lesa-humanidade ou violações aos
direitos humanos durante a ditadura civil-militar no município de São Paulo, SP. Deste
total 79,7% (122 logradouros) fazem referência a pessoas que morreram ou sofreram
desaparecimento forçado no período da ditadura civil militar brasileira e 20,3% (31
logradouros) a pessoas que são publicamente reconhecidas como supostos violadores ou
colaboradores do regime ditatorial.

Logradouros com referência a pessoas que
sofreram crimes de lesa-humanidade no
período da ditadura civil-militar brasileira.

Em se tratando dos logradouros com referência a vitima, do contingente
identificado a observância da distribuição por zona administrativa revela uma maior
concentração nas zonas sul (34%) e nordeste (41%).
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Gráfico I - Logradouros com denominação em homenagem a vítimas da ditadura civil
militar em São Paulo.

Ao observar o número de moradores residentes nos referidos logradouros
observa-se que a grande maioria é constituída por logradouros predominantemente
residenciais, ou seja, com taxa de endereços residenciais superiores a 90%, sendo que
apenas 8% (10 logradouros), apresentam um número de residências maior do que 100.
Ao focar a tipologia dos mesmos é possível averiguar que 87,7% (107
logradouros) condizem a “ruas”, sendo os demais distribuídos conforme apresentado
abaixo.
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Gráfico II – Distribuição de logradouros com designação em homenagem a vítimas de
crime de lesa humanidade no município de São Paulo durante a ditadura civil militar
brasileira.

Em se tratando do número de logradouros com referência a pessoas nascidas,
mortas ou desaparecidas na cidade de São Paulo foram contabilizado 51,6 % (63
logradouros) referências. Cabe salientar que em algumas vezes uma mesma vítima foi
homenageada em diferentes tipos de logradouros.
Sabendo que o total de vítimas reconhecidas pelo Estado Brasileiro, até o
presente momento é de 376, verifica-se que 32,4% receberam homenagens no
município de São Paulo, sendo que muitas ainda não foram homenageadas.
Também se faz importante ressaltar que a análise da localização e registros
iconográficos dos logradouros revela que a maioria está localizada em regiões de
expansão posterior aos anos 80, sendo a maioria situada em bairros periféricos.

14

Logradouros com referência a pessoas que
supostamente cometeram crimes de lesahumanidade ou violações dos direitos humanos
no período da ditadura civil-militar brasileira.

Como assinalado anteriormente foram identificados 31 logradouros com
referência a pessoas que supostamente cometeram crimes de lesa-humanidade ou
apoiaram o regime militar. Cabe destacar que destes 12,9% (quatro logradouros) fazem
referência a presidentes ditadores, sendo que no caso da Avenida Castelo Branco,
devido a sua extensão, aparece sob diferentes CEP, 35,5% (11 logradouros) a pessoas
reconhecidas pelo envolvimento direto em crimes de lesa-humanidade, 25,1% (oito
logradouros)

a

pessoas

socialmente

reconhecidas

como

colaboradores

e/ou

financiadores do regime ditatorial, 19,3% (seis logradouros) a governantes com
jurisprudência sobre o município de São Paulo e 6,4% (dois logradouros) com
referência a de comemoração reconhecida pelos apoiadores do golpe como sendo a data
da “Revolução de 64” 10.
Considerando o total de logradouros em tela é possível verificar uma maior
concentração na região oeste, na qual se localizam 35,4% (11 logradouros), estando os
demais distribuídos conforme demonstrado no gráfico abaixo:

10

Na madrugada do dia 31 de março de 1964, deu-se início a operação Popeye, a qual consistia na
movimentação de tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão em direção ao Rio de Janeiro. As
tropas partiram de Juiz de Fora (MG) com o apoio do General Luiz Carlos Guedes, comandante do IV
Regimento Divisionário, sediado em Belo Horizonte. Em 31 de março de 1964, o então presidente João
Goulart, estava no exercício do poder, não configurando essa data como o marco histórico do fim da
democracia no país. O efetivo marco do Golpe é o dia 1º. de abril de 1964, data em que se deu a partida
de João Goulart de Brasília, o encerramento do governo democraticamente constituído e a instituição
da ditadura civil militar brasileira, que perdurou até 1985. Militares golpistas e seus apoiadores
reconhecem a data de 31 de março de 1965 como sendo a data da “Revolução de 64”, por serem
contrários ao movimento ser conhecido como o “Golpe de 1º. de Abril”, dia da mentira.
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Gráfico III - Logradouros com denominação em homenagem a pessoas que
supostamente apoiaram ou cometeram crimes de lesa-humanidade no período da
ditadura civil militar em São Paulo.

Ao observar o número de moradores residentes nos referidos logradouros
observa-se que a grande maioria é constituída por logradouros predominantemente
residenciais, ou seja, com taxa de endereços residenciais superiores a 90%, sendo que
25% (oito logradouros) apresentam um número de residências maior do que 100.
Ao focar a tipologia dos mesmos é possível averiguar que 45% (14 logradouros)
condizem a “ruas”, sendo, portanto grande parte 55% (17 logradouros) distribuída em
nomenclaturas que revelam uma maior respeito aos homenageados, conforme
apresentado no gráfico a seguir.
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Gráfico IV – Distribuição de logradouros com designação em homenagem a
colaboradores ou pessoas supostamente envolvidas em crime de lesa humanidade no
município de São Paulo durante a ditadura civil militar brasileira.

A análise da localização e registros iconográficos dos logradouros revela que os
logradouros concentram-se em bairros com perfil de classe média, apesar de haver
referência a logradouros em regiões periféricas, sendo que muitos foram nomeados
ainda no período da ditadura militar, sendo os processos de nomeação de difícil acesso à
população e muitas vezes incoerentes com a legislação vigente à época.

Análise dos dados obtidos nas entrevistas
(será complementado na fase de campo)
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GUIA DE LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Parte I - REFERÊNCIA A PESSOAS QUE TENHAM
SOFRIDO VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS
DURANTE
A
DITADURA
CIVIL-MILITAR
NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
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Biografia

ALBERI VIEIRA DOS SANTOS
Alberi Vieira dos Santos nasceu em 14 de julho de 1937, em Três
Passos (RS). Filho de Malvina Soares dos Santos e Antônio Vieira
dos Santos. Atuou na resistência à ditadura, mas seu caso é
recoberto de controvérsias havendo fortes indícios de que atuou
como agente do CIE e esteve envolvido como informante no caso
que levou à morte militantes de esquerda na fronteira com a
Argentina. Foi morto em 11 de fevereiro de 1979, em
circunstâncias não esclarecidas. Não foi reconhecida pelo estado
morte decorrente de perseguição polícia ou com participação de
agentes do Estado.

Vista

Logradouro

Rua Alberi Vieira dos Santos

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-216

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 25

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 96,15% dos endereços
residenciais.
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Biografia

ALBERTINO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente das Ligas Camponesas de Vitória de Santo Antão, em
Pernambuco. Desapareceu após o golpe militar de 64. Logo
depois seu corpo foi encontrado em estado de putrefação nas
matas do Engenho São José. Em nota oficial da Secretaria de
Segurança Pública de Pernambuco, foi dado a conhecimento
público que Albertino havia se suicidado por envenenamento, não
havendo qualquer indício que pudesse comprovar tal fato.

Vista

Logradouro

Rua Albertino José de Oliveira

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-250

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 81

Domicílios

60,49% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 39,51% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 98,84% dos endereços
residenciais.
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Biografia

ALEXANDRE VANUCCHI LEME
Alexandre Vanucchi Leme nasceu em 05 de outubro de 1950, em
Sorocaba, SP. Filho de Egle Maria Vanucchi Leme e José de
Oliveira Leme. Estudante universitário atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado em 16 de
março de 1973, então com 22 anos.

Vista

Logradouro

Praça Alexandre Vanucchi Leme

Identificação

Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo
alinhamento de imóveis, criado com o intuito de propiciar, em
região urbana, espaços abertos e destinados ao lazer e à
recreação comunitária, sem especificação de dimensões.

CEP

05767-540

Bairro

Jardim Catanduva

Distrito

Campo Limpo

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Campo Limpo

Nº de domicílios

Sem registro

Domicílios

Sem registro

Caracterização

Sem registro
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Biografia

ALEXANDRE VANUCCHI LEME
Alexandre Vanucchi Leme nasceu em 05 de outubro de 1950, em
Sorocaba, SP. Filho de Egle Maria Vanucchi Leme e José de
Oliveira Leme. Estudante universitário atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado em 16 de
março de 1973, então com 22 anos.

Vista

Logradouro

Rua Alexandre Vanucchi Leme

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

08381-630

Bairro

Jardim Alto Alegre

Distrito

Iguatemi

Região Administrativa

Leste

Subprefeitura

São Mateus

Nº de domicílios

Mais de 24

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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Biografia

ALFEU DE ALCÂNTARA MONTEIRO
Alfeu de Alcântara Monteiro nasceu em 31 de março de 1922, em
Itaqui (RS). Filho de João Alcântara Monteiro e Natalina Schenini
Monteiro. Militar, atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado em 04 de abril de 1964, então com
42 anos.

Vista

Logradouro

Rua Alfeu de Alcântara Monteiro

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-200

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura
Nº de domicílios

Jaçanã Tremembé
Mais de 01

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais
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Biografia

ALUÍSIO PALHANO PEDREIRA FERREIRA
Aluísio Palhano Pedreira Ferreira nasceu em 05 de setembro de
1922, em Pirajuí (SP), filho de Henise Palhano Ferreira e João
Alves Pedreira Ferreira. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
registra-se seu desparecimento forçado, cometido por agentes do
Estado, em 09 de maio de 1971, então com 49 anos.

Vista

Logradouro

Rua Aluísio Palhano Pedreira Ferreira

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04848-240

Bairro

Jardim Toca

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 20

Domicílios

Domicílios constituídos predominantemente de casas, sobrados
ou similares.

Caracterização

Predominantemente residencial sem quantificação de endereços
residenciais.
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Biografia

ANA ROSA KUCINSKI SILVA
Nasceu no município de São Paulo em 12 de janeiro de 1942, filha
de Majer Kucinski e de Ester Kucinski. Pesquisadora e professora
universitária atuou na resistência ao regime militar implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política foi sequestrada
por agentes do Estado, em 22 de abril de 1974, aos 32 anos,
juntamente com seu esposo, estando desaparecida desde então.

Vista

Logradouro

Rua Ana Rosa Kucinski Silva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04848-210

Bairro

Jardim Toca

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 20

Domicílios

Domicílios constituídos predominantemente de casas, sobrados
ou similares.

Caracterização

Predominantemente residencial sem quantificação de endereços
residenciais.
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Biografia

ÂNGELO ARROYO
Ângelo Arroyo nasceu no município de São Paulo em 06 de
novembro de 1928, filho de Encarnação Arroyo e Ângelo Arroyo.
Atuou na resistência ao regime militar implementado no país em
1964. Vítima de perseguição política foi morto por agentes do
Estado em 16 de dezembro de 1976, em fato conhecido como
“Chacina da Lapa”.

Vista

Logradouro

Travessa Ângelo Arroyo

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 3,61m a 7,19m entre os alinhamentos.

CEP

03616-200

Bairro

Vila Feliz

Distrito

Penha

Região Administrativa

Leste

Subprefeitura

Penha

Nº de domicílios

Mais de 10

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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Biografia

ANTONIO BENETAZZO
Antônio Benetazzo nasceu em 01 de novembro de 1941, em
Verona, Itália. Filho de Giulietta Sguazzardo Benetazzo e Pietro
Benetazzo. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
preso e morto por agentes do Estado em 28 de outubro de 1972,
então com 30 anos.

Vista

Logradouro

Praça Antonio Benetazzo

Identificação

Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo
alinhamento de imóveis, criado com o intuito de propiciar, em
região urbana, espaços abertos e destinados ao lazer e à
recreação comunitária, sem especificação de dimensões.

CEP

01332-060

Bairro

Bela Vista

Distrito

Bela Vista

Região Administrativa

Centro

Subprefeitura

Sé

Nº de domicílios

Sem registro

Domicílios

Sem registro

Caracterização

Sem registro
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Biografia

ANTÔNIO CARLOS BICALHO LANA
Antônio Carlos Bicalho Lana nasceu em 02 de março de 1949, em
Ouro Preto (MG). Filho de Adalgisa Gomes de Lana e Adolfo
Bicalho de Lana. Estudante secundarista atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi preso e morto por agentes do Estado em
30 de novembro de 1973, então com 24 anos. Seus restos mortais
foram exumados em 1990, com o apoio do governo municipal de
São Paulo e transladados para Ouro Preto, em 16 de agosto de
1991.

Vista

Logradouro

Rua Antônio Carlos Bicalho Lana

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04848-220

Bairro

Jardim Toca

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 15

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 93,33% dos endereços
residenciais.
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Biografia

ANTÔNIO CARLOS SILVEIRA ALVES
Antônio Carlos Silveira Alves. Estudante universitário atuou na
resistência ao regime ditatorial implementado no país em 1964,
tendo desaparecido em 01 de abril de 1964 em circunstâncias não
esclarecidas.

Vista

Logradouro

Rua Antônio Carlos Silveira Alves

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-248

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Sem registro

Domicílios

Sem registro

Caracterização

Sem registro
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Biografia

ANTÔNIO DE PÁDUA COSTA
Antônio de Pádua Costa nasceu em 12 de junho de 1943, em Luis
Correa (PI). Filho de Maria Jardilina da Costa e João Lino da Costa.
Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado no país
em 1964. Vítima de perseguição política foi morto por agentes do
Estado na região do Araguaia, entre janeiro e 05 de março de
1974, então com 30 anos. Seus restos mortais encontram-se
desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Antônio de Pádua Costa

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-430

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 12

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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Biografia

ANTÔNIO DOS TRÊS REIS OLIVEIRA
Antônio dos Três Reis Oliveira nasceu em 19 de novembro de
1948, em Tirões (MG). Filho de Glaucia Maria de Oliveira e Argeu
de Oliveira. Estudante universitário atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado em 17 de
maio de 1970, então com 21 anos.

Vista

Logradouro

Rua Antônio dos Três Reis Oliveira

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04848-230

Bairro

Jardim Toca

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 4

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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Biografia

ANTÔNIO GUILHERME RIBEIRO RIBAS
Antônio Guilherme Ribeiro Ribas nasceu em 20 de setembro de
1946, em São Paulo (SP), filho de Benedicta de Araújo Ribeiro
Ribas e Walter Scheiba Pinto Ribas. Atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado na região do
Araguaia, em 28 de novembro de 1973. Seus restos mortais
encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Antônio Guilherme Ribeiro Ribas

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04814-580

Bairro

Jardim Ganhembu

Distrito

Cidade Dutra

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 42

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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Biografia

ANTÔNIO SÉRGIO DE MATOS
Antônio Sérgio de Mattos nasceu em 18 de fevereiro de 1948, no
Rio de Janeiro (RJ). Filho de Maria de Lourdes Pereira de Mattos e
Armando Mattos. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado em 23 de setembro de 1971, então
com 23 anos.

Vista

Logradouro

Rua Antônio Sérgio de Matos

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-203

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 278

Domicílios

21,58% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 78,42% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 97,78% dos endereços
residenciais.
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Biografia

ARI DA ROCHA MIRANDA
Ari da Rocha Miranda. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964, tendo sido morto por agentes do
Estado em 11 de junho de 1970.

Vista

Logradouro

Rua Ari da Rocha Miranda

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-190

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 267

Domicílios

24,72% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 75,28% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 97,72% dos endereços
residenciais.
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Biografia

ARMANDO TEIXEIRA FRUTUOSO
Armando Teixeira Frutuoso nasceu em 20 de maio de 1923, no Rio
de Janeiro (RJ). Filho de Maria da Glória Frutuoso e Aníbal Teixeira
Frutuoso. Operário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
sofreu desaparecimento forçado cometido por agentes do Estado
em setembro de 1975. Seus restos mortais encontram-se
desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Armando Teixeira Frutuoso

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-420

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 31

Domicílios

83,87% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 16,13% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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Biografia

AURORA MARIA NASCIMENTO FURTADO
Aurora Maria Nascimento Furtado nasceu em 17 de junho de
1946, em São Paulo (SP), filha de Maria Lady Nascimento Furtado
e Mauro Albuquerque Furtado. Atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado nos país em 1964. Vítima de perseguição
política foi morta por agentes do Estado em 10 de novembro de
1972.

Vista

Logradouro

Rua Aurora Maria Nascimento Furtado

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-217

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 33

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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Biografia

AYLTON ADALBERTO MORTATI
Aylton Adalberto Mortati nasceu em 13 de janeiro de 1946 em
Catanduva (SP). Filho de Carmem Sobrinho Mortati e Umberto
Mortati. Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política registra-se seu
desaparecimento forçado, cometido agentes do Estado, em 04 de
novembro de 1971, então com 24 anos.

Vista

Logradouro

Rua Aylton Adalberto Mortati

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04848-250

Bairro

Jardim Toca

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 22

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais
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Biografia

BERNARDINO SARAIVA
Bernardino Saraiva. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964, tendo sido morto por agentes do
Estado em São Leopoldo (RS), em 14 de abril de 1964.

Vista

Logradouro

Rua Bernardino Saraiva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-218

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 18

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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Biografia

CARLOS LAMARCA
Carlos Lamarca nasceu em 27 de outubro de 1937, no Rio de
Janeiro (RJ). Filho de Antônio Lamarca e Gertrudes da Conceição
Lamarca. Militar, atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
moto por agentes do Estado em 17 de setembro de 1971, então
com 33 anos.

Vista

Logradouro

Rua Carlos Lamarca

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

05273-150

Bairro

Vila Palmares

Distrito

Brasilândia

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Freguesia do Ó

Nº de domicílios

Mais de 12

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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Biografia

CARLOS MARIGHELLA
Carlos Marighela nasceu em 05 de dezembro de 1911, em
Salvador (BA). Filho de Maria Rita do Nascimento Marighella e
Carlos Augusto Marighella. Atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi morto por agentes do Estado em 04 de novembro de
1969, então com 57 anos.

Vista

Logradouro

Rua Carlos Marighella

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02875-000

Bairro

Jardim Elisa Maria

Distrito

Brasilândia

Região Administrativa

Noroeste

Subprefeitura

Freguesia do Ó

Nº de domicílios

Mais de 163

Domicílios

80,98% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 19,02% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 97,63% dos endereços
residenciais
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CARLOS MARIGHELLA
Carlos Marighella nasceu em 05 de dezembro de 1911, em
Salvador (BA). Filho de Maria Rita do Nascimento Marighella e
Carlos Augusto Marighella. Atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi morto por agentes do Estado em 04 de novembro de
1969, então com 57 anos.

Vista

Logradouro

Rua Carlos Marighella

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

05273-040

Bairro
Distrito

Vila Palmares
Brasilândia

Região Administrativa
Subprefeitura

Noroeste
Freguesia do Ó

Nº de domicílios

Mais de 66

Domicílios

92,42% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 7,58% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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DÊNIS ANTÔNIO CASEMIRO
Denis Antônio Casemiro nasceu em 09 de dezembro de 1942, em
Votuporanga (SP). Filho de Maria dos Anjos Casemiro e Antônio
Casemiro Sobrinho. Camponês atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi preso e morto por agentes do Estado em 19 de maio
de 1971, então com 28 anos. Enterrado com nome falso no
Cemitério Dom Bosco, em Perus, seus restos mortais estavam na
vala comum. Após identificação os restos mortais foram
enterrados no jazido da família, no Rio de Janeiro, em 13 de julho
de 1992.

Vista

Logradouro

Rua Denis Antônio Casemiro

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

03875-020

Bairro

Vila Rio Branco

Distrito

Água Rasa

Região Administrativa

Sudeste

Subprefeitura

Mooca

Nº de domicílios

Mais de 14

Domicílios

71,43% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 28,57% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 93,75% dos endereços
residenciais.
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DERMEVAL DA SILVA PEREIRA
Dermeval da Silva Pereira nasceu em 16 de fevereiro de 1945, em
Salvador (BA). Filho de Francisca das Chagas Pereira e Carlos
Gentil Pereira. Advogado atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado na região do Araguaia entre janeiro
e 28 de março de 1974, aos 29 anos. Seus restos mortais
encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Dermeval da Silva Pereira

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-010

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 51

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 95,45% dos endereços
residenciais.
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DEVANIR JOSÉ DE CARVALHO
Devanir José de Carvalho nasceu em 15 de julho de 1943, em
Muriaé (MG). Filho de Esther Campos de Carvalho e Ely José de
Carvalho. Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política foi morto por
agentes do Estado entre 5 e 07 de abril de 1971, aos 27 anos.

Vista

Logradouro

Rua Devanir José de Carvalho

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

03875-020

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 29

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 96,67% dos endereços
residenciais.
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DIMAS ANTÔNIO CASEMIRO
Dimas Antônio Casemiro nasceu em 15 de julho de 1943, em
Muriaé (MG). Filho de Esther Campos de Carvalho e Ely José de
Carvalho. Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política foi peso e morto
por agentes do Estado entre 05 e 07 de abril de 1971, então com
27 anos.

Vista

Logradouro

Rua Dimas Antônio Casemiro

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

03251-240

Bairro

Vila Industrial

Distrito

Vila Prudente

Região Administrativa

Sudeste

Subprefeitura

Vila Prudente

Nº de domicílios

Mais de 04

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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DIOGENES DE ARRUDA CÂMARA
Diógenes de Arruda Câmara nasceu em 23 de dezembro de 1914,
em Afogados da Ingazeira (PE). Filho de Julia Lopes Câmara e José
Bezerra Câmara. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
preso e torturado por agentes do Estado, tendo sido exilado. Após
seu retorno ao país atuou na luta dos familiares de mortos e
desaparecidos, vindo a falecer em 25 de novembro de 1979,
então com 64 anos.

Vista

Logradouro

Travessa Diógenes de Arruda Câmara

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 3,61m a 7,19m entre os alinhamentos.

CEP

08381-890

Bairro

Recanto Verde do Sol

Distrito

Sapopemba

Região Administrativa

Sudeste

Subprefeitura

Vila Prudente

Nº de domicílios

Mais de 10

Domicílios

Domicílios constituídos predominantemente de casas, sobrados
ou similares.

Caracterização

Predominantemente residencial sem quantificação de endereços
residenciais.
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EDGAR DE AQUINO DUARTE
Edgard de Aquino Duarte nasceu em 22 de fevereiro de 1941, em
Bom Jardim (PE). Filho de Francisca Maria Duarte e José Geraldo
Duarte. Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política sofreu
desaparecimento forçado, cometido por agentes do Estado, em
junho de 1974, então com 32 anos.

Vista

Logradouro

Rua Edgar Aquino Duarte

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04814-370

Bairro

Jardim Ganhembu

Distrito

Cidade Dutra

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 34

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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EDMUR PÉRICLES CAMARGO
Edmur Péricles Camargo nasceu em 04 de novembro de 1914, no
município de São Paulo, filho de Tomás Benedito Moura Camargo
e Maria da Penha Amaral Vilaça. Atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política por volta de 1975 sofreu desaparecimento forçado
ocasionado por agentes do Estado, sendo reconhecido como
desaparecido político.

Vista

Logradouro

Rua Edmur Péricles Camargo

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04814-380

Bairro

Jardim Ganhembu

Distrito

Cidade Dutra

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 19

Domicílios

78,95% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 21,05% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 90,91% dos endereços
residenciais
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EDUARDO COLLIER FILHO
Eduardo Collier Filho nasceu em 05 de dezembro de1948, em
Recife (PE). Filho de Risoleta Meira Collier e Eduardo Collier.
Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado no país
em 1964. Vítima de perseguição política foi preso por agentes do
Estado e sofreu desaparecimento forçado em 23 de fevereiro de
1974, aos 25 anos. Seus restos mortais encontram-se
desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Eduardo Collier Filho

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-360

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 57

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 82,89% dos endereços
residenciais.
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ELMO CORREA
Elmo Corrêa nasceu em 16 de abril de 1946, no Rio de Janeiro
(RJ). Filho de Irene Creder Corrêa e Edgar Corrêa. Estudante
Universitário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado na região do Araguaia em 14 de
maio de 1974. Seus restos mortais encontram-se desaparecidos
até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Elmo Correa

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-290

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 82

Domicílios

85,37% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 14,63% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 98,80% dos endereços
residenciais.
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ELSON COSTA
Elson Costa nasceu em 26 de agosto de 1913, em Prata (MG).
Filho de Maria de Novaes Costa e João Soares da Costa. Atuou na
resistência ao regime ditatorial implementado no país em 1964.
Vítima de perseguição política sofreu desaparecimento forçado e
foi morto por agentes do Estado, em 14 de janeiro de 1975, então
com 61 anos.

Vista

Logradouro

Rua Élson Costa

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04848-260

Bairro

Jardim Toca

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 91

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 97,87% dos endereços
residenciais.

51

Biografia

EREMIAS DELIZOIKOV
Eremias Delizoicov nasceu em 27 de março de 1951, em São Paulo
(SP), filho de Liubovi Gradinar Delizoicov e Jorge Delizoicov. Atuou
na resistência ao regime ditatorial implementado no país em
1964. Vítima de perseguição política foi morto por agentes do
Estado, em 16 de outubro de 1969, então com 18 anos.

Vista

Logradouro

Rua Eremias Delizoicov

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

08061-115

Bairro

Jardim Pedro José

Distrito

Vila Jacuí

Região Administrativa

Leste

Subprefeitura

São Miguel Paulista

Nº de domicílios

Mais de 60

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 98,39% dos endereços
residenciais.
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FÉLIX ESCOBAR SOBRINHO
Félix Escobar Sobrinho nasceu em 22 de março de 1923, em
Miracema (RJ). Filho de Emília Gomes Escobar e José Escobar.
Sindicalista, atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
moto por agentes do Estado entre setembro e outubro de 1971,
aos 48 anos. Seus restos mortais encontram-se desaparecidos até
a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Félix Escobar

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-300

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 10

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente
residenciais.

residencial

com

100,00%

endereços
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FERNANDO AUGUSTO VALENTE DA FONSECA
Fernando Augusto da Fonseca nasceu em 13 de janeiro de 1946,
no Rio de Janeiro (RJ). Filho de Nathanayl Machado da Fonseca e
José Augusto Valente da Fonseca. Atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi preso e morto por agentes do Estado em 29 de
dezembro de 1972, aos 26 anos.

Vista

Logradouro

Rua Fernando Augusto da Fonseca

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-249

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 29

Domicílios

100,00% de domicílios constituído de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente
residenciais.

residencial

com

100,00%

endereços
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FLÁVIO DE CARVALHO MOLINA
Flávio de Carvalho Molina nasceu em 08 de novembro de 1947,
no Rio de Janeiro (RJ). Filho de Maria Helena Carvalho Molina e
Álvaro Andrade Lopes Molina. Atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi morto por agentes do Estado em 07 de novembro de
1971, então com 23 anos. Somente em 2005, seus restos mortais
foram identificados, sendo este o primeiro passo para
constituição do Banco de DNA dos mortos e desaparecidos
políticos, efetivado em 2006.

Vista

Logradouro

Rua Flávio de Carvalho Molina

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02422-030

Bairro

Parque Mandaqui

Distrito

Mandaqui

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Santana-Tucuruvi

Nº de domicílios

Mais de 10

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA
Francisco José de Oliveira nasceu em 05 de abril de 1943, em
Cabrália Paulista (SP). Filho de Maria das Neves Knalfec Oliveira e
Olívio Oliveira. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado, em 05 de novembro de 1971, aos
28 anos.

Vista

Logradouro

Rua Militante Francisco José de Oliveira

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-350

Bairro

Socorro

Distrito

Capela do Socorro

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 43

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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FREDERICO EDUARDO MAYR
Frederico Eduardo Mayr nasceu em 29 de outubro de 1948, em
Timbó (SC). Filho de Gertrud Mayr e Carlos Enrique Mayr.
Estudante Universitário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
preso e morto por agentes do Estado , em 24 de fevereiro de 1972,
aos 23 anos. Enterrado com nome falso no Cemitério Dom Bosco,
em Perus, seus restos mortais estavam na vala comum. Após
identificação, os restos mortais foram enterrados no jazido da
família, no Rio de Janeiro, em 13 de julho de 1992.

Vista

Logradouro

Rua Frederico Eduardo Mayr

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02564-030

Bairro

Casa Verde Alta

Distrito

Casa Verde

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Casa Verde

Nº de domicílios

Mais de 62

Domicílios

69,35% de domicílios constituído de casas, sobrados ou similares
e 30,65% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.
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Biografia

Predominantemente
residenciais.

residencial

com

94,03%

endereços

FREDERICO EDUARDO MAYR
Frederico Eduardo Mayr nasceu em 29 de outubro de 1948, em
Timbó (SC). Filho de Gertrud Mayr e Carlos Enrique Mayr.
Estudante universitário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
preso e morto por agentes do Estado , em 24 de fevereiro de
1972, aos 23 anos.

Vista

Logradouro

Viaduto Frederico Eduardo Mayr

Identificação

Obra viária que se sobrepõe à via pública ou à linha férrea, sem
definição de largura.

CEP

05802-150

Bairro

Jardim São Luís

Distrito

M'Boi Mirim

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

M'Boi Mirim

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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GELSON REICHER
Gelson Reicher nasceu no município de São Paulo (SP), em 20 de
fevereiro de 1949, filho de Berel Reizel Reicher e Blima Reicher.
Estudante universitário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado em 20 de janeiro de 1972, então
com 23 anos.

Vista

Logradouro

Praça Gelson Reicher

Identificação

Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo
alinhamento de imóveis, criado com o intuito de propiciar, em
região urbana, espaços abertos e destinados ao lazer e à
recreação comunitária, sem especificação de dimensões.

CEP

01545-100

Bairro

Jardim da Glória

Distrito

Vila Mariana

Região Administrativa

Centro Sul

Subprefeitura

Vila Mariana

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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GRENALDO DE JESUS DA SILVA
Grenaldo de Jesus Silva nasceu em 17 de abril de 1941, no
Maranhão. Filho de Eneida Estela Silva e Gregório Napoleão Silva.
Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado no país
em 1964. Vítima de perseguição política foi morto por agentes do
Estado, em 30 de maio de 1972, aos 31 anos.

Vista

Logradouro

Rua Grenaldo de Jesus da Silva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

03283-180

Bairro

Vila Ema

Distrito

São Mateus

Região Administrativa

Leste

Subprefeitura

São Mateus

Nº de domicílios

Mais de 16

Domicílios

75,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 25,00% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente
residenciais.

residencial

com

100,00%

endereços
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HELBER JOSÉ GOMES GOULART
Helber José Gomes Goulart Nasceu em 19 de setembro de 1944,
em Mariana (MG). Filho de Jandyra de Souza Gomes e Geraldo
Goulart do Nascimento. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado , em 16 de julho de 1973, então com
28 anos.

Vista

Logradouro

Rua Helber José Gomes Goulart

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-400

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 6

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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HELENIRA REZENDE DE SOUZA NAZARETH
Helenira Rezende de Souza Nazareth nasceu em 19 de janeiro de
1944. Filha de Euthália Resende de Souza Nazareth e Adalberto de
Assis Nazareth. Estudante universitária atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política sofreu desaparecimento forçado entre 28 e
29 de setembro de a 1972, tendo sido morta por agentes do
Estado, então com 28 anos. Seus restos mortais encontram-se
desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Helenira Rezende de Souza Nazareth

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-310

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 19

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente
residenciais.

residencial

com

100,00%

endereços
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HÉLIO LUIZ NAVARRO DE MAGALHÃES
Hélio Luiz Navarro de Magalhães nasceu em 23 de novembro de
1949, no Rio de Janeiro (RJ). Filho de Carmen Navarro Rivas e
Hélio Gerson Menezes de Magalhães. Estudante Universitário
atuou na resistência ao regime ditatorial implementado no país
em 1964. Vítima de perseguição política foi morto por agentes do
Estado na região do Araguaia em 14 de janeiro de 1974, então
com 24 anos. Seus restos mortais encontram-se desaparecidos
até a presente data

Vista

Logradouro

Rua Hélio Luiz Navarro de Magalhães

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-330

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 44

Domicílios

90,91% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 9,09% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente
residenciais.

residencial

com

100,00%

endereços
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HIRAN DE LIMA PEREIRA
Hiran de Lima Pereira nasceu em 03 de outubro de 1913, em
Caicó (RN). Filho de Maria Marieta de Lima Pereira e Hilário
Amâncio Pereira. Deputado pelo Rio Grande do Norte teve o
mandato cassado e atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
sofreu desaparecimento forçado, cometido por agentes do Estado
no início do ano de 1975, então com 61 anos. Até a presente data
figura como desaparecido político.

Vista

Logradouro

Rua Hiran de Lima Pereira

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04848-270

Bairro

Jardim Toca

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 104

Domicílios

80,77% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 19,23% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 93,94% dos endereços
residenciais.
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HIROAKI TORIGOE
Hiroaki Torigoe nasceu em 02 de dezembro de 1944, em Lins (SP).
Filho de Tomiko Torigoe e Hiroshi Torigoe. Estudante universitário
atuou na resistência ao regime ditatorial implementado no país
em 1964. Vítima de perseguição política foi preso e morto por
agentes do Estado em 05 de janeiro de 1972, então com 27 anos.

Vista

Logradouro

Rua Hiroaki Torigoe

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

08240-585

Bairro

Vila Progresso

Distrito

São Miguel

Região Administrativa

Leste

Subprefeitura

São Miguel Paulista

Nº de domicílios

Mais de 36

Domicílios

86,11% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 13,89% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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HONESTINO MONTEIRO GUIMARÃES
Honestino Monteiro Guimarães nasceu em 28 de março de 1947,
em Itaberaí (GO). Filho de Maria Rosa Leite Monteiro e Benedito
Monteiro Guimarães. Estudante Universitário atuou na resistência
ao regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado, em 10 de
outubro de 1973. Seus restos mortais encontram-se
desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Honestino Monteiro Guimarães

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04848-280

Bairro

Jardim Toca

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 4

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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HONESTINO MONTEIRO GUIMARÃES
Honestino Monteiro Guimarães nasceu em 28 de março de 1947,
em Itaberaí (GO). Filho de Maria Rosa Leite Monteiro e Benedito
Monteiro Guimarães. Estudante Universitário atuou na resistência
ao regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado, em 10 de
outubro de 1973. Seus restos
mortais encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Viaduto Honestino Monteiro Guimarães

Identificação
CEP

05802-002

Bairro

Jardim Santo Antônio

Distrito

Santo Amaro

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Santo Amaro

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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IEDA SANTOS DELGADO
Ieda Santos Delgado nasceu em 09 de julho de 1945, no Rio de
Janeiro (RJ). Filha de Eunice Santos Delgado e Odorico Arthur
Delgado. Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política foi presa em 11
de abril de 1974 e sofreu desaparecimento forçado cometido por
agentes do Estado, então com 28 anos.

Vista

Logradouro

Rua Ieda Santos Delgado

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04848-290

Bairro

Jardim Toca

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 319

Domicílios

82,76% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 17,24% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 97,25% dos endereços
residenciais
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ISIS DIAS DE OLIVEIRA
Isis Dias de Oliveira nasceu em 29 de agosto de 1941, em São
Paulo (SP), filha de Felícia Mardini de Oliveira e Edmundo Dias de
Oliveira. Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política registra-se seu
desaparecimento forçado cometido por agentes do Estado em 30
de janeiro de 1972, apesar da confirmação de sua morte seus
restos mortais não foram entregues à família.

Vista

Logradouro

Rua Isis Dias de Oliveira

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

03911-015

Bairro

Jardim Tango

Distrito

Aricanduva

Região Administrativa

Sudeste

Subprefeitura

Aricanduva

Nº de domicílios

Mais de 73

Domicílios

94,52% de domicílios constituído de casas, sobrados ou similares
e 5,48% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente
residenciais.

residencial

com

98,67%

endereços
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ISIS DIAS DE OLIVEIRA
Isis Dias de Oliveira nasceu em 29 de agosto de 1941, em São
Paulo (SP), filha de Felícia Mardini de Oliveira e Edmundo Dias de
Oliveira. Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política registra-se seu
desaparecimento forçado cometido por agentes do Estado em 30
de janeiro de 1972, apesar da confirmação de sua morte seus
restos mortais não foram entregues à família.

Vista
Logradouro

Sem registro
Praça Isis Dias de Oliveira

Identificação

Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo
alinhamento de imóveis, criado com o intuito de propiciar, em
região urbana, espaços abertos e destinados ao lazer e à
recreação comunitária, sem especificação de dimensões.

CEP

05076-015

Bairro

Lapa

Distrito

Lapa

Região Administrativa

Oeste

Subprefeitura

Lapa

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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ISMAEL SILVA DE JESUS
Ismael Silva de Jesus nasceu em 08 de agosto de 1953 em Palmelo
(GO). Filho de Jandyra Jesus da Silva e Ismail Augusto da Silva.
Estudante Secundarista atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
preso e morto por agentes do Estado em 09 de agosto de 1972,
então com 19 anos.

Vista

Logradouro

Rua Ismael de Jesus Silva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-204

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 42

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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ISSAMI NAKAMURA OKANO
Issami Nakamura Okano nasceu em 23 de novembro de 1911, em
Cravinhos (SP). Filho de Sadae Nakamura Okano e Hideu Okano.
Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado no país
em 1964. Vítima de perseguição política sofreu desaparecimento
forçado cometido por agentes do Estado, em 14 de maio de 1974,
então com 28 anos. Até a presente data figura como desaparecido
político.

Vista

Logradouro

Rua Issami Nakamura Okano

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-280

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa
Subprefeitura

Sul
Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 164

Domicílios

85,37% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 14,63% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 96,88% dos endereços
residenciais
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ITAIR JOSÉ VELOSO
Itair José Veloso nasceu em 10 de junho de 1930, em Faria Lemos
(MG). Filho de Zulmira Maria Teodora e Sebastião Veloso.
Sindicalista atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
sofreu desaparecimento forçado causado por agentes do Estado,
em 22 de maio de 1975, então com 45 anos. Seus restos mortais
encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Itair José Veloso

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-260

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa
Subprefeitura

Sul
Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 33

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 92,50% dos endereços
residenciais.
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IVAN ROCHA AGUIAR
Ivan Rocha Aguiar nasceu em 14 de dezembro de 1941, em
Triunfo (PE). Filho de Luzinete Rocha Aguiar e Severino Aguiar
Pereira. Estudante Secundarista atuou resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi morto por agentes do Estado em 01 de abril de 1964,
então com 23 anos.

Vista

Logradouro

Rua Ivan Rocha Aguiar

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-220

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 30

Domicílios

Domicílios constituídos predominantemente de casas, sobrados
ou similares.

Caracterização

Predominantemente residencial sem quantificação de endereços
residenciais.
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JAIME PETIT DA SILVA
Jaime Petit da Silva nasceu em 18 de junho de 1945, em Iacanga
(SP). Filho de Julieta Petit da Silva e José Bernardino da Silva
Júnior. Estudante Universitário e Professor atuou resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado na região do
Araguaia entre 28 de novembro e 22 de dezembro de 1973, então
com 28 anos. Seus restos mortais encontram-se desaparecidos
até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Jaime Petit da Silva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-230

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa
Subprefeitura

Sul
Parelheiros

Nº de domicílios
Domicílios

Mais de 24
100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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JANA MARRONI BARROSO
Jane Maroni Barroso nasceu em 10 de junho de 1948, em
Fortaleza (CE). Filha de Cyrene Maroni Barroso e Benigno Girão
Barroso. Estudante Universitária atuou resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi morta por agentes do Estado na região do Araguaia
entre 02 de janeiro e 11 de fevereiro de 1974, então com 25 anos.
Seus restos mortais encontram-se desaparecidos até a presente
data.

Vista

Logradouro

Rua Jana Maroni Barroso

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-240

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 48

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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JANE VANINI CAPOZI
Jane Vanini Capozi nasceu em 08 de setembro de 1945, em
Cáceres (MT). Filha de Antônia Maciel Vanini e José Vanini Filho.
Estudante Universitária atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morta pelas forças repressivas da ditadura chilena em 06 de
dezembro de 1974, então com 29 anos. Seus restos mortais
encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Jane Vanini Capozi

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-340

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 105

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 87,70% dos endereços
residenciais.
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JAYME AMORIM MIRANDA
Jayme Amorim Miranda nasceu em 18 de julho de 1926, em
Maceió (AL). Filho de Hermé Amorim de Miranda e Manoel
Simplício de Miranda. Advogado e jornalista atuou resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política sofreu desaparecimento forçado em 04 de
fevereiro de 1975, havendo indícios de que foi morto por agentes
do Estado, então com 48 anos. Seus restos mortais encontram-se
desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Jaime Amorim Miranda

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-250

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 16

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 94,74% dos endereços
residenciais.
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JEOVA ASSIS GOMES
Jeová de Assis Gomes nasceu em 24 de agosto de 1943, em Araxá
(MG). Filho de Maria José Assis Gomes e Luiz Gomes Filho.
Estudante Universitário atuou resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado em 09 de janeiro de 1972, então
com 28 anos.

Vista

Logradouro

Rua Jeová de Assis Gomes

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-223

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 51

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 96,23% dos endereços
residenciais.
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JOÃO CARLOS CAVALCANTI REIS
João Carlos Cavalcanti Reis nasceu em 06 de agosto de 1948, em
Salvador (BA). Filho de Helena Reis Cavalcanti Reis e João Viveiros.
Atuou na resistência ao regime ditatorial implementado no país
em 1964. Vítima de perseguição política foi morto por agentes do
Estado, em 30 de outubro de 1972, então com 27 anos.

Vista

Logradouro

Rua João Carlos Cavalcanti Reis

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-206

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 10

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 83,33% dos endereços
residenciais.
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JOÃO LUCAS ALVES
João Lucas Alves nasceu em 03 de novembro de 1935, em
Canhotinho (PE). Filho de Odília Pimenta Alves e José Lucas Alves.
Militar atuou resistência ao regime ditatorial implementado no
país em 1964. Vítima de perseguição política foi morto por
agentes do Estado em 06 de março de 1969, então com 33 anos.

Vista

Logradouro

Rua João Lucas Alves

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-225

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 20

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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JOÃO MASSENA MELO
João Massena de Melo nasceu em 16 de agosto de 1919, em Água
Preta (PE). Filho de Olímpia Melo Maciel e Sebastião Massena
Melo. Vereador pelo Distrito Federal e Deputado pelo Estado da
Guanabara, com o Golpe de 64 teve o mandato cassado e atuou
na resistência ao regime ditatorial implementado no país em
1964. Vítima de perseguição política sofreu desaparecimento
forçado em 03 de abril de 1974, então com 54 anos. Até a
presente data figura como desaparecido político.

Vista

Logradouro

Rua João Massena Melo

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-390

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Norte

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 16

Domicílios

75,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 25,00% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 94,74% dos endereços
residenciais.
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JOÃO MENDES ARAÚJO
João Mendes Araújo nasceu em 28 de julho de 1947, em Bom
Jardim (PE). Agricultor atuou resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado entre 24/01/1972 e 25/02/1972,
então com 24 anos.

Vista

Logradouro

Rua João Mendes Araújo

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-227

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 33

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 96,30% dos endereços
residenciais.
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JOAQUIM CÂMARA FERREIRA
Joaquim Câmara Ferreira nasceu em 05 de setembro de 1913, em
Jaboticabal (SP). Filho de Cleonice Câmara Ferreira e Joaquim
Baptista Ferreira Sobrinho. Atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi morto por agentes do Estado, em 23 de outubro de
1970, então com 57 anos.

Vista

Logradouro

Rua Joaquim Câmara Ferreira

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02870-190

Bairro

Parque Tietê

Distrito

Brasilândia

Região Administrativa

Noroeste

Subprefeitura

Freguesia do Ó

Nº de domicílios

Mais de 10

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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JOSE CARLOS GUIMARÃES
José Carlos Guimarães nasceu em 04 de junho de 1948, em São
Paulo (SP). Filho de Magdalena Topolovsk e Adalberto Carlos
Barbeto Guimarães. Estudante Secundarista atuou na resistência
ao regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado em 03 de
outubro de 1968, então com 20 anos.

Vista

Logradouro

Rua José Carlos Guimarães

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-226

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 32

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 97,06% dos endereços
residenciais.
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JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA
José Ferreira de Almeida nasceu em 16 de dezembro de 1911, em
Piracaia (SP). Filho de Olympia Ferreira D’Almeida e Joaquim
Josino Ferreira. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
preso e morto por agentes do Estado, em 08 de agosto de 1975,
então com 63 anos.

Vista

Logradouro

Rua Tenente José Ferreira de Almeida

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04167-060

Bairro

Vila Moraes

Distrito

Cursino

Região Administrativa

Sudeste

Subprefeitura

Ipiranga

Nº de domicílios

Mais de 30

Domicílios

Domicílios constituídos predominantemente de casas, sobrados
ou similares.

Caracterização

Predominantemente residencial sem quantificação de endereços
residenciais.
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JOSÉ LAVECHIA
José Lavecchia nasceu o em 25 de maio de 1919, em São Paulo
(SP), filho de Felícia de Matheu e Leo Lavecchia. Atuou na
resistência ao regime ditatorial implementado no país em 1964.
Vítima de perseguição política registra-se seu desaparecimento
forçado, cometido por agentes do Estado, em 1974. Até a
presente data figura como desaparecido político.

Vista

Logradouro

Rua José Lavechia

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

05563-070

Bairro

Jardim Raposo Tavares

Distrito

Raposo Tavares

Região Administrativa

Oeste

Subprefeitura

Butantã

Nº de domicílios

Mais de 484

Domicílios

36,36% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 63,64% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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JOSÉ MARIA FERREIRA ARAÚJO
José Maria Ferreira Araújo nasceu em 06 de junho de 1941, em
Fortaleza (CE). Filho de Maria da Conceição Ferreira de Araújo e
José Alexandre de Araújo. Atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi preso e morto por agentes do Estado, em 23 de
setembro de 1970, então com 29 anos. Seus restos mortais
encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua José Maria Ferreira de Araújo

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02410-020

Bairro

Vila Aurora

Distrito

Mandaqui

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Santana-Tucuruvi

Nº de domicílios

Mais de 15

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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JOSE MILTON BARBOSA
José Milton Barbosa nasceu em 22 de outubro de 1939, em Bonito
(PE). Filho de Maria das Dores de Paulo. Atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado em 05 de
dezembro de 1971, então com 32 anos.

Vista

Logradouro

Rua José Milton Barbosa

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-214

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 89

Domicílios

28,09% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 71,91% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 98,90% dos endereços
residenciais.
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JOSÉ MONTENEGRO DE LIMA
José Montenegro de Lima nasceu em 27 de outubro de 1943, em
Itapipoca (CE). Filho de Maria dos Santos Montenegro e Francisco
Montenegro de Andrade. Atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi preso em 29 de setembro de 1975, sendo vítima de
desaparecimento forçado cometido por agentes do Estado. Seus
restos mortais encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua José Montenegro de Lima

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04875-155

Bairro

Colônia

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 19

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 95,00% dos endereços
residenciais.
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JOSE ROBERTO ARANTES DE ALMEIDA
José Roberto Arantes de Almeida nasceu em 07 de fevereiro de
1943, em Pirajuí (SP). Filho de Aida Martoni de Almeida e Jose
Arantes de Almeida. Estudante universitário atuou na resistência
ao regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado, em 04 de
novembro de 1971, então com 28 anos.

Vista

Logradouro

Rua José Roberto Arantes de Almeida

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-224

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 15

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 93,75% dos endereços
residenciais.
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LOURDES MARIA WANDERLEY PONTES
Lourdes Maria Wanderley Pontes nasceu em 31 de março de
1943, em Olinda (PE). Filha de Tereza Wanderley Neves e Antônio
Araújo Neves. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morta por agentes do Estado em 29 de dezembro de 1972, então
com 29 anos.

Vista

Logradouro

Rua Lourdes Maria Wanderley Pontes

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-228

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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LUÍS ALMEIDA ARAÚJO
Luís Almeida Araújo nasceu em 27 de agosto de 1943, em Anádia
(AL). Filho de Maria José Mendes de Almeida Araújo e João
Rodrigues de Araújo. Estudante universitário atuou na resistência
ao regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política sofreu desaparecimento forçado cometido
por agentes do Estado, em 24 de junho de 1971, então com 27
anos. Seus restos mortais encontram-se desaparecidos até a
presente data.

Vista

Sem registro

Logradouro

Rua Luís Almeida Araújo

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

05328-097

Bairro

Vila Lageado

Distrito

Jaguaré

Região Administrativa

Oeste

Subprefeitura

Lapa

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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LUÍZ EURICO TEJERA LISBÔA
Luís Eurico Tejera Lisboa nasceu em 19 de janeiro de 1948, em
Porto União (SC). Filho de Célia Tejera Lisboa e Eurico Siqueira
Lisboa. Escriturário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
sofreu desaparecimento forçado cometido por agentes do Estado,
em setembro de 1972, então com 24 anos. Foi o primeiro
“desaparecido” a ter os restos mortais encontrados, em 1979, e
isto fortaleceu a luta e a busca das famílias pelos corpos de seus
entes queridos.

Vista

Logradouro

Rua Luís Eurico Tejera Lisboa

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04814-500

Bairro

Jardim Ganhembu

Distrito

Cidade Dutra

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 47

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 92,31% dos
residenciais.

endereços
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LUIZ IGNÁCIO MARANHÃO FILHO
Luiz Ignácio Maranhão Filho nasceu em 25 de janeiro de 1921, em
Natal (RN). Filho de Maria Salomé de Carvalho Maranhão e Luiz
Ignácio. Advogado, jornalista e professor atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Deputado pelo
Rio Grande do Norte, com o Golpe de 64 teve seu mandato
cassado. Vítima de perseguição política foi preso em 03 de abril
de 1974, sofreu desaparecimento forçado cometido por agentes
do Estado, então com 54 anos. Seus restos mortais encontram-se
desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Luis Inácio Maranhão

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-380

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios

Mais de 14

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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MANOEL FIEL FILHO
Manoel Fiel Filho nasceu em m 07 de janeiro de 1927, em
Quebrangulo (AL). Filho de Margarida Maria Lima e Manoel Fiel
Lima. Operário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
preso e morto por agentes do Estado, então com 48 anos.

Vista

Logradouro

Rua Manoel Fiel Filho

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

05273-160

Bairro

Vila dos Palmares

Distrito

São Domingos

Região Administrativa

Noroeste

Subprefeitura

Pirituba

Nº de domicílios

Mais de 05

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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MANOEL JOSÉ NURCHIS
Manoel José Nuschis nasceu em 19 de dezembro de 1940, em São
Paulo (SP), filho de Rosalina de Carvalho Nurchis e José Francisco
Nurchis. Operário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
registra-se seu desaparecimento forçado, cometido por agentes
do Estado, entre os dias 29 e 30 de setembro de 1972, então com
32 anos. Até a presente data figura como desaparecido político.

Vista

Logradouro

Rua Manuel José Nurchis

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04814-510

Bairro

Jardim Ganhembu

Distrito

Cidade Dutra

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 28

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 93,33% dos endereços
residenciais.
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MANOEL LISBOA DE MOURA
Manoel Lisboa de Moura nasceu em 21 de fevereiro de 1944, em
Maceió (AL). Filho de Iracilda Lisboa de Moura e Augusto de
Moura Castro. Estudante universitário atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado em 04 de
setembro de 1973, então com 29 anos.

Vista

Logradouro

Rua Manoel Lisboa de Moura

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-257

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 37

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.

98

Biografia

MANOEL RAIMUNDO SOARES
Manoel Raimundo Soares nasceu em 15 de março de 1936, em
Belém (PA). Filho de Etelvina Soares dos Santos. Militar atuou na
resistência ao regime ditatorial implementado no país em 1964.
Vítima de perseguição política foi morto entre 13 e 20 de agosto
de 1966, então com 30 anos.

Vista

Logradouro

Rua Manoel Raimundo Soares

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-234

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 07

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 77,78% dos endereços
residenciais.
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MÁRCIO BECK MACHADO
Márcio Beck Machado nasceu em 16 de janeiro de 1943, em São
Paulo, filho de Edena Beck Machado e Octavio Menezes Machado.
Estudante universitário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
registra-se seu desaparecimento forçado, cometido por agentes
do Estado, em 1973. Até a presente data figura como
desaparecido político.

Vista

Logradouro

Rua Márcio Beck Machado

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

08485-455

Bairro

Cidade Tiradentes

Distrito

Cidade Tiradentes

Região Administrativa

Leste

Subprefeitura

Cidade Tiradentes

Nº de domicílios

Mais de 100

Domicílios

Domicílios constituídos predominantemente de casas, sobrados
ou similares.

Caracterização

Predominantemente residencial sem quantificação de endereços
residenciais.
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MARCO ANTÔNIO DA SILVA LIMA
Marco Antônio da Silva Lima nasceu em 21 de outubro de 1941,
em João Pessoa (PB). Filho de Clarice da Silva Lima e Joaquim
Lucas de Lima. Militar atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado em 14 de janeiro de 1970, então
com 28 anos.

Vista

Logradouro

Rua Marco Antônio da Silva Lima

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-255

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 31

Domicílios

83,87% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 16,13% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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MARIA LÚCIA PETIT DA SILVA
Maria Lúcia Petit da Silva nasceu em 20 de março de 1950, em
Agudos (SP). Filha de Julia Petit da Silva e José Bernardino da Silva
Júnior. Professora primária atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi morta por agentes do Estado na região do Araguaia,
sendo registrado seu desaparecimento em 16 de junho de 1972,
então com 22 anos. Seus restos mortais foram localizados na
cidade de Xambioá, sendo identificada após exumação.

Vista

Logradouro

Rua Maria Lúcia Petit da Silva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04848-300

Bairro

Jardim Toca

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 22

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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MARILENA VILAS-BOAS PINTO
Marilena Villas Boas Pinto nasceu em 08 de julho de 1948, no Rio
de Janeiro (RJ). Filha de Avelina Villas Boas e Feliciano Pinto.
Estudante Universitária atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morta por agentes do Estado em 03 de abril de 1971, então com
22 anos.

Vista

Logradouro

Rua Marilena Vilas-Boas Pinto

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-230

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 6

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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MÁRIO DE SOUZA PRATA
Mario de Souza Prata nasceu em 26 de setembro de 1945, em
Cantagalo (RJ). Filho de Maria de Lourdes Prata e Mário Rodrigues
Prata. Estudante universitário atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi morto por agentes do Estado em 02 de abril de 1971,
então com 25 anos.

Vista

Logradouro

Rua Mário de Souza Prata

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-233

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro

104

Biografia

MIRIAM LOPES VERBENA
Miriam Lopes Verbena nasceu em 11 de fevereiro de 1946, em
Irituia Guamá (PA). Filha de Joaquina Lopes da Cunha Verbena e
Alfredo Lopes Verbena. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
morreu durante o regime militar em circunstâncias ainda não
esclarecidas.

Vista

Logradouro

Rua Miriam Lopes Verbena

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-235

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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NILDA CARVALHO CUNHA
Nilda Carvalho Cunha nasceu em 05 de julho de 1954, em Feira de
Santana (BA). Filha de Esmeraldina Carvalho Cunha e Tiburcio
Alves Cunha Filho. Estudante secundarista atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado em 14 de
novembro de 1971, então com 17 anos.

Vista

Logradouro

Rua Nilda Carvalho Cunha

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-215

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 20

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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OLAVO HANSEN
Olavo Hansen nasceu no município de São Paulo, em 14 de
setembro de 1937, filho de Borborema Hansen e Harald Hansen.
Operário atuou na resistência ao regime militar implementado no
país em 1964. Vítima de perseguição política foi morto por
agentes do estado em 09 de maio de 1970, após ser preso
durante comemoração operária pela passagem do Dia
Internacional do Trabalho.

Vista

Logradouro
Identificação

Rua Olavo Hansen
Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-258

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 16

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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ORLANDO DA SILVA ROSA BONFIM JÚNIOR
Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior nasceu em 14 de janeiro de
1915, em Santa Teresa (ES). Filho de Maria Gasparini Bonfim e
Orlando da Silva Bonfim. Advogado atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política sofreu desparecimento forçado causado por
agentes do estado, em 08 de outubro de 1975, então com 60 anos

Vista

Logradouro

Rua Orlando Rosa Bonfim Júnior

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-259

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 31

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos
residenciais.

endereços
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OSVALDO ORLANDO DA COSTA
Osvaldo Orlando da Costa nasceu em 27 de abril de 1938, em
Passa Quatro (MG). Filho de Rita Orlando dos Santos e José
Orlando da Costa. Atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
sofreu desaparecimento forçado ocasionado por agentes do
Estado, na região do Araguaia, entre janeiro e abril de 1974,
havendo fortes indícios de sua morte, então com 36 anos.

Vista

Logradouro

Rua Osvaldo Orlando da Costa

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-260

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 11

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 92,86% dos endereços
residenciais.
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PAULO MENDES RODRIGUES
Paulo Mendes Rodrigues nasceu em 25 de setembro de 1931, em
Cruz Alta (RS). Filho de Otilia Mendes Rodrigues e Francisco Alves
Rodrigues. Economista atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
sofreu desaparecimento forçado ocasionado por agentes do
Estado, na região do Araguaia em 25 de dezembro de 1973, então
com 42 anos. Seus restos mortais encontram-se desaparecidos
até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Paulo Mendes Rodrigues

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-263

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 32

Domicílios

87,50% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 12,50% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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PAULO STUART WRIGHT
Paulo Stuart Wright nasceu em 02 de julho de 1933, em Joaçaba
(SC). Filho de Maggie Belle Wright e Lothan Ephrain Wright. Atuou
na resistência ao regime ditatorial implementado no país em
1964. Vítima de perseguição política foi preso e morto por
agentes do Estado em setembro de 1973, então com 40 anos.
Seus restos mortais encontram-se desaparecidos até a presente
data.

Vista

Logradouro

Praça Paulo Stuart Wright

Identificação

Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo
alinhamento de imóveis, criado com o intuito de propiciar, em
região urbana, espaços abertos e destinados ao lazer e à
recreação comunitária, sem especificação de dimensões.

CEP

sem registro

Bairro

Pirituba

Distrito

Pirituba

Região Administrativa

Noroeste

Subprefeitura

Pirituba

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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PEDRO ALEXANDRINO DE OLIVEIRA FILHO
Pedro Alexandrino de Oliveira nasceu em 19 de março de 1947,
em Belo Horizonte (MG). Filho de Diana Piló de Oliveira e Pedro
Alexandrino de Oliveira. Estudante universitário atuou na
resistência ao regime ditatorial implementado no país em 1964.
Vítima de perseguição política sofreu desaparecimento forçado
ocasionado por agentes do Estado, na região do Araguaia, em 04
de agosto de 1974, havendo fortes indícios de sua morte, então
com 27 anos. Seus restos mortais encontram-se desaparecidos
até a presente data.

Vista

Sem registro

Logradouro

Rua Pedro Alexandrino de Oliveira

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-212

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã Tremembé

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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PEDRO VENTURA FELIPE DE ARAÚJO POMAR
Pedro Pomar nasceu em 23 de setembro de 1913, em Óbidos
(PA), filho de Felipe Cossio Pomar e Rosa de Araújo Pomar.
Deputado Federal foi cassado em 1947 e Atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto por agentes do Estado em 16 de
dezembro de 1976, então com 62 anos.

Vista

Logradouro

Rua Pedro Pomar

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02875-020

Bairro

Jardim Elisa Maria

Distrito

Brasilândia

Região Administrativa

Noroeste

Subprefeitura

Freguesia do Ó

Nº de domicílios

Mais de 33

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 94,44% dos endereços
residenciais.
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RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA
Raimundo Eduardo da Silva nasceu em 23 de março de 1948, em
Formigas (SP). Filho de Maria Francisca de Jesus e Pedro Eduardo.
Operário atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política sofreu
desaparecimento forçado, cometido por agentes do estado, em
22 de dezembro de 1970, então com 22 anos.

Vista

Logradouro

Rua Raimundo Eduardo da Silva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-213

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 02

Domicílios

100,00% de domicílios constituído de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente
residenciais.

residencial

com

100,00%

endereços
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RAMIRES MARANHÃO DO VALE
Ramires Maranhão do Vale nasceu em 02 de novembro de 1950,
em Recife (PE). Filho de Agrícola Maranhão do Valle e Francisco
Clóvis Marques do Valle. Estudante secundarista atuou na
resistência ao regime ditatorial implementado no país em 1964.
Vítima de perseguição política foi morto por agentes do Estado
em 27 de outubro de 1973, então com 22 anos.

Vista

Logradouro

Rua Ramires Maranhão do Vale

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-207

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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RANÚSIA ALVES RODRIGUES
Ranúsia Alves Rodrigues nasceu em 18 de junho de 1945, em
Garanhuns (PE). Filha de Áurea Alves Siqueira e Moisés Rodrigues
Vilela. Estudante Universitária atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi morta por agentes do Estado em 27 de outubro de
1973, então com 28 anos.

Vista

Logradouro

Rua Ranusia Alves Rodrigues

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-237

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 22

Domicílios

100,00% de domicílios constituído de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos
residenciais.

endereços
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REINALDO SILVEIRA PIMENTA
Reinaldo Silveira Pimenta nasceu em 04 de março de 1945, em
Niterói (RJ). Filha de Maria do Carmo Silveira Pimenta e José
Bastos Pimenta. Estudante Universitário atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morto em 27 de junho de 1969, então
com 24 anos.

Vista

Logradouro

Rua Reinaldo Silveira Pimenta

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-236

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 17

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 94,74% dos
residenciais.

endereços
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ROBERTO CIETTO
Roberto Cietto nasceu em 12de outubro de 1936, em Perneiras
(SP). Filho de Dorvalina da Silva Cietto e Primo Cietto. Atuou na
resistência ao regime ditatorial implementado no país em 1964.
Vítima de perseguição política foi morto em 04 de setembro de
1969, então com 32 anos.

Vista

Logradouro

Rua Roberto Cietto

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-210

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 71

Domicílios

9,86% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares e
90,14% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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RODOLFO DE CARVALHO TROIANO
Rodolfo de Carvalho Troiano nasceu em 02 de abril de 1950, em
Juiz de Fora (MG). Filho de Geny de Carvalho Troiano e Rodolfo
Troiano. Estudante atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
sofreu desaparecimento forçado ocasionado por agentes do
Estado, na região do Araguaia em 14 de janeiro de 1974, então
com 23 anos. Seus restos mortais encontram-se desaparecidos
até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Rodolfo de Carvalho Troiano

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-238

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 23

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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RUBENS BEIRODT PAIVA
Rubens Beirodt Paiva nasceu em 26 de setembro de 1929, em
Santos (SP). Filho de Aracy Beirodt Paiva e Jaime de Almeida
Paiva. Engenheiro e político teve seu mandato cassado com o
Golpe de 1964, atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado, em 20 de janeiro de 1971, então
com 41 anos. Seus restos mortais foram ocultados e encontramse desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Rubens Paiva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02875-060

Bairro

Jardim Elisa Maria

Distrito

Brasilândia

Região Administrativa

Noroeste

Subprefeitura

Freguesia do Ó

Nº de domicílios

Mais de 40

Domicílios

90,00% de domicílios constituído de casas, sobrados ou similares
e 10,00% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 95,24% dos
residenciais.

endereços
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RUI FRAZÃO SOARES
Rui Frazão Soares nasceu em 04 de outubro de 1941, em São Luis
(MA). Filho de Alice Frazão Soares e Mário da Silva Soares.
Estudante Universitário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
sofreu desaparecimento forçado ocasionado por agentes do
Estado em 27 de maio de 1974, então com 32 anos. Seus restos
mortais encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Rui Frazão Soares

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-239

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 18

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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SANTO DIAS DA SILVA
Santo Dias da Silva nasceu em 22 de fevereiro de 1942, em Terra
Roxa (SP). Filho de Laura Amâncio e Jesus Dias da Silva. Liderança
operária atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política foi moto por
agentes do Estado, em 30de outubro de 1979, então com 37 anos.
Sua morte causou grande comoção pública, gerando
manifestações populares de grande vulto e pronunciamentos em
defesa dos Direitos Humanos.

Vista

Logradouro
Identificação

Rua Santo Dias
Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

02169-300
Parque Vila Maria
Vila Maria
Nordeste
Vila Maria/Vila Guilherme
mais de 58
82,76% de domicílios constituído de casas, sobrados ou similares
e 17,24% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

predominantemente
residenciais

residencial

com

95,08%

endereços
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SANTO DIAS DA SILVA
Santo Dias da Silva nasceu em 22 de fevereiro de 1942, em Terra
Roxa (SP). Filho de Laura Amâncio e Jesus Dias da Silva. Liderança
operária atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política foi moto por
agentes do Estado, em 30de outubro de 1979, então com 37 anos.
Sua morte causou grande comoção pública, gerando
manifestações populares de grande vulto e pronunciamentos em
defesa dos Direitos Humanos.

Vista

Logradouro
Identificação

Rua Santo Dias
Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

02814-200
Jardim Paulistano
Pinheiros
Oeste
Pinheiros
mais de 250
44,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 56,00% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 92,31% de endereços
residenciais.
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SANTO DIAS DA SILVA
Santo Dias da Silva nasceu em 22 de fevereiro de 1942, em Terra
Roxa (SP). Filho de Laura Amâncio e Jesus Dias da Silva. Liderança
operária atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política foi moto por
agentes do Estado, em 30de outubro de 1979, então com 37 anos.
Sua morte causou grande comoção pública, gerando
manifestações populares de grande vulto e pronunciamentos em
defesa dos Direitos Humanos.

Vista
Logradouro
Identificação

Sem registro
Praça Santo Dias
Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo
alinhamento de imóveis, criado com o intuito de propiciar, em
região urbana, espaços abertos e destinados ao lazer e à
recreação comunitária, sem especificação de dimensões.

CEP

05864-210

Bairro

Vila Damaceno

Distrito

Brasilândia

Região Administrativa

Noroeste

Subprefeitura

Freguesia do Ó

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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SANTO DIAS DA SILVA
Santo Dias da Silva nasceu em 22 de fevereiro de 1942, em Terra
Roxa (SP). Filho de Laura Amâncio e Jesus Dias da Silva. Liderança
operária atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política foi moto por
agentes do Estado, em 30de outubro de 1979, então com 37 anos.
Sua morte causou grande comoção pública, gerando
manifestações populares de grande vulto e pronunciamentos em
defesa dos Direitos Humanos.

Vista
Logradouro

Sem registro
Viela Santo Dias da Silva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de pedestres, interligando dois
logradouros sem acesso de lotes para ela, com largura de até
4,00m entre os alinhamentos.

CEP

08150-265

Bairro

Jardim Robru

Distrito

Vila Curuça

Região Administrativa

Leste

Subprefeitura

Itaim Paulista/Vila Curuça

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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SANTO DIAS DA SILVA
Santo Dias da Silva nasceu em 22 de fevereiro de 1942, em Terra
Roxa (SP). Filho de Laura Amâncio e Jesus Dias da Silva. Liderança
operária atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política foi moto por
agentes do Estado, em 30de outubro de 1979, então com 37 anos.
Sua morte causou grande comoção pública, gerando
manifestações populares de grande vulto e pronunciamentos em
defesa dos Direitos Humanos.

Vista

Logradouro

Parque Santo Dias

Identificação

Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou por imóveis
circunvizinhos, implantado com o propósito de propiciar a
existência de espaços abertos, ajardinados e arborizados,
edificados ou não, visando primordialmente ao lazer, à recreação
comunitária e à preservação ambiental, além de conter
equipamentos destinados à cultura e à prática de esportes, dentre
outros; Espaço com grandes dimensões

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios
Caracterização

sem registro
Capão Redondo
Capão Redondo
Sul
Capão Redondo
sem registro
sem registro
sem registro
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SANTO DIAS DA SILVA
Santo Dias da Silva nasceu em 22 de fevereiro de 1942, em Terra
Roxa (SP). Filho de Laura Amâncio e Jesus Dias da Silva. Liderança
operária atuou na resistência ao regime ditatorial implementado
no país em 1964. Vítima de perseguição política foi moto por
agentes do Estado, em 30de outubro de 1979, então com 37 anos.
Sua morte causou grande comoção pública, gerando
manifestações populares de grande vulto e pronunciamentos em
defesa dos Direitos Humanos.

Vista

Logradouro

Ponte do Socorro - Santo Dias da Silva

Identificação

Obra viária erigida sobre curso d’água, sem especificação de
largura

CEP

sem registro

Bairro

Capela do Socorro

Distrito

Capela do Socorro

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro

127

Biografia

SÔNIA MARIA MORAES ANGEL JONES
Sônia Maria Moraes Angel Jones nasceu em 09 de novembro de
1946, em Santiago do Boqueirão (RS). Filha de Cléa Lopes de
Moraes e João Luiz de Moraes. Professora atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política foi morta por agentes do Estado em 30 de
novembro de 1973, então com 27 anos.

Vista

Logradouro

Rua Sônia Maria Moraes Angel Jones

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04848-310

Bairro

Jardim Toca

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Capela do Socorro

Nº de domicílios

Mais de 18

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos
residenciais.

endereços
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SÔNIA MARIA MORAES ANGEL JONES
Sônia Maria Moraes Angel Jones nasceu em 09 de novembro de
1946, em Santiago do Boqueirão (RS). Filha de Cléa Lopes de
Moraes e João Luiz de Moraes. Atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política foi morta por agentes do Estado em 30 de novembro de
1973, então com 27 anos. Identificados pela Unicamp, os restos
mortais foram transladados para o Rio de Janeiro em 11 de agosto
de 1991.

Vista
Logradouro
Identificação
CEP

Viaduto Sônia Maria Moraes Angel Jones
05802-003

Bairro

Jardim Santo Antônio

Distrito

Jardim São Luiz

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Campo Limpo

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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STUART EDGAR ANGEL JONES
Stuart Edgar Angel Jones nasceu em 11 de janeiro de 1945, em
Salvador (BA). Filho de Zuleika Angel Jones e Norman Angel Jones.
Estudante Universitário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
sofreu desaparecimento forçado ocasionado por agentes do
Estado em 14 de maio de 1971, então com 26 anos. Seus restos
mortais encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Praça Stuart Edgar Angel Jones

Identificação

Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo
alinhamento de imóveis, criado com o intuito de propiciar, em
região urbana, espaços abertos e destinados ao lazer e à
recreação comunitária, sem especificação de dimensões.

CEP

02161-035

Bairro

Vila Medeiros

Distrito

Vila Medeiros

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Vila Maria

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro

130

Biografia

TELMA REGINA CORDEIRO CORREIA
Telma Regina Cordeiro Correia nasceu em 23 de julho de 1947, no
Rio de Janeiro. Filha de Celeste de Almeida Cordeiro e Luiz Durval
Cordeiro. Estudante Universitária atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política sofreu desaparecimento forçado ocasionado por agentes
do Estado em setembro de 1974, na região do Araguaia, então
com 26 anos. Seus restos mortais encontram-se desaparecidos
até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Telma Regina Cordeiro Correia

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-208

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 11

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos
residenciais.

endereços
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THEREZINHA VIANA DE ASSIS
Therezinha Viana de Assis nasceu em 22 de julho de 1941, em
Aracajú (SE). Filha de Edith Viana de Assis e Antônio Veriano de
Assis. Economista vitima de perseguição política foi presa e sofreu
torturas por agentes do Estado. O Estado brasileiro reconheceu
causalidade entre as torturas e o quadro que ocasionou sua
morte, em 03 de fevereiro de 1978, na Holanda, então com 36
anos.

Vista

Logradouro

Rua Terezinha Viana de Jesus

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-243

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 34

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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THOMAZ ANTÔNIO DA SILVA MEIRELLES NETO
Thomaz Antônio da Silva Meirelles Neto nasceu em 01 de julho
de 1937, em Parantins (AM). Filho de Maria Garcia Meirelles e
Togo Meirelles. Sociólogo atuou na resistência ao regime
ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de perseguição
política sofreu desaparecimento forçado ocasionado por agentes
do Estado em 07 de maio de 1974, então com 36 anos. Seus
restos mortais encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

sem registro

Logradouro

Rua Thomas Antônio

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04897-370

Bairro

Cidade Nova América

Distrito

Parelheiros

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Parelheiros

Nº de domicílios
Domicílios

Mais de 33
100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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TOBIAS PEREIRA JÚNIOR
Tobias Pereira Junior nasceu em 26 de novembro de 1949, no Rio
de Janeiro. Filho de Emília Barreto Pereira e Tobias Pereira.
Estudante universitário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política
sofreu desaparecimento forçado ocasionado por agentes do
Estado, na região do Araguaia, entre 17 de dezembro de 1973 e
15 de fevereiro de 1974, então com 24 anos. Seus restos mortais
encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Tobias Pereira Júnior

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-240

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 12

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% dos endereços
residenciais.
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UIRASSU DE ASSIS BATISTA
Uirassu de Assis Batista nasceu em 05 de abril de 1952, em
Itapicuru (BA). Filho de Aidinalva Dantas Batista e Francisco de
Assis Batista. Estudante Secundarista atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição política sofreu desaparecimento forçado ocasionado
por agentes do Estado, na região do Araguaia, entre janeiro e 2 de
abril de 1974, então com 21 anos.

Vista

Logradouro

Rua Uirassu de Assis Batista

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-247

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 75

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente
residenciais.

residencial

com

98,75%

endereços
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VALDIR SALES SABÓIA
Valdir Sales Sabóia nasceu em 01 de março de 1950, no Rio de
Janeiro (RJ). Filho de Ephigenia Salles Sabóia e Gerson Augery
Saboia. Policial atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
morto por agentes do Estado em 28 de dezembro de 1972, então
com 22 anos.

Vista

Logradouro

Rua Valdir Sales Sabóia

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-244

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 46

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.
Predominantemente residencial com 94,00% dos endereços
residenciais.

Caracterização
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VIRGÍLIO GOMES DA SILVA
Virgílio Gomes da Silva nasceu em 15 de agosto de 1933, em
Santa Cruz (RN). Filho de Izabel Gomes da Silva e Sebastião Gomes
da Silva. Operário atuou na resistência ao regime ditatorial
implementado no país em 1964. Vítima de perseguição política foi
preso e morto por agentes do Estado em 29 de setembro de 1969,
então com 35 anos.

Vista

Logradouro

Rua Virgílio Gomes da Silva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02875-080

Bairro

Jardim Elisa Maria

Distrito

Brasilândia

Região Administrativa

Noroeste

Subprefeitura

Freguesia do Ó

Nº de domicílios

Mais de 77

Domicílios

77,92% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou similares
e 22,08% de edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais
com vários domicílios de famílias distintas.

Caracterização

Predominantemente
residenciais.

residencial

com

94,74%

endereços
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VLADIMIR HERZOG
Vladimir Herzog nasceu em 27 de maio de 1937, em Osijek
(Croácia). Filho de Zora Herzog e Zigmund Herzog. Jornalista,
atuou na resistência ao regime ditatorial implementado no país
em 1964. Vítima de perseguição política foi morto por agentes do
Estado, em 25 de outubro de 1975, então com 38 anos. Em 24 de
setembro de 2012, a pedido da Comissão Nacional da Verdade, a
2ª Vara de Registros Públicos do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São
Paulo), determinou a retificação do atestado de óbito de Vladimir
Herzog, para fazer constar que sua "morte decorreu de lesões e
maus-tratos sofridos em dependência do II Exército – SP (DOICODI)".

Vista

Logradouro

Rua Vladimir Herzog

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

05036-025

Bairro

Água Branca

Distrito

Lapa

Região Administrativa

Oeste

Subprefeitura

Lapa

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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WALQUÍRIA AFONSO COSTA
Walquíria Afonso Costa nasceu em 02 de agosto de 1947, em
Uberaba (MG). Filha de Odete Afonso Costa e Edwin Costa.
Estudante universitária e professora atuou na resistência ao
regime ditatorial implementado no país em 1964. Vítima de
perseguição políticas foi presa e morta por agentes da ditadura na
região do Araguaia, entre 30 de setembro e 25 de outubro de
1974, então com 27 anos. Seus restos mortais encontram-se
desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Walquíria Afonso Costa

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-245

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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WILSON SILVA
Wilson Silva nasceu em 21 de abril de 1942, em Taubaté (SP).
Filho de Lygia Villaça da Silva e João Silva. Físico atuou na
resistência ao regime ditatorial implementado no país em 1964.
Vítima de perseguição política sofreu desaparecimento forçado
cometido por agentes do Estado, juntamente com sua esposa Ana
Rosa Kucinscki, em 22 de abril de 1974, então com 32 anos. Seus
restos mortais encontram-se desaparecidos até a presente data.

Vista

Logradouro

Rua Wilson Silva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres, com
largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

02281-246

Bairro

Conjunto Habitacional Jova Rural

Distrito

Jaçanã

Região Administrativa

Nordeste

Subprefeitura

Jaçanã-Tremembé

Nº de domicílios

Mais de 38

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.
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GUIA DE LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Parte II - GUIA DE LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO COM DENOMINAÇÃO EM REFERÊNCIA A PESSOAS QUE
TENHAM SUPOSTAMENTE COMETIDO OU APOIADO CRIMES
DE LESA-HUMANIDADE OU VIOLAÇÕES AOS DIREITOS
HUMANOS DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
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ALCIDES CINTRA BUENO FILHO
Delegado do Departamento de Ordem Política e Social
(Dops) de São Paulo, denunciado pelo Ministério Público
por exercer o crime de ocultação de cadáveres no período
da Ditadura civil militar. Informações disponibilizadas pelo
Dossiê de Mortos e desaparecidos políticos apontam seu
envolvimento em crimes de lesa humanidade contra os
militantes políticos Antônio dos Três Reis de Oliveira, Olavo
Hansen, Antônio Sérgio de Mattos, Denis Casemiro, Dimas
Antônio Casemiro, Edson Neves Quaresma, Eduardo
Antônio da Fonseca, Manuel José Mendes Nunes de Abreu,
Ana Maria Nacinovic, Grenaldo de Jesus Silva, Iuri Xavier
Pereira, Marcos Nonato da Fonseca, Ana Maria Nacinovic
Correa, Yoshitame Fujimore, entre outros.

Vista

Logradouro
Identificação

Rua Doutor Alcides Cintra Bueno Filho
Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

02618-160
Vila Amália
Santana
Norte
Santana-Tucuruvi
Mais de 65
86,15% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares e 13,85% de edifícios de apartamentos ou
conjuntos residenciais com vários domicílios de famílias
distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 97,10% de endereços
residenciais.
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ADEMAR PEREIRA DE BARROS
Ademar Pereira de Barros nasceu em Piracicaba (SP) no dia
22 de abril de 1901, filho de Antônio Emídio de Barros e de
Elisa Pereira de Barros. Médico, empresário e político foi
governador de São Paulo por dois mandatos. Oposicionista
às Reformas de Base assumiu declarada posição contrária a
João Goulart e atuou intensamente na conspiração que
envolvia políticos, empresários e militares, a qual resultou
na implementação do governo militar em 1964, chegando a
pregar publicamente a intervenção das forças armadas na
luta contra Goulart. Apesar do forte apoio ao movimento
que resultou na implementação do Governo Militar,
divergências políticas o levaram a assumir uma atitude de
oposição ao governo federal que acabou resultando na
cassação de seu mandato e suspensão por dez anos os
direitos políticos. Ademar de Barros faleceu em Paris no dia
12 de março de 1969

Vista

Logradouro
Identificação

Avenida Governador Ademar Pereira de Barros
Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura igual ou superior a 20,00m entre os
alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

03454-070
Jardim Aricanduva
São Mateus
Leste
São Mateus
Mais de 133
54,14% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares e 45,86% de edifícios de apartamentos ou
conjuntos residenciais com vários domicílios de famílias
distintas.

Caracterização

Predominantemente
comercial
estabelecimentos comerciais.

com

47,37%

de
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ALFREDO BUZAID
Alfredo Buzaid nasceu em Jabuticabal (SP) no dia 20 de
julho de 1914, filho de Felício Buzaid e de Rosa Buzaid.
Participou do Movimento Integralista e atuou como
ministro da justiça durante o regime militar. A grande
questão que atravessou toda a sua no Ministério da Justiça
foram as constantes denúncias de violação aos direitos
humanos formuladas contra o governo brasileiro e a defesa
do regime instaurado em 1964.

Vista

Logradouro

Praça Ministro Alfredo Buzaid

Identificação

Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo
alinhamento de imóveis, criado com o intuito de propiciar,
em região urbana, espaços abertos e destinados ao lazer e à
recreação comunitária, sem especificação de dimensões.

CEP

04543-012

Bairro

Vila Nova Conceição

Distrito

Moema

Região Administrativa

Centro Sul

Subprefeitura

Vila Mariana

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro
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ARTHUR DA COSTA E SILVA
Artur da Costa e Silva nasceu em Taquari (RS) no dia 3 de
outubro de 1899, filho de Aleixo Rocha da Silva e de
Almerinda Mesquita da Costa e Silva. Militar de alta patente
atuou no movimento civil militar que instaurou o regime
ditatorial no Brasil, a partir de abril de 1964. Integrou o
denominado "Comando Supremo da Revolução de 1964",
respondeu pelo Ministério da Guerra durante o governo
Castelo Branco e governou o país como Presidente ditador
entre 1967-1969. Em seu governo foi promulgado o AI-5,
ato o qual dava poderes extraordinários aos Presidentes
Militares e suspendia várias garantias constitucionais.
Faleceu no Rio de janeiro, em 17 de dezembro de 1969.
Durante o seu governo foram registrados inúmeras mortes
e desaparecimento forçado ocasionado por perseguição
política.

Vista

Logradouro

Via Elevada Presidente Arthur da Costa e Silva

Identificação

A Via Elevada tem quatro quilômetros de extensão por
16,70 de largura

CEP

Sem registro

Bairro

Barra Funda

Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios
Caracterização

Lapa
Oeste
Lapa
Sem registro
Sem registro
Sem registro
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AUGUSTO RADEMAKER GRUNEWALD
Augusto Hamann Rademaker Grünewald nasceu no Rio de
Janeiro, então Distrito Federal, no dia 11 de maio de 1905,
filho de Jorge Cristiano Grünewald e de Ana Guilhermina
Hamann Rademaker Grünewald. Militar atuou no
movimento civil militar que instaurou o regime ditatorial no
Brasil, a partir de abril de 1964, integrando o
autodenominado Comando Supremo da Revolução. Foi um
ativo defensor do regime militar tendo sido signatário do
AI5 e apoiador do AI14, o qual instituiu a pena de morte e a
prisão perpétua para os casos de subversão, definidos na
Lei de Segurança Nacional. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia
13 de setembro de 1985.

Vista

Logradouro

Praça Augusto Rademaker Grunewald

Identificação

Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo
alinhamento de imóveis, criado com o intuito de propiciar,
em região urbana, espaços abertos e destinados ao lazer e à
recreação comunitária, sem especificação de dimensões.

CEP

04548-060

Bairro

Vila Olímpia

Distrito

Itaim Bibi

Região Administrativa

Oeste

Subprefeitura

Pinheiros

Nº de domicílios

Sem registro

Domicílios

Sem registro

Caracterização

Sem registro
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CARLOS FREDERICO WERNECK LACERDA
Carlos Frederico Werneck de Lacerda, embora registrado
em Vassouras (RJ), nasceu no Rio de Janeiro, então Distrito
Federal, em 30 de abril de 1914, filho de Maurício Paiva de
Lacerda e de Olga Werneck de Lacerda. Jornalista, político e
empresário atuou como governador da Guanabara e teve
registrado em seu governo diferentes episódios de
desrespeito aos Direitos Humanos, como os casos de
violência contra populações de rua e censura a ações de
alfabetização de camponeses. Foi um dos líderes civis que
atuaram na articulação do Golpe de 64, tendo sido
liderança da Marcha da Família com Deus pela Liberdade,
ocorrida em São Paulo em 1964 e divulgador internacional
do regime ditatorial. Em decorrência de divergência com o
Governo Militar sofreu cassação e suspensão dos direitos
políticos. Faleceu no Rio de Janeiro em 21 de maio de 1977.

Vista

Logradouro

Avenida Carlos Lacerda

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura igual ou superior a 20,00m entre os
alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

05789-000
Pirajussara
Campo Limpo
Sul
Campo Limpo
Mais de 63
74,60% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares e 25,40% de edifícios de apartamentos ou
conjuntos residenciais com vários domicílios de famílias
distintas.

Caracterização

Predominantemente
comercial
estabelecimentos comerciais.

com

57,65%

de
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CARLOS FURTADO SIMAS
Carlos Furtado de Simas, nascido em Salvador, em 15 de
maio e 1913, formado em engenharia civil e elétrica em
1935 pela Universidade da Bahia, foi nomeado o primeiro
titular do Ministério das Comunicações em junho de 1967,
no Governo Costa e Silva onde ficou por dois anos. Foi um
dos signatários do AI-5. Afastou-se da política em 1967 ao
ser preterido para o governo da Bahia por Antonio Carlos
Magalhães, perdeu também nesta época a presidência da
Telebahia. Foi professor e diretor da Escola Politécnica da
UFBA durante dez anos. Faleceu em Salvador no dia 28 de
junho de 1978, aos 64 anos.

Vista

Logradouro

Rua Carlos Simas

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

04406-110

Bairro

Vila Império

Distrito

Santo Amaro

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Santo Amaro

Nº de domicílios

Mais de 9

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% de endereços
residenciais.

148

Biografia

DÉLIO JARDIM DE MATOS
Délio Jardim de Matos, militar brasileiro, nasceu no Rio de
Janeiro em 23 de novembro de 1916. Foi ministro da
Aeronáutica de 1979 a 1984. Em 1964, quando servia na
Inspetoria Geral de Aeronáutica, foi um dos principais
articuladores do movimento que depôs o presidente
Goulart, e no governo do marechal Humberto Castelo
Branco integrou o gabinete militar da presidência da
República. Em 1968, já brigadeiro, participou de um
movimento contra setores de linha-dura da Aeronáutica.
Com a posse do general Ernesto Geisel na presidência, em
1974, foi promovido a tenente-brigadeiro. Em 1977 foi
nomeado chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, no
mesmo ano assumiu o cargo de ministro do Superior
Tribunal Militar, do qual se aposentou em 1980. Faleceu em
13 de setembro de 1990.

Vista

Logradouro
Identificação

Rua Délio Jardim de Matos
Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

04458-020
Jardim Ubirajara
Campo Grande
Centro Sul
Santo Amaro
Mais de 106
96,23% de domicílios constituído de casas, sobrados ou
similares e 3,77% de edifícios de apartamentos ou
conjuntos residenciais com vários domicílios de famílias
distintas.

Caracterização

149

Biografia

ÊNIO PIMENTEL DA SILVEIRA
Ênio Pimentel da Silveira, major do Exército e depois
Coronel, atuou no DOI-CODI como integrante da Equipe de
Análise. Em 1983 serviu no 4o RI. Acusado de participação
em diversos crimes de lesa humanidade cometido durante a
ditadura civil militar brasileira, ficou conhecido pelo
codinome “Doutor Ney”. Assumidamente partidário da
ordem militar, foi defensor ferrenho da linha dura e um
especialista no setor de inteligência e um dos principais
responsáveis pelo aniquilamento das organizações
armadas. Faleceu no quartel da Praia Grande com quatro
tiros nas costas.

Vista
Logradouro

Avenida General Ênio Pimentel da Silveira

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura igual ou superior a 20,00m entre os
alinhamentos.

CEP

05745-240

Bairro

Pirajussara

Distrito

Campo Limpo

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura

Campo Limpo

Nº de domicílios

sem registro

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro

150

Biografia

EURICO GASPAR DUTRA
O marechal Eurico Gaspar Dutra nasceu Cuiabá, Mato
Grosso, em 1883. Militar de alta formação, em 1954, deu
apoio discreto às articulações para afastar Vargas da
presidência e voltou a conspirar dez anos depois, dessa vez
contra o presidente João Goulart. Com o estabelecimento
do regime militar, em 1964, seu nome chegou a ser
cogitado para ocupar novamente a presidência. Prestigiado
pelos militares, fez parte do diretório nacional da Aliança
Renovadora Nacional (Arena), partido de sustentação do
regime. Faleceu em 11 de junho de 1974, no Rio de Janeiro.

Vista

Logradouro

Avenida Marechal Eurico Gaspar Dutra

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura igual ou superior a 20,00m entre os
alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios

02239-010
Santana
Santana
Norte
Santana-Tucuruvi
Mais de 240

Domicílios

81,67% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares e 18,33% de edifícios de apartamentos ou
conjuntos residenciais com vários domicílios de famílias
distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 91,78% de endereços
residenciais.

151

Biografia

FILINTO MÜLLER
Filinto Strubing Müller nasceu em Cuiabá, em 1900,
pertencente a uma família de tradição na política mato
grossense. Seu pai, Júlio Frederico Müller, foi prefeito de
Cuiabá por várias vezes durante a República Velha. Militar,
durante a ditadura Vargas, destacou-se por sua atuação
como chefe da polícia política e por diversas vezes foi
acusado de promover prisões arbitrárias, tortura de
prisioneiros e perseguição tanto a comunistas como a
integralistas. Após a implantação do regime militar,em
1964, filiou-se à situacionista Aliança Renovadora Nacional
(Arena), legenda pela qual se reelegeu ao Senado em 1970.
Entre 1969 e 1973, foi presidente da Arena, o partido de
sustentação do governo no período militar. Morreu em
julho de 1973 em um acidente aéreo da aviação
internacional, em Paris.

Vista

Logradouro

Rua Senador Filinto Müller

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

08320-010
Parque São Rafael
São Mateus
Leste
São Mateus
Mais de 204
93,63% de domicílios constituído de casas, sobrados ou
similares e 6,37% de edifícios de apartamentos ou
conjuntos residenciais com vários domicílios de famílias
distintas.

Caracterização

Predominantemente
comercial
estabelecimentos comerciais.

com

17,93%

de

152

Biografia

GOLBERY COUTO E SILVA
O General Golbery de Couto e Silva nasceu em Rio Grande,
Rio Grande do Sul, em 21 de agosto de1911. Militar de alta
formação alçou o posto de General e atuou como braço
direito do primeiro presidente militar Castelo Branco, sendo
apontado como um dos ideólogos do movimento político
militar que resultou no Golpe de 64 e do Serviço Nacional
de Informação (SNI). Assumiu o Tribunal de Contas da
União (1967) e, no governo Geisel, tornou-se chefe da Casa
Civil da Presidência (1974), cargo de que se exonerou
(1981). Morreu na cidade de São Paulo, no dia 18 de
setembro de 1987, aos 76 anos.

Vista

Logradouro

Avenida General Golbery Couto e Silva

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura igual ou superior a 20,00m entre os
alinhamentos.

CEP

04852-228

Bairro

Jardim Lucélia

Distrito

Grajaú

Região Administrativa

Sul

Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios
Caracterização

Grajaú
sem registro
sem registro
sem registro

153

Biografia

HELY LOPES DE MEIRELLES
Nasceu em Ribeirão Preto em 05 de setembro de 1917. Juiz,
advogado, jurista do direito administrativo e professor de
Direito, comandou a segurança pública do estado de São
Paulo, desde 1968, aproximou a polícia civil paulista ao
Exército por ocasião da criação da OBAN, assumidamente
partidário da ordem militar, foi defensor do AI-5 e
promoveu Sérgio Paranhos Fleury ao comando do DOPS .
Em relação à OBAN, participou do ato de lançamento, no
dia 1º de julho de 1969 e apoiou seu funcionamento. Há
indícios de seu apoio a formação do denominado Esquadrão
da Morte, em São Paulo, o qual atendia aos interesses da
ditadura militar instalada no Brasil com o golpe de 1964.
Faleceu em agosto de 1990, aos 72 anos.

Vista

Logradouro

Rua Hely Lopes de Meirelles

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

03090-010

Bairro

Jardim América da Penha

Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura

Tatuapé
Leste
Aricanduva

Nº de domicílios

Mais de 8

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial
endereços residenciais.

com

100,00%

de

154

Biografia

HENNING ALBERT BOILESEN
Henning Albert Boilesen, nasceu em 14 de fevereiro de
1916 em Copenhague, foi um empresário dinamarquês
radicado no Brasil, atuou como presidente da Ultragás e do
Rotary.. No período da ditadura teve muita influência no
setor industrial brasileiro, sendo um dos primeiros grandes
empresários a financiar o aparato político-militar brasileiro,
que torturou e matou em São Paulo, por meio da Operação
Bandeirante (OBAN). Em relação a sua participação na
OBAN, é citado como uma figura de grande destaque nas
relações políticas que se firmaram entre os empresários
paulistas e o exército brasileiro. Divulga-se como um de
seus apoios à OBAN, a concessão de veículos nas operações
de captura de pessoas consideradas contrárias ao regime
militar juntamente com a suposta compra no exterior de
um aparelho que serviu para auxiliar nas práticas de
tortura. É possível encontrar ainda em diferentes fontes
escritas, informações que sugerem que Henning Boilesen
esteve presente em sessões de tortura. Foi morto em 15 de
abril de 1971

Vista

Logradouro
Identificação

Rua Henning Boilesen
Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

05338-050
Jaguaré
Butantã
Oeste
Butantã
Mais de 62
100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 95,38% dos endereços
residenciais.

155

Biografia

HUMBERTO CASTELO BRANCO
Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu em Fortaleza,
Ceará, em 1900, filho do general Cândido Borges Castelo
Branco e de Antonieta Alencar. Militar de alta formação, foi
nomeado General em 1962 e promovido a marechal poucos
dias antes do Golpe de Estado de 1964, do qual foi forte
liderança. Governou o país como Presidente ditador entre
15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967. O regime
militar que passou a vigorar a partir de sua nomeação era
baseado na política de fortalecimento do poder Executivo e
na ideia de Segurança Nacional, sendo criado o SNI (Serviço
Nacional de Informação), tendo a tortura sido
institucionalizada como método de enfrentamento aos que
se opunham ao regime. Neste período os estudantes,
intelectuais, trabalhadores, camponeses e militantes
políticos, foram as principais vitimas do sistema que
contestavam. Faleceu em 18 de julho de 1967.

Vista

Logradouro

Avenida Presidente Castelo Branco

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura igual ou superior a 20,00m entre os
alinhamentos.

CEP

01142-300

Bairro

Ponte Pequena

Distrito

Bom Retiro

Região Administrativa

Centro

Subprefeitura

Sé

Nº de domicílios

sem registro
156

Domicílios
Caracterização

Biografia

sem registro
sem registro

HUMBERTO CASTELO BRANCO
Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu em Fortaleza,
Ceará, em 1900, filho do general Cândido Borges Castelo
Branco e de Antonieta Alencar. Militar de alta formação, foi
nomeado General em 1962 e promovido a marechal poucos
dias antes do Golpe de Estado de 1964, do qual foi forte
liderança. Governou o país como Presidente ditador entre
15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967. O regime
militar que passou a vigorar a partir de sua nomeação era
baseado na política de fortalecimento do poder Executivo e
na ideia de Segurança Nacional, sendo criado o SNI (Serviço
Nacional de Informação), tendo a tortura sido
institucionalizada como método de enfrentamento aos que
se opunham ao regime. Neste período os estudantes,
intelectuais, trabalhadores, camponeses e militantes
políticos, foram as principais vitimas do sistema que
contestavam. Faleceu em 18 de julho de 1967.

Vista

Logradouro

Avenida Presidente Castelo Branco

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura igual ou superior a 20,00m entre os
alinhamentos.

CEP

03036-000

Bairro

Canindé

Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

Pari
Sudeste
Mooca
Sem registro
100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.
157

Caracterização

Biografia

Predominantemente comercial com 9,09% endereços
residenciais.

HUMBERTO CASTELO BRANCO
Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu em Fortaleza,
Ceará, em 1900, filho do general Cândido Borges Castelo
Branco e de Antonieta Alencar. Militar de alta formação, foi
nomeado General em 1962 e promovido a marechal poucos
dias antes do Golpe de Estado de 1964, do qual foi forte
liderança. Governou o país como Presidente ditador entre
15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967. O regime
militar que passou a vigorar a partir de sua nomeação era
baseado na política de fortalecimento do poder Executivo e
na ideia de Segurança Nacional, sendo criado o SNI (Serviço
Nacional de Informação), tendo a tortura sido
institucionalizada como método de enfrentamento aos que
se opunham ao regime. Neste período os estudantes,
intelectuais, trabalhadores, camponeses e militantes
políticos, foram as principais vitimas do sistema que
contestavam. Faleceu em 18 de julho de 1967.

Vista

Logradouro

Avenida Presidente Castelo Branco

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura igual ou superior a 20,00m entre os
alinhamentos.

CEP

01142-100

Bairro

Barra Funda

Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura

Lapa
Oeste
Lapa
158

Nº de domicílios
Domicílios
Caracterização

Biografia

sem registro
sem registro
sem registro

HUMBERTO DE SOUZA MELO
Humberto de Sousa Melo nasceu em Aracaju no dia 26 de
setembro de 1908, filho de João Ferreira de Sousa e de
Marcolina Rocha Melo. Foi casado com Marília Bernardes
de Sousa Melo, com quem teve duas filhas. Militar de alta
patente, foi nomeado chefe do estado-maior da 6ª RM e
participou ativamente da conspiração que culminou no
governo militar implantado com o Golpe de 1964, que
depôs o presidente João Goulart. Nomeado comandante
interino da Infantaria Divisionária 6 (ID-6) em julho de 1964,
deixou-o para assumir a chefia do departamento de estudos
da ESG em maio de 1967. Em 1969, pouco depois da edição
do Ato Institucional nº 5 (AI-5), assumiu por designação do
presidente da República marechal Artur da Costa e Silva, a
chefia da Comissão Geral de Inquérito Policial-Militar criada
em fevereiro de 1969. Ao extinguir-se a comissão, Sousa
Melo e foi promovido a general de exército em novembro
do mesmo ano, assumiu, em janeiro de 1971, o comando
do II Exército, sediado em São Paulo.

Vista

Logradouro
Identificação

Praça General Humberto de Souza Melo
Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo
alinhamento de imóveis, criado com o intuito de propiciar,
em região urbana, espaços abertos e destinados ao lazer e à
recreação comunitária, sem especificação de dimensões.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios

03021-010
Catumbi
Vila Maria
Nordeste
Vila Maria/Vila Guilherme
mais de 33

159

Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro

Biografia

JOSE MARIA ALKMIN
José Maria Alkmin, nasceu em Bocaiva - Minas Gerais, em
11 de junho de 1901. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas
pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte. Foi professor
catedrático da Faculdade de Filosofia da Universidade
Minas Gerais e político, tendo apoiado o movimento
golpista de 1964, o qual implementou o regime militar o
qual era baseado na política de fortalecimento do poder
Executivo e na ideia de Segurança Nacional, tendo a tortura
sido institucionalizada como método de enfrentamento aos
que se opunham ao regime. Neste período os estudantes,
intelectuais, trabalhadores, camponeses e militantes
políticos, foram as principais vitimas do sistema que
contestavam. Atuou como vice-presidente da República no
governo Castelo Branco, de 1964 a 1967. Nesta ocasião, foi
presidente da República durante três horas. Faleceu em 22
de abril de 1974, em Belo Horizonte.

Vista

Logradouro
Identificação

Avenida José Maria Alkimim
Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura igual ou superior a 20,00m entre os
alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios

05366-000
Jardim Esther
Rio Pequeno
Oeste
Butantã
Mais de 349

Domicílios

46,42% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares e 53,58% de edifícios de apartamentos ou
conjuntos residenciais com vários domicílios de famílias
distintas.
160

Caracterização

Biografia

Predominantemente
comercial
estabelecimentos comerciais.

com

18,48%

de

MARIO DAVID ANDREAZZA
Mario David Andreazza, nasceu em Caxias do Sul, em 20 de
agosto de 1918. Atuou como coronel da reserva, ministro
dos Transportes nos governos Costa e Silva e Médici e
ministro do Interior no Governo Figueiredo tendo sido
candidato à Presidência da República pelo Colégio Eleitoral,
por indicação de Figueiredo. Signatário do AI-5 foi um dos
apoiadores do Golpe Civil Militar de 1964, o qual
implementou o regime ditatorial o qual era baseado na
política de fortalecimento do poder Executivo e na ideia de
Segurança Nacional, tendo a tortura sido institucionalizada
como método de enfrentamento aos que se opunham ao
regime.
Neste período os estudantes, intelectuais,
trabalhadores, camponeses e militantes políticos, foram as
principais vitimas do sistema que contestavam. Atuou
como defensor do AI5 tendo sido um de seus signatários.
Morreu aos 69 anos, em São Paulo.

Vista

Logradouro

Rua Ministro Mario David Andreazza

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios

04849-080
Parque Residencial Cocaia
Grajaú
Sul
Capela do Socorro
Mais de 135

161

Domicílios

97,04% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares e 2,96% de edifícios de apartamentos ou
conjuntos residenciais com vários domicílios de famílias
distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 90,67% de endereços
residenciais.

Biografia

MILTON TAVARES DE SOUZA
Milton Tavares de Souza, nasceu em Niterói, então capital
do estado do Rio de Janeiro, no dia 17 de fevereiro de 1917.
Militar de alta atuou na articulação do Golpe Civil Militar de
1964. Durante a Ditadura foi promovido a general de
brigada, em novembro de 1969 e assumiu em seguida a
chefia do Centro de Informações do Exército (CIEx), cargo
que acumulou a partir de 1970. É reconhecido como o
responsável pela política de eliminação física dos opositores
do regime militar e um dos responsáveis, em 1969, pela
organização dos DOI-CODI em todo o Brasil e das operações
Bandeirantes e Marajoara.
Em abril de 1980 comandou as operações policiais de
repressão à greve dos metalúrgicos do ABC paulista. Ainda
em meados de 1980, foi acusado de estar envolvido nos
atentados terroristas desencadeados a partir de janeiro
daquele ano. Faleceu em São Paulo, no exercício de suas
funções como comandante do II Exército, no dia 21 de
junho de 1981. Em São Paulo foi revogado o ato de
nomeação de viaduto em sua homenagem.

Vista

Logradouro
Identificação

Praça General Milton Tavares de Souza
Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo
alinhamento de imóveis, criado com o intuito de propiciar,
em região urbana, espaços abertos e destinados ao lazer e à
recreação comunitária, sem especificação de dimensões.

CEP
Bairro
Distrito

02144-090
Parque Novo Mundo
Vila Maria
162

Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios
Caracterização

Biografia

Nordeste
Vila Maria/Vila Guilherme
sem registro
sem registro
sem registro

OCTÁVIO GONÇALVES MOREIRA JUNIOR
Nasceu em 23 de julho de 1938, em Olímpia (SP).
Bacharelou-se em Ciências Sociais e Jurídicas pela
Universidade de São Paulo. Integrou a polícia no ano de
1969, atuando como delegado no DEOPS. Assumidamente
partidário da ordem militar, Octávio foi um dos fundadores
do CCC (Comando de Caça aos Comunistas) além de
trabalhar na "Operação Bandeirante", na qual chefiava uma
das turmas de busca e apreensão. Em 1972 recebeu a
Medalha de Pacificador, tendo sido morto no Rio de janeiro
em 1973. Agente da repressão tem seu nome envolvido em
crime de lesa humanidade contra Virgílio Gomes da Silva,
José Carlos Guimarães e Hiroaki Torigoe.

Vista

Logradouro

Rua Doutor Octávio Gonçalves Moreira Junior

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

05366-090

Bairro

Jardim Esmeralda

Distrito

Rio Pequeno

Região Administrativa

Oeste

Subprefeitura

Butantã

Nº de domicílios

Mais de 12

163

Domicílios

66,67% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares e 33,33% de edifícios de apartamentos ou
conjuntos residenciais com vários domicílios de famílias
distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% de endereços
residenciais.

Biografia

OLAVO EGIDIO DE SOUZA ARANHA SETUBAL
Olavo Egídio de Sousa Aranha Setúbal, nasceu em São Paulo
em 15 de abril de 1923. Filho de Paulo Setúbal e Francisca
Egídio de Sousa Aranha. Engenheiro, empresário e político
foi prefeito da capital paulista entre 1975 e 1979, tendo
sido indicado pelo governador Paulo Egydio Martins (19751979). Faleceu em São Paulo, no dia 27 de agosto de 2008.
Recentemente vem se evidenciando o apoio financeiro do
Banco Itáu, o qual foi dirigido por Olavo Setúbal, à ditadura
civil militar que vigorou no País entre 1964 e 1985.

Vista

Logradouro

Parque do Carmo - Olavo Egydio Setubal

Identificação

Logradouro delimitado por vias de circulação e/ou por
imóveis circunvizinhos, implantado com o propósito de
propiciar a existência de espaços abertos, ajardinados e
arborizados, edificados ou não, visando primordialmente ao
lazer, à recreação comunitária e à preservação ambiental,
além de conter equipamentos destinados à cultura e à
prática de esportes, dentre outros; Espaço com grandes
dimensões

CEP
Bairro

sem registro
Parque do Carmo
164

Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios
Caracterização

Biografia

Itaquera
Leste
Itaquera
sem registro
sem registro
sem registro

OLÍMPIO MOURÃO FILHO
Olímpio Mourão Filho nasceu em Diamantina (MG), em
1900. Militar de alta parente atuou em prol à deposição do
presidente Washington Luís pelas forças político-militares
lideradas por Getúlio Vargas na década de 1930. Participou
ativamente da conspiração que culminou no governo militar
implantado com o Golpe de 1964, que depôs o presidente
João Goulart. Coube a ele, em março de 1964, quando
exercia o comando da 4ª Região Militar e da 4ª Divisão de
Infantaria do I Exército, sediados em Juiz de Fora (MG),
iniciar o movimento de tropas que afastou Goulart da
presidência. Em setembro daquele ano, foi nomeado
ministro do Supremo Tribunal Militar (STM), cargo que
ocuparia até 1969, quando se aposentou. Morreu no Rio de
Janeiro, em 1972.

Vista

Logradouro
Rua Olímpio Mourão Filho
Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito

05352-080
Cidade São Francisco
Rio Pequeno
165

Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

Oeste
Butantã
Mais de 278
100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 65,12% de endereços
residenciais.

Biografia

ROBERTO COSTA ABREU SODRÉ
Nasceu em São Paulo em 21 de junho de 1917, casado com
Maria do Carmo Mellão do Abreu Sodré. Abreu Sodré foi
um dos fundadores da União Democrática Nacional (UDN)
em 1945 e posteriormente integrante da Arena, a partir de
1966. Foi deputado estadual e governador do estado de São
Paulo de 31 de janeiro de 1967 a 15 de março de 1971.
Abreu Sodré foi o primeiro governador a ser eleito
indiretamente, para o período de durante o período da
ditadura militar brasileira. Em seu governo a então força de
segurança do estado chamada a Força Pública foi rebatizada
de Polícia Militar; além do nome, a instituição começou a
receber instruções e aparato do Exército, DOI-CODI e outras
instituições vinculadas ao regime militar da época. Morreu
em 14 de setembro de 1999, aos 82 anos, em São Paulo.

Vista

Sem registro

Logradouro

Rua Governador Roberto Costa Abreu Sodré

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

05688-025

Bairro

Morumbi

Distrito

Morumbi

Região Administrativa

Oeste

Subprefeitura

Butantã

Nº de domicílios

sem registro
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Domicílios

sem registro

Caracterização

sem registro

Biografia

ROBERTO COSTA ABREU SODRÉ
Nasceu em São Paulo em 21 de junho de 1917, casado com
Maria do Carmo Mellão do Abreu Sodré. Abreu Sodré foi
um dos fundadores da União Democrática Nacional (UDN)
em 1945 e posteriormente integrante da Arena, a partir de
1966. Foi deputado estadual e governador do estado de São
Paulo de 31 de janeiro de 1967 a 15 de março de 1971.
Abreu Sodré foi o primeiro governador a ser eleito
indiretamente, para o período de durante o período da
ditadura militar brasileira. Em seu governo a então força de
segurança do estado chamada a Força Pública foi rebatizada
de Polícia Militar; além do nome, a instituição começou a
receber instruções e aparato do Exército, DOI-CODI e outras
instituições vinculadas ao regime militar da época. Morreu
em 14 de setembro de 1999, aos 82 anos, em São Paulo.

Vista

Logradouro

Viaduto Governador Abreu Sodré

Identificação

Obra viária que se sobrepõe à via pública ou à linha férrea,
sem definição de largura.

CEP

03103-096

Bairro

Mooca
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Distrito

Mooca

Região Administrativa

Sudeste

Subprefeitura

Mooca

Nº de domicílios
Domicílios
Caracterização

sem registro
sem registro
sem registro

Biografia

SÉRGIO FERNANDO PARANHOS FLEURY
Nascido em 10 de maio de 1933, no município de Niterói-RJ.
Filho de João Alfredo Curado Fleury e Vera Paranhos Curado
Fleury. Policial atuou como delegado do DOPS de São Paulo,
durante a ditadura civil militar e desenvolveu atividades no
Sítio 31 de Março, local identificado como campo de ação
de torturadores. Foi acusado formalmente pelo Ministério
Público pela prática de torturas e homicídio contra os
opositores do regime militar e respondeu a inúmeros
processos por liderar um grupo de extermínio de marginais,
autointitulado Esquadrão da Morte. Há registros de seu
envolvimento em crimes de lesa humanidade contra
Norberto Nehring, Carlos Marighella, Denis Casemiro,
Devanir José de Carvalho, Joaquim Câmara Ferreira, Luiz
Fogaça Balboni, Carlos Eduardo Pires Fleury, Gastone Lucia
de Carvalho Beltrão, Luiz Hirata, Edgar de Aquino Duarte,
Emanuel Bezerra dos Santos, Manoel Lisboa de Moura,
entre outros. Esta em tramitação processo para alteração
da designação do logradouros.

Vista

Logradouro
Identificação
CEP
Bairro
Distrito

Rua Doutor Sérgio Fleury
Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.
05305-060
Vila Leopoldina
Vila Leopoldina
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Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

Oeste
Lapa
Mais de 31
100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% de endereços
residenciais.

Biografia

SÍLVIO CORRÊA DE ANDRADE
Sílvio Corrêa Andrade, general da reserva chefiou o
Departamento da Policia Federal em São Paulo, entre 1968
e 1970. Seu nome consta da lista de torturadores atuantes
no período da ditadura Civil Militar Brasileira, sendo
socialmente reconhecido pelo envolvimento em crimes de
lesa humanidade, atuou na repressão a órgãos de imprensa
e artistas.

Vista

Logradouro

Rua General Sílvio Corrêa de Andrade

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP

03250-010

Bairro

Vila Industrial

Distrito

Parque São Lucas

Região Administrativa

Leste

Subprefeitura

Vila Prudente

Nº de domicílios

Mais de 06

Domicílios

100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 66,67% de endereços
residenciais.
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Biografia

TEODORO QUARTIM BARBOSA
Theodoro Quartim Barbosa nasceu em Itapira, São Paulo,
em 12 de janeiro de 1897. Formou-se pela Escola Superior
de Agricultura Luís de Queiroz, de Piracicaba, em 1916. Em
São Paulo integrou o grupo de empresários que apoiaram o
Golpe de 64 e firmou-se como um dos lideres do complexo
empresarial-militar do Ipês-Ibad (Instituto de Pesquisas e
Estudos Sociais – Instituto Brasileiro de Ação Democrática),
sendo incumbido de articular e obter adesão de todo o país
para a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, sendo
um dos homenageados no livro de Ouro dos apoiadores do
movimento, caracterizado por uma série de manifestações
públicas conservadoras ocorridas entre 19 de março e 8 de
junho de 1964 em pressão ao Governo de João Goulart e
apoio ao Golpe Civil Militar.

Vista

Logradouro

Rua Doutor Teodoro Quartim Barbosa

Identificação

Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios

05352-050
Cidade São Francisco
Rio Pequeno
Oeste
Butantã
mais de 314
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Domicílios

13,06% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares e 86,94% de edifícios de apartamentos ou
conjuntos residenciais com vários domicílios de famílias
distintas.

Caracterização

Predominantemente residencial com 97,13%de endereços
residenciais.

Biografia

TRINTA E UM DE MARÇO
Na madrugada do dia 31 de março de 1964, deu-se início a
operação Popeye, a qual consistia na movimentação de
tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão em
direção ao Rio de Janeiro. As tropas partiram de Juiz de Fora
(MG) com o apoio do General Luiz Carlos Guedes,
comandante do IV Regimento Divisionário, sediado em Belo
Horizonte. Em 31 de março de 1964, o então presidente
João Goulart, estava no exercício do poder, não
configurando essa data como o marco histórico do fim da
democracia no país. O efetivo marco do Golpe é o dia 1º. de
abril de 1964, data em que se deu a partida de João Goulart
de Brasília, o encerramento do governo democraticamente
constituído e a instituição da ditadura civil militar brasileira,
que perdurou até 1985. Militares golpistas e seus
apoiadores reconhecem a data de 31 de março de 1964
como sendo a data da “Revolução de 64”, por serem
contrários ao movimento ser conhecido como o “Golpe de
1º. de Abril”, dia da mentira.

Vista

Logradouro
Identificação

Rua Trinta e um de Março
Logradouro destinado à circulação de veículos e pedestres,
com largura de 7,20m a 19,99m entre os alinhamentos.

CEP
Bairro
Distrito

05657-030
Morumbi
Morumbi
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Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios

Oeste
Butantã
Mais de 24
100,00% de domicílios constituídos de casas, sobrados ou
similares.

Caracterização

Predominantemente residencial com 100,00% de endereços
residenciais.

Biografia

TRINTA E UM DE MARÇO
Na madrugada do dia 31 de março de 1964, deu-se início a
operação Popeye, a qual consistia na movimentação de
tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão em
direção ao Rio de Janeiro. As tropas partiram de Juiz de Fora
(MG) com o apoio do General Luiz Carlos Guedes,
comandante do IV Regimento Divisionário, sediado em Belo
Horizonte. Em 31 de março de 1964, o então presidente
João Goulart, estava no exercício do poder, não
configurando essa data como o marco histórico do fim da
democracia no país. O efetivo marco do Golpe é o dia 1º. de
abril de 1964, data em que se deu a partida de João Goulart
de Brasília, o encerramento do governo democraticamente
constituído e a instituição da ditadura civil militar brasileira,
que perdurou até 1985. Militares golpistas e seus
apoiadores reconhecem a data de 31 de março de 1964
como sendo a data da “Revolução de 64”, por serem
contrários ao movimento ser conhecido como o “Golpe de
1º. de Abril”, dia da mentira.

Vista

Logradouro

Viaduto Trinta e Um de Março

Identificação

Obra viária que se sobrepõe à via pública ou à linha férrea,
sem definição de largura.

CEP
Bairro

01517-100
Liberdade
172

Distrito
Região Administrativa
Subprefeitura
Nº de domicílios
Domicílios
Caracterização

Liberdade
Centro
Sé
Sem registro
Sem registro
Sem registro
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ROTEIRO DE ENTREVISTA

Anexo I
Identificação

/2014

Município
Logradouro
Entrevistado
Ano de nascimento
Sexo
Perfil

a)

Feminino

b)

Masculino

a)

morador

b)

comerciante

c)

usuário

a)Analfabeto

Escolaridade

b) Fundamental incompleto
c) Fundamental completo
d) Ensino Médio incompleto
e)Ensino Médio completo
f)Ensino superior

Análise de perfil
Ocupação
socioeconômico e
cultural do entrevistado

Renda

a)

Estudante

b)

Atividades domésticas

c)

Trabalho com vinculo formal

d)

Trabalho informal

e)

Desempregado

a)

acima de 20 SM

b)

10 a 20 SM

c)

4 a 10 SM

d)

2 a 4 SM

e) até 2 SM
Qual o seu tipo de vínculo com o a)
logradouro?
b)

Análise do perfil do
imóvel

Em se tratando da
especificar
Qual o tipo do imóvel?

letra

da

letra

Comerciante

c)

Usuário

d)

Outros

a)

Próprio

b)

Alugado

c)

Cedido

a)

Residencial

b)

Comercial

c)

Outros

“c”

Qual a função do imóvel?

Em se tratando
especificar

Morador

“c”

180

Análise do vínculo
temporal dos
moradores/usuários
com o logradouro
Análise de hábitos e
costume dos
moradores/usuários

Há quanto tempo reside/utiliza esse a)
endereço?
b)

menos de dois anos
entre dois e cinco anos

c)

entre cinco e dez anos

d)

mais de dez anos

Há alguma tradição de vivência a)
coletiva entre os moradores da rua? b)
c)

Festa
Cerimônia Religiosa
Outros

Você conhece a origem histórica do homenageado ou do ato/fato ocorridos
que nomeia a rua?
Análise do
conhecimento sobre o
logradouro

Análise da percepção
pessoal sobre a
designação do
logradouro

O fato de residir/ser usuário de um logradouro que homenageia uma pessoa
que supostamente cometeu crime de lesa humanidade no período da
ditadura civil militar lhe causa constrangimento?

Você apoiaria uma ação para alteração do nome do logradouro?
Análise do
posicionamento prévio
frente à possibilidade de
alteração da nomeação
do logradouro
Qual o impacto da alteração da nomenclatura do logradouro para a
população residente?
Análise da percepção do
impacto da alteração da
nomenclatura do
logradouro.

Análise da expectativa
da população em
relação à alteração da
nomenclatura do
logradouro.

Caso ocorra a alteração da nomenclatura qual benefício você espera que seja
agregado à comunidade?

Responsável Técnico:________________________________
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Anexo II

Guia de Logradouros com referência a pessoas que
sofreram, apoiaram ou cometeram crimes de lesa
humanidade no período da ditadura civil militar no
município de São Paulo.
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