
ESTADOS UNIDOS^ DO .BRASIL 
1 (Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932» „ 

ANNO III , ,RIO DÊ JANEIRO, 30 DE AGOSTO DE 1934 • N . 87 

De conformidade com o que decidiu o Tribunal 
Superior do Justiça Eleitoral, em sessão de 24 deste 
mez, o alistamento eleitoral encorrar-se-á no dia 6 de 
setembro .próximo futuro, não podendo ser recebidos 
requerimentos de inscripção depois das 18 horas do 
dia 31 de agosto de 1934, nos cartórios das sedes das 
respectivas zonas eleitoraes. 

S U M M A R I O 

T R I B U N A L S U P E R I O R D E J U S T I Ç A 
E L E I T O R A L 

( D e c r e t e s n . 21.076, de 24 de fevereiro da 1932 (arta. 9» e 10. n n -
mero 2 1 . 2 2 7 / d e 31 de mf>rço de 1932. n . 23 017. de St de Julho 
de 1933, Const i tuição Federal, ar t . 82, paragraphos 1» e 2°.> 

DATA DA INSTAI.LAÇÂO — 20 de maio de 1932. 
PRESIDENTE—Ministro Hermenegildo Rodrigues de Barros. 

TVICE-PRESIDENTE — Ministro Eduardo Espinola. 
.'JUIZES EFFECTIVOS _ Ministro Plínio Casado, desembar

gadores José Linhares e Arthur Q. Coüares Moreira e 
Drs. Affonso Penna Júnior e*João C. da Rocha Cabral, 

/JUIZES SUBSTITUTOS — Ministros .Laudo de Camargo e 
Arthur Ribeiro de Oliveira, desembargadores Leopoldo 
Augusto de Lima e Francisco Cezano Alvim e doutorei 
José de Miranda Valverde e Alceu de Amoroso L:ma. 

NOTAS 

Em virtude do decreto n. 23.017. aclrria citado, o T. S. f icou 
reduzido a s e t e juizes e f f ec t ivos . Dé accôrdo com o que decidiu o 
T . S. , o cargo de procurador gera) não mai3 poderá ser exercido 
por juiz do Tribunal . 

— De 20 de maio a 20 de dezembro de 1E.32, exerceu o c a r g o 
<le juiz effec.ttvo do T . S . , o Sr . conde AfConso Celso e de 20 de 
maio. de 1932 a 28 de ju lho de 1933. exerceu esse mesmo cargo o 
D r . Prudente de Moraes Filho, que, entretanto , e s t eve l icenciado 
d e janeiro de 1933 até ser concedida a sua exoneração, por m o 
t ivo de saúde, período em que foi subst i tu ído pelo Dr. Miranda 
Valverde . -

, — Em sessão de 17 de Julho de 1934..foi concedida a d ispensa , 
a o Juiz effect ivo, Dr. F. G. Monteiro de Sales, sendo e le i to para 
eubs t i tuü-o , na mesma data. o professor João C. da í tocha Cabral.; 

— Na conformidade do decreto n . 22.803. de 25 de janeiro de 
1934 ( a r t . &•>), o minis tro procurador geral da Republica f icou 
dispensado de servir no T. S. Por e s se motivo, em sessão de 31 
de janeiro de 1934. foi sorteado pelo Supremo Tribunal o ministro 
Laudo de Camargo, como juiz s u b s t i t u t o . 

— De 20 de maio de 1932 a té '25 de maio de 1933, serviu t o m o 
Juiz e f fect ivo , do Tribunal, o ministro J . í . Carvalho" Moorão. 
que obtevo a sua dispensa, "ex-vl" do disposto nos a r t s . 7? e s° 
do Cidigo Elei toral , sendo e le i to juiz e f fect ivo , o Sr . minis tro 
P l in io Casado. 

— Em 7 de agos to de 1934, foi concedida a dispensa ac d e s e m 
bargador Renato de Carvalho Tavares , que fora sorteado juiz ef
f ec t ivo do T . . S . , em v 1932 e que exercia a s funeções de proeurartor 
gera l da Just iça Eleitoral , na conformidade do disposto no d e 
cre to n . 22.8ÍSS, de 19 de junho de 1933. Na ses são de 10 de a g o s t o 
d e 1934, foi e le i to juiz effect ivo, de accôrdo com o decreto n u 
m e r o 23.017, o desembargador Arthur Q. Collares Moreira. Pe la 
Corte Suprema, foi sorteado juiz subst i tuto o desembargador Fran
c i sco Cezario A l v i m . 

Secretaria do Tribunal Superior de Just iça Eleitoral , em 25 do 
a g o s t o de 1934 — Edmundo Uarreto Pinto , oíüioiaU — Visto, l»„ 
&e Castro, üirectorj, ; 

I—-Jurisprudência do Tplfcnnal Superiorí 

Processo n . 782 — A m a z o n a s . 

II — Tribunal Regional do Distrlcto Federal ! 

1 . P o r t a r i a s . 

2 . Ed i taes e a v i s o s . 

T R I B U N A L S U P E R I O R D E J U S T I Ç A 
E L E I T O R A L 

JURISPRUDÊNCIA 

; Processo n. 782 

(Consul ta) 

Natureza fio processo — Amazonas — Consulta do Interveu-
, tor Federal, encaminhada pelo Tribunal Regional, sobre 

se os juizes de direito e eleitoraes Drs . André Vidal de 
Araújo e Theódoro Gonçalves Netto podem permanecer 
nos cargos.respectivamente dc.director geral de Instru-
cção. e procurador fiscal, diante da Constituição da Re
publica, promulgada em 16 do julho de 1934. 

•Juiz relator — O Sr. desembargador José Linhares. 

Deixa-se de tomar conhecimento 
da consulta, porque não cabe ao Tri
bunal Begional resolver sobre a in
compatibilidade de juizes de direito 
que. estejam exercendo cargos adminis
trativos no Governo do Estado. 

* 

ACCORDÃO 

Vistos, etc 
Accordam os juizes do. Tribunal Superior de Just i 

ça Eleitoral, em não tomar conhecimento da consulta 
que lhe foi dirigida pelo Tribunal Regional do Ama
zonas, relativamente a incompatibilidade, em face do 
art . 65 da Constituição Federal, de dois juizes de di
reito em-cargos administrativos do Estado, visto ser 
incompativel^de vez que os respectivos juizes são ju i 
zes eleitoraes em virtude de o serem da justiça com-
mum. Asssim que resolvida a situação do juiz da jus-

' tiça commum, ipso facto está ;a que elle bem exercer 
na justiça eleitoral. 

Tribunal Superior de' Justiça Eleitoral, em 21 de 
agosto de 1934. — Hermenegildo de Barros, Presi
dente. —: José Linhares, Relator. 

(Decisão unanime.) 
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TRIBMALRMMÁLELEITORiL 

P O R T A R I A S 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Gamboa, Santa 
Anua e Espirito Santo") 

Juiz — Dr. Antônio TtodoJpho Tosca no 
físpinola 

JEscrirâo — Francisco Párias 

59. Albino >da Silva. 
60. Àrmindo Ribeiro. 
61 . Adriano Augusto Pereira. 
62. Durvalino Gomes de Oliveira.-
63 . Francisco José Mano. 
6'4. Joaquim Pereira. 
65. José Maria Pires. 
66. Joaquim Silva Santos. 
67. José Fraga. 
68. José Maria de Almeida. 
69. José Borba. 
'70. Joaquim Agostinho Maia. 
7 1 . Joaquim Lourenço Cabral. 
72. José Pedro da Silva. 
73. Justino Francisco. 
74. Leopoldo -Domingos dos .Santos. 
75. Laurentino de Oliveira Santos. 
76. Marcial Ottero Montèro. 
77. Octavio José do Nascimento. 
78. vOsofio Marques Pereira.-
79. Manoel Moreira. 
80. João Cid Salanova (x). 
81 . José Nicacio de Carvalho 
82. Secundino Ribeiro. 
83 % Antônio Bezerra de Sá. 
84.*'Antonrb Teíles de Lemos. 
85. Pedro Jorge do Amorim. 
86. Filippe José da Silva. 
87. Serafim Vieira de Andrade. 
88. Clementino Coelho dos Santos. 
89. Antonino Manoel Pereira. 
90. Raymundo Pereira da Silva. 
91. José Pereira da Silva. 
92. Octavio Tavares. 

Directoria de Engenharia 

1. Antônio Gomes de Barros. 

Directoria da Aviação 

1. Álvaro Baptista de Oliveira. 
2 . David Corrêa das Neves. 
3 . Humberto Pereira Guimarães. 
4. Hogarth Fortuna. 
5. José Maria de Abreu. 
6. José Gomes Moreira. 
7 . Clarindo de Albuquerque Araújo. 
8. Martiniano Antunes Fi lho. 
•9. Gonçalo Francisco de Aquino. 

10. Altamiro Cyrino dos Santos. 

PREFEITURA DO DISTRICTO FEDERAL 

Directoria Geral de Engenharia 

1. Maurício da Silva Telles. 
2. Othelo de Souza Caldas. 
3 . Augusto Rodrigues Pereira da 

Cruz. 
4. Ocarlina de Souza Prata . 
5. Violeta de Almeida Mello. 
6. Julia Gomes Ribeiro. 
7-. Célia de Oliveira Mello. 
8. Rita Pereira Dias. 
9. Carmen Richard. 

Primeira Região Militar (Estado Maior) 
(2" Secção) 

1. Waldemar Von Wreden.-
2. Antônio Carlos Paes Leme. 

- 3. Sebastião Baptista de Moura. 
4. João Pereira Azambuja. 
5. Arthur Ferraz Durão. 
6. Francisco Nunes Torreão 
7. OLtarmino Ramos. 
8. Manoel FJorges da Silva. 
9. Segisnando José de Souza Fi lho. 

"10. Belmiro Albano Raymundo. 
•11. Galileu Gu ti erres da Silva. 
12. Everaldo Pontes Bahia. 
13. Ary Fonseca. 
14. Gurmereindo Clementino da Costa. 

.15. Feliciano Maraues Guimarães. 

DÉCIMA ZONA' ELEITORAL 
i 

Usando das attribuições que me são 
conferidas, nomeio ó Sr. Dr . João An
tônio Nepomuceno Júnior para, nos im
pedimentos do escrivão, nas suas au
sências e conjunctamente com este, 
subscrever os termos e demais aotos 
processuaes, emquanto fôr necessário. 

R. Publique-se. Dando-se sciencia ao 
designado. ' j 

, Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1934. 
— O juiz de direito da décima zona 
eleitoral, Antônio Vieira Braga. 

EDITAIS E AVISOS 

QUALIFICAÇÃO "EX-OFiFGIO' 

Segunda Circumseripção 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Lagoa, Copa
cabana e Gávea) 

Juiz — Dr. Nelson Hungria. 

Escrivão — Francisco Farias 
í 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 25 
DE AGOSTO J3E 1934 

Centro de 'Artilharia de Costa 

504. Celso -Soares de Queiroz. 
1 

4 a Bateria, Independente de Artilharia 
, de Costa 

505. José Maria de Souza. 
506. José Lopes Pinto. 
507. Carmindo' Marialva Guimarães 
508. João Ferreira Pacheco. 
509. Emygdio: Augusto de Mello 
510. Gonçalo "Ferreira Lei te . -
511. Lourival ! da Costa Santos. 
512. Pedro B&rnardino. 
513. João Portugal da Silva. 
514. AntôniofGuimarães. 
515. Carlito Marques da Silva 
516. Vicente /Zimmcrmanu. 

6 o Grupo de Artilharia de Costa 

517. Fernando Barbosa. 
518. Gentil Tavares. 
519. Guilherme Nicolaesqui. 

'520. Ir meu -de Almeida. 
• 521, Clito Pinheiro Ramos.. 
'522. Carlos Rodrigues. 
'523. José Màthias de Carvalho-. 
524. Oswaldo Ferreira da Costa,, 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 
DE AGOSTO DE 1934 

» Directoria Geral do Tiro de Guerra 

d. Enéas dc Abreu Coelho. 
2 . Hermes -Heraclifco de Medeiros. 

Directoria Geral de Fazenda Municipal 

1. José Thomaz Ferreira da Silva 
2. Aldomiro Pinto da Silva. 
3 . Salvador Lincoln. 

PREFEITURA DO DISTRICTO FEDERAL 

Directoria de Engenharia 

1. Arnaldo Francisco dos Santos. 
2. Sebastião Nunes. 
3 . Clarimundo José Ramos. 
4. Durvalino Faleiro. 
5. Avelino Pinlo da Motta. 
6. Ivo Fernandes. 
7. Menéléu de Oliveira Noronha. 
8. Antônio Antunes Fernandes 
9. José Francisco da Silva. 

10. Castor Paulos, 
•11. José da Cunha Barbosa. 
12. ítalo Giannini. 
13. Valdemar Giannini. 
14. Manoel Vicente da Silva. 
15. Luiz Ferreira . 
•16. Joaquim da Silva Couto. 
17. Eduardo Joaquim do Rosário. 
18. Joaquim Ferre i ra . 
19. Arthur Maciel. 
-20. Francisco Cândido^ Ruiz. . 
21 . Antônio Ferreira da Costi. 
22. José Hermogenes Medeiros. 
23. Antônio de Almeida Pontes, 
24. Edgard Brum da Silveira. 
25. João Coelho. 
26. Viriato José de Oliveira. 
27. Américo Pereira Rangel. 
28. Júlio José de Paula. 
29. José Martins Junqueira. 
30. Aniceto Corrêa. 
31. Eugênio Fernandes da Silva. 
32. Petronillo Borges. 
33. José Valença. 
34. Fernando Simões. 
35. Flaviano dos Santos. 
36. José Antônio. 
37. João Torres. 
38. Manoel David Fernandes (2 o). 
39. Júlio Ramos da Silva. 
40. Antônio Januário. 
41 . Euclides Gomes da Silva, 
42. José Ruas. 
43 . Manoel Ribeiro. 
44. José Ferreira . 
45. Eberardo de Mendonça 
46. Elmiro Amaro. 

. 4 7 . Affonso Lino Ferre i ra . 
48. Antônio Ramos. 
49. Antônio de Andrade-, 
'50. Antenor Rodrigues. 
51. Francisco Fernandes de Jesus. 
52. Dirceu Valerio do Espirito Santo. 
53. José Joaquim Pereira. 
54. Cândido Costa. 
55. Arnaldo Pereira de Figueiredo. 
56. Bernardino Barroso. 
57. José Raydgalles da Silva. 
58. Antônio Gomes Barreiro. 
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16. Emani Gouvêa. 
17. Armando Montenégro de Azevedo. 
18. Francisco Barroso de Souza. 
19. Antônio da Silva Costa. 
20. Elysio Wanderley de Gusmão 
21. Palemon Martins do Valle. 
22. José Cavalcante de Almeida. 
23. Luiz Ramalho de Mattos Siqueira. 
24. José Menna Barreto de Freitas. 
25. Custodio da Rocha Maia. 
26. José Maria de Queiroz. 
27. José de Moura. Bertrand. 
28. Marcos da Silva Oliveira. 
29. Nelson Pereira da Cunha, • 
30. Aristóteles Xavier. 
3 1 . Manoel Laiza.: . . 
32. Miguel Alves de Mendonça Fi lho. 
33 . Mario Alves Nogueira da Silva J ú 

nior. 
34. Alberieo Lopes Barboza. 
35. Konge Poubel. 
36. Eutronio Bentes de Mattos 
37. Lourival Fernandes Bispo. 
38." Gabriel Diniz Junqueira Filho, 
39. Christovão Alves Siqueira. 
40. Mendo Waltz Machado. 
41 . João Pereira Maia. 
42. Lidio da Silva Gomes. 
43. Vietor Emmanuel Rabello das Ne

ves Filho. -
.44. Valentim Audino'de Oliveira. 
45. Flavio Gomes dos Santos. 
46. Antônio Jesus do Prado Lopei 
47. Miguel Amaro" Ribeiro Lima. 
48. Francisco Ferreira de Oliveir 
49. Deíma Mergulhão. -

. 50. José Ferreira dos Santos. 
51 . Joaquim Francisco de Oliveira 
52. Agostinho Hermes de Souza. 
53. João Heffer. 
54. Manoel Furtado de Mello. 
55. Edmundo Guiriiarães Lupinac. 
56. João Bueno. . • 
57. José Cupertino do Sacramento. 
58. Benedicto Lauro do. Nascimento. 
59. Joceiina Dbaldino Vieira. 
60. José de -Abreu Coutinho. , 
61 . Paulo Campello. 
62. Oswaldo Marques de Oliveira. 
63. Themsitocles Nilo Bezerra. 
64'. Laurindo Augusto de Araújo. 
DO. Arthur Sabino da Silva. 

Directoria Geral de Mattas, Jardins e 
Agricultura 

1. Armando Pinto Benevente. 
2. Albino Antônio de Souza. 
3 . Antônio Pina. 
4. Antônio Silveira Vieira. 
5.' Antônio Pereira. 

• 6. Antônio Amaro Alves Filho 
7. Antônio Loureiro. 
8. Alexandre Rodrigues" Mathias. 

: 9 . Aristides Simões. 
10. Arthur Izaquiel de Oliveira. 
11". Avelino Pereira. 
12. Baptista Tabôas Rodriguez. 
13. Benjamim Pereira.'-* 
14. Berto dos Santos. 
15. Carlos Bastos Lopes. 
í 6 . Carlos Medronho de Vasconcellos. 
17. Ciarizon Magalhães. 
18. Demcírio Ernesto dos'Santos. 
19. Duarte dos Santos. 
20.-Francisco Cardoso. 
21 . Francisco Cordeiro. 
22. Fernando Luiz Loureiro de Maga

lhães. 
.23. Francelino Braga. 
24. Gervasio Rodrigues Carreira. 
25. Guiomar Maria da Conceição. 
'2(5. Ildefonso de Almeida Coimbrs 
27. .losé Dias de Abreu. 
28. José de Jesus Fonseca. / 

29. José Joaquim dos Reis. 
30. José Gonçalves Raphael. 
3 1 . José de Oliveira Martins. 
32. José Nunes Marques Júnior., 
33. João Antônio da Silva. 
34. João Coelho. 
35. João Ferre i ra . 
36. João dos Santos, • ' . 
39. João Pereira Reis. 
40. Joaquim Alves de Moura. 
41.. Joaquim Castanheira de Almeida, 
42. Joaquim Corrêa. 
43 . Joaquim Fernandes. ' 
44. Joaquim-dos Santos. 
45. Joaquim da Costa Soares. 
46. Joaquim Soares. 
48. Jacintho Gama. 
49. Jesuino Antônio de Jesus . 
50. Leonel Costa Lima. 
51 . Luiz Araújo Bittencourt. 
52. Luiz Sebastião Fabrigas Surique 

Filho. 
53. Luiz Serra. 
54. Manoel Borges de Jesus. 
55. Manoel Gregorio da Silva.. 
56. Manoel Moreira de SanfAnna. 

' 57. Mareelino Francisco de Oliveira. 
58. Morriello Antônio. 
59. Orlando Guimarães Montes. 
60. Oswaldo Ribeiro. 
61 . Pedro Gomes da Silva. 
62. Sebastião Raymundo. 
63. Severino' Theodoro de Oliveira, 
64. Thereza Rogério Bittencourt. 
65. Theotonio de Britto Brasileiro, 
66. Antônio'Corrêa Paz. 
70. -Francisco da Costa. ^ 
71 . Lasnier Nunes Nogueira, 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 28 
DE AGOSTO DE 1934 

Departamento de Educação 

Maria Ramos de Oliveira. 

RECTIFICAÇõES 

ESTRADA DE FERRO CENTRAI DO 
BRASIL 

Estação Marítima 

2. Silvino José da Silva, e não como 
sahiu no B . E . 70. 

6. Jersen Bechtlufft, e não como sahiu 
no B. E . 70. 

8. Vicente Bernardinò da Rocha, e não 
* como sahiu no B . E . 70. 

8» Inspectoria do Trafego 

4. Waldemar Napoleão Cavallero da 
Silva, e não como sahiu n . B. 
E. 70. 

75. Edgard Jacintho de Almeida Júnior, 
e não como sahiu no B . E . 70. 

Inspectoria da Estatística 

20, Maria Amélia Soares de Souza Mar
tin, e não como sahiu no B. E. 70. 

8° Inspectoria da Locomoção 

42. Odyr Alves Guerra, e não como sa
hiu no B . E . 7 0 . 

13" Inspectoria da Linhi 

QUALIFICAÇÃO REQUERIDA 

, Primeira Circumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

[(Districto municipal de Candelária)! 

Juiz — Dr. Decio Ceaario Alvim 

Escrivão Dr. Carlos Waldemar <3e 
Figueiredo 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 
DE AGOSTO DE 1934 

544." José Menescal Conde. 
545. Haroldo Castello Branco Ferreira. 
546. Ramiro Nogueira Piuto. 
547. Carmen Olga Muhm Aguero. 
548. Carlos Caetano Gomes. 
549. Maria Mala Rubim. 
550. Mozart Vaselle. 
551..Adelia Peixoto Guimarães, 
552. Isaura Pereira de Andrade. 
553. Horacio Príncipe da Silva. 
554. Leopoldina Machado de Andrade. 
555. Raymundo de Oliveira Reis. 
556. Dinair da Silva Nunes. 
557. Heitor da Silva Rego. 
558. João dos. Santos Pinto. 
560. Rodolpho Armando Rizzc. 
561. .Brutus Dacio Germano Pedreira. 
562. Cora Bõcayuva. 
563. Octacilio 'Tlieodoro Teixeira 
564. Manoel João do Amaral. 
565. Marinho Adriucula Bastos. 
566. Julío Magno da Silva. 
567. Rutilo Nolasco. 
568. Mario Passos Barreto. . 
569. Lucinda Tavares da Silva. 
571. Joel Murinelly de Carvalho. 
572. Sylvia Tavares Corrêa Meyer. 
573. Torvorino Nercio Silveira. 
574. Roberto Oscar de Barros Caval

canti . 
575. Octacilio Pinheiro Guerra. 
576. Oscar Barcellos Maia. 
577. Luiz Fernandes Alves. 
578. Francisco Juvenal de Lima. 
579. Júlio de Agúilar Machado. 
580. Gustavo Henrique Ribeiro de Car

valho. 
581. José Nepomuceno. 
582. Ovidio José da Silveira. 
583. Milton Caetano Oberlaender. 
584. Manoel Agostinho Ribeiro. 
585. Antônio Nonato de Assis. 
586. Martiniano Ignacio do Oliveira. 
587. Maria Luiza da Paula e Silva F a r 

tado. 
588. Jorge Campos Maciel. 
589. Pery Cunia Lima. 
590. Arlette Barbosa Guimarães. 
591. Octavio Blatter Pinho. 
592. Darniz Roses Paranhos de Oliveira. 
593. Djalma Donesley. 
594. Octavio Cordeiro de Souza. 
595. Amadeu Filizzola. 
597. Manoel de Oliveira. » 
598. Octacilio Alves de Oliveira. 
.599. José Simões. 
600. Jeronymo Martins dos Santos. 
601. Àurelina Tavora. • 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 28 
DE AGOSTO DE 1934 . 

Nelson dos Santos, e não como.sahiu 6 0 2 . Arlinda Sansmikal. 
no B . E. 70, de 10 do corrente. 6 0 3 _ N e y A l v c s d e - A r r u d a Sodré. 

604. Iracy da Costa Santos. Edmundo Walter Berthoux, e não como 
sahiu no B ; E . 70. 005. Jair Viveiros Vi 11 ela. 
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606. Oscar Baster Belfbrt. 
607. Maria Alves Tenorio. 
608. Edilberto Pereira de Souza 
609. Miguel Fernandes : Seixas. 
610. João Moreira Lima. 
611. Ismaelita Paes Klein. 
612. Lauro Gomes Corrêa. 
613. Maria Rocha. 
614. Marietta Oliveira-Menezes. 
615. Benjamim Soares Cabello. 
616. Edgard da Silveira. 
617. Marina Leivas Baslian Pinto. 
618. Korival Pacheco da Silva. 
619. Francisco Caetano de Mello. 
620. Manoel da Paixão. 
621. Arminda Pires de Aragão e Mello, 
622. João de Oliveira Ribeiro. 
623. Petrocilla Correia Lima Gosta. 
624. Ramiro Jorge Pinheiro. 
625. Paulino da Cunha Lage. 
626. Esau' SantAnna. 
627. Joaquim Machado Pavão. 
628. Raul Schuoor. 
629. Joaquim Felisberto da Trindade. 
630. Tancredo dos Santos Mello. 
631. Eugênio João Lancellotti. 
632. José"Dias Branco. 
633. Euridice Peçanha. Vicente. 
634. Thereza Garretanb. 
635. Nisette de Carvalho Simões. 
636. Orlando Luiz dosjSantos. 
637. Oscar Miranda dal Cunha. 
638. Mozart Moura. ' 
639. Arnaldo Dantas Baptista. 
640. João Machado PaVão Júnior 
641. Aiiel Nogueira. 
642. João Bahiense. 
643. Marina Alves de Almeida. 
644. Remizzi João Montevino. 
645. Rubens Pinheiro Guimarães 
646. Oswaldo Machado, Pavão. 
647. João de Freitas Ferreira . 
648. Mario Pinto Teixeira.. 
649. Theodomiro Portas Ferraz. 
650. Agenor Amazonas Barboza 
651. Luiz Alfredo Bertini. 
652. Pedro Jeronimo o"Aguiar. 
653. José de Oliveira ;e Silva. 
654. Josino Cândido Cintro. 
655. Emilia de Araujó. 

INDEFERIDOS : 

559. Dionysio Cabeda ^ Silveira. 
570. Fernando Braz Pereira Gomes. 
590. José Corrêa. 

i 
QUARTA ZONA ELEITORAL 

(Districíos municipaes: de SaBto Antônio, 
Ajuda e Ilhas) 

«Juiz — Cr. Fructaoso Moniz Carreto <le 
Aragão 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de 
Figueiredo 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 21 
DE AGOSTO DE 1934 

1.314. Albertina Martins dos Santos. 
1.315. Maria de Lourdes Barbosa. 
1.316. Diva Agner. 
1.317. Angenor Marques da Silva. 
1.318. Claudemiro José Pereira. 
1.319. Leonidas Dutra da. Rocha. 
1.320. Alexandre Querino Baptista. 
1.321. Walfrido da Silva Caminha. 
1.322. João da Costa Torres Fi lho. 
1.323. Eneida Costa de Moraes. 
1.324. Delmar Moreira da Silveira..' 
1.325. Amphrisio Dorea de Mendonça 
1.326. Abílio Ferreira Machado. 
1.327. A'rniando Alves Ramos. 
1.328. Antonia Indalecio. 
1.329. Cassiano Alves' Corrêa. 
1.330. Mario Signorellí. 
1.331. E-dgard Ramos. 
1.332. Annibal das Santos Calvo. 
1.333. Astrogilda Barbosa Pellegrini. 
1.334. Adelia Martins Brito Gonçalves. 
1.335. José Viégas Cabral. 
1.336. Thiago Benigno dos Santos. 
1.337. Helena Francisca. dos Santos. 
1.338. Francisco Duarte de Souza Coe

lho. 
1.339. Lauro Baptista de Mattos 
1.340. Manoel Corrêa da Silva. 
1.341. Júlio Pinto Porteila. 
1.342. Synval Borges Damasceno. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 22 
DE AGOSTO DE 1934 

1.393. Rodrigo José Monteiro^ 
1.394, Luiz Baptista do Nascimento. 
1.397. Paulo Stegall. 
1.398. Agostinho Gomes de Moraes. 

QUALIFICADOS POR'DESPACHO DE 24 
DE AGOSTO DE 1934 

1.402. José Torquato Vargas. 
1.403. Jesuino Trajano Proença. 
1,405. Leopoldo Bittencourt. 
1.506. Luiz Ferreira de Jesus. 
1.409. Olinda Tornei Cortti. 
1.411. Waldemar Marques Abranches, 
1.412. Antônio de Bellis, 
•1.413. Arnaldo de Mattos Pereira. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 25 
DE AGOSTO DE 1934 

1.414. Alberto Martins de Aguiar. 
1.415. Leonor Maria da Conceição, 
1.416. Annibal de Albuquerque Sar

mento. 
1.417. José Antônio Queiroz. 
1.418. Manoel Ignacio da Silva. 
1.419. Joaquim Alves de Aguiar. 
1.420. Olga Roumillac Magalhães de 

Padua. 
1.421. Francisco Theodoro Ra-bell: 
1.422. Ernesto Cataldi Machado. 

23. Euzebio da Silva Caldeira. 

1.300. Edgard Ramos; dos Santos 
1.301. Dulce Fonseca. 
1.302. Maria Rosa. , 
1.303. Agrei Ventura, da Silva. 

•1.304. Gatuno Barbosa da Silva 
1.305. Boaventura Casta Leite. 
1 .306. João José Neves Júnior. 
1 .309. Nelson da Costa. 
1.310. João Ferre i ra 'Fa i ic iano. 
1.311. Basilio de Araujo Santos. 
1.312. Carlos de Lima Paiva, 
1.313. Cândido Alves'. • 

1.344. Waldemar Romão Braz. 
1.345... Edmundo Henrique da Silva 

Porto. 
1.346. Eurolides José Fernandes. 
1.347. F e l i x E b b o . 
1.348. Fernando Augusto Chaves Faria. 
1.350. José da Silva Porto. 
1.351. Leonel Venancio Pinto, 
1.353. Mercedes Rabello. 
1.354. Pedro Luiz de Souza. 
1.355. Ricardo Joaquim Pinto. 
1.356. Roberto Freire da Solva. 
1.357. Roque Alves dos Santos. 
1.358. Antônio Brelem dos Santos San

tos. 
Alayde Covino de Carvalho. 
Augusto Jorge. 
Celio dos Santos Coelho. 
Eiüalià da Rocha Pereira Alves. 
Emygdio Figueiredo Maia. 
Fernando Hermes Trigo Lou

reiro . 
Heitor Caramurif. 
Jesuina Castello de Azevedo. 
Joaquim Moreira dos Santos. 
João Soares Lima. 
Paulo Ribeiro Cintra. 
Paulo da Rocha Pcnna. 
Samuel José Ferreira. 
Theodoro de Carvalho. 
Alba Esposei. 
Elza Esposei. 
Livia Esposei. 
José Ferreira Sanches. 
Joanna Puça Ribeiro da Silva 

Mourão. 
1.381. Alexandrino Fernandes Torres. 

1.359, 
1.360. 
1.361. 
1.362. 
1.363. 
1.364 

1.365 
1.306. 
1.307 
1.368 
1.370 
1.371 
1.372 
1.373 
1.375 
1.376 
1.377 
1.378 
1.380 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 
DE AGOSTO DE 1934 

1.382. Vicente Costa. 
1.383. José Joaquim dos Santos Banelli. 
1.384. Walter Leilão -Mathias. 
1.385. Barros Hcl lmam. 
1.389. - José Lino Coutinlic da França. 
1.390. Welliiigtou Barbosa Lima. 
1.392. Amadeu Franco Cavagliere. 

1 
1.424. Anizia Moreira de Carvalho. 
1.425. Fernão Felippe de Souza Sil

veira. - . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 
DE AGOSTO DE 1934 

1.426. Maria Luiza Lachard Rodrigues. 
1.427. Pliilomena Dutra Hunkemoller. 
1.428. Gustavo Vieira da Cunha. 
1.429. Hypolito Fernandes Porto. 
1.430. Egidio de Lego. 
1.431. Juvenal de Miranda Júnior. 
1.432. Emy Rodopiano da Fonseca. 
1.433. Eleotherio Brasilino de Souza. 
1.434. José Natal Lainetti . 
1.435. Humberto Graziano. 
1.430. Antônio Moreira" da Silva 
1.437. Pedro Maia cia Costa. 
1.433. Dercilio Baptista. 
1.440. Jayme Coelho da. Silva. 
1.441. João Gomes Prado. 
1.442. Albsrico Emilio da Cunha. 
1.443. Alcidéa Couto Gomes. 
1.444. Augusto Ferreira Garcez. 
1.445. Beraadino dos Anjos Martins. 
1.440. Benedicto de Souza Paes. 
1.447. José Pinto Barroso. 
1.4-18. Cosme Andrade Filho. • 
1.449. Carlos Barroso. 
1.450. Diamantino Ribeiro. 
1.451. Esther de Carvalho Oliva. 
1.452. Emilce Elias Barbosa. 
.1.453. Hercilia de Medeiros Braga. 
1.454. Hipolito Silva. 
1.455. Iracy Igreja Cabral. 
1.450. Jacintho Cardoso Machado. 
1.457. José Felizola Zucarino. 
1.458. Mario Cataldi. 
1.460. Pedro Leite de Oliveira. 
1.461. Raymundo Corpos Filho. 
1.462. Robespierre Bisbocci. 
1.463. Augusto Joaquim Pereira 
1.465. Eduardo Lopes "Martins. 
1.466. Eneiiina Bandeira Góes. 
1.467. Maria Damasceno Góes, 
1.468. Lauro Jorge Coury. 
1.469. Gil Gomes Júnior. 
1.470. Daniel Horacio de Souza. 
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INDEFERIDOS: 

i . 307, Justino Ferreira ;dos Santo;. 
1.308. Carlos Tremendani de Abreu. 
1.343. José ^Medeiros Coimbra. 
1.349. José Rodrigues F i lho . 
1.352. Lindinalva SanfAnna, 
1.369,. Lygia Ribeiro Cintra. 
1.374. Diva RiBeiro Cintra. 
1.379. Adjalme de Magalhães >Corrèa. 
1.386. Roberto Antônio de Moura Soei-

•r.o. 
1.387. Domingos Miguel Messina 
1.388. Vidal Pinto da Victoria. 
1.391. João Baptista Júnior. 
1.395. José dos Santos Coimbra, 
1.396. Alfredo Eseobedo Vallim. 
1.399. Acelino Salles Paiva. 
1.400. Krank José Braz. 
1.401. Ismael Nascimento dos Santos, 
1.404. João Bonifácio de Oliveira. 
i . 407. Maurino Praença. % 

1.408. Manoel José de Proenca. 
-1.-410. Theodoro Rodrigues Salles 
1.439. Manoel de Almeida Baptist 
1.459. Messias Coutinho.' 
'1.464. Gabriel Bazaga. 
1.471. Gymnarquio Far ias . 

Segunda Circumscripção 

SEXTA ZONA ELEITOKAli' 

(Districtos nranicipaes de lingôa, Copa
cabana e Gávea) 

Juiz — Dr. Nelson Hungria 

Escrivão — Dr. Francisco Parlas 

QUALIFICADOS POR JDESPACHO DE 
28 DE AGOSTO DE 1934 

1.212. Léo Ramos Murtinho. 
1.214. João Lourenco Corrêa do Lago. 
.1 .'40.5. André .Cavalcanti de Albuquer

que Netto. 
1.790. Elzzy ..de Araújo e Silva. 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 
25 DE AGOSTO DE 1934 

2.076. João Balthazar Lopes Ferre i ra . 

Terceira Circumscripção 

DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de São Cliristovão 
c Engenho Novo) 

Juiz — Dr. Antônio Vieira Braga 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 
25 DE AGOSTO DE 1934 

1 581. Geralda Nazareth de Moraes. 
1.356. Mario Ramos. 
1.357. José Alves de-Sá , 
1.358. Walter Lopes dos -Santos. 
1.359. José Francisco Alves. 
1.361. Newton Lea l 'Fe r r e i r a . 
1.362. Mac Hinley de Oliveira., 

,1.363. Alfredina Ferre i ra . « 
,1.364. Garibaldi de Mello. . 
i 1.362. Mac Kinley :de Oliveira. 
!,1.306. Waldyr Alfieri dos Santos 
; 1.367. Alcindo José Tosta. 
;;i.-368. Ambrosina Julia :da -Fonseca, „ 
li-369.. Georgina Moraes D i a s , . , " ' 

1. 
l . 
1. 
1.412. 

1.370. Fausto Pinto da Silva. 
1.371. Modesto Xavier Pereira . 
1.372. João Alexandre dos Santo. 
1.373. Cid Ottoni de Carvalho. 
1.375. Corina Souza Pinto. 
1.376. Oswaldo Caetano da Silva, ; 

1.377. Amancio de Mattos Leite.; 
1.378. Fernando de Araújo. 
1.379. Francisco José de Souza Salles. 
1.380. Carmelia Peixoto Vareila. 
1.381. Lourenço Guilherme dos Santos. 
1.382. Annunciata Boní. 
1.383. Manoel Barcellos Prudencio. 
,1.384. José Alves dos Santos. 
1.385. Washington de Oliveira. 
1.386. Izolina-Ferreira Lopes. 
1.387. Izaura Ribeiro da Silva. 
1.388. Mario Eugênio dos Reis. 
1.389. Apparicio Amorim de Aguiar. 
1.390. A r i a d n e Penicche de Guay-

curús Piraneuro. 
1.891. Amélia Lopes Villíena. 
1.392. Apulchro Tourinho. 
1.393. Amélia Hippert de Figueiredo. 
1.394. Deolindo Luiz Gonçalves, 
1.395. David da Silva Lobo. 
1.396. Domingos José Maria. 
1.397. Eloisa Cornelia de Oliveira 
1.399. João de Oliveira. 
1.401. Nilo Cardoso da Silva. 
1.402. Manoel Pereira da Silva. 
1.403. Cláudio Cassiano Cruz. 
1.404. Antônio Vieira Lucas. 
1.405. Jocelyn Pereira da Silva... 
1.406. Bismarck Manes. 
1.407. Nelson Flores. 

.409. AValdir de Araújo Lima Rangel. 

.410. Oscar Far inha. 

.411. Agostinho -Leite Teixeira, 
José Caetano Figueiredo.. 

1.413. Raymundo Costa. 
1.414. José Perrotte. 
1.415. José Felizardo da Silva. 
1.416. Manoel Francisco da Rocln 
1.418. Eduardo Martins Moreira.. 
1.419. João Baptista Vicente. 
1.420. Indalecio Ferreira Dias. 
1.421. Evangelina Leoncio Pereir 
1.422. Salvador Ponciano da Silv; 
1.423. Mario Gonçalves dos Santo 
1.424. Hcrmandes Pinto Ferreira. 
1.425. Maribaldo Pires Domingos, 
1.426. Jacy de Paula Antunes. 
1.427. Heitor Soares. 
1.428. Joaquim de Andrade., 
1.429. Scylla Martins. 
1.430. Ruth de Souza Santos. 
1.431. Newton Elydio da Silveira 
1.432. Antônio Medeiros. 
1.433. Alipio de Oliveira Caldeira. 
1.434. Pedro Joaquim Bellinha. 
1.436. Hugo .Ferreira de Mello. 
1.437. Manoel lJm...o de Oliveira. 
1.438. José Alves Macedo.. . 
1.439. Irene Neri. 
1.440. Joaquim Cruz de Almeida. 
1.441. Joaquim Gonçalves dos Santos. 
1.442. David Vieira de Mattos. 
1.443. Alcindo Soares. 
1.444. Arlindo Jacintho de Almeida.. 
1.445. Feliciano Oliveira., 
1.446. Carlos Belart. 
1.447. Dinorah de Souza.; 
1.449. Heitor Pereira. 
1.450. Iracema de Oliveira. 
1.452. Thereza de Mello Coutinhí 
1.454. Vera Schittini. 
1.455. José Mendes de Oliveira.. 
'4.456. Milton Vieira de. Souza. 
1.457. João Baptista Constancio. 
1.458. João Francisco de Aguiar Filho. 
1.459. Ângelo Egydio Constancio. 
1.460. Lindolpho Mendes de Oliveira., 

•1 .461. Braz Maseano... * " 

1.462. Carlos Alberto Rizzo. -
1.463. Elias Abdalla Daiba. 
1.465. Horacio Alves Borges. 
1.467. Sylvia Martins Pinto. 
1.468. Juracy ae Mello Ccmtintío. 
.1.469. Júlio Mario Abbott de Castro 

Pinto. 
1.470. João Carlos de Araújo. 
1.472. Nolson de Figueiredo Borba, 
1.473. José Antônio de Campos. 
1.474. José Ra3miundo de Menezes. 
1.475. Raymundo Nonato de Souza. 
1.476. Ruy Macedo. ' 
1.477. Pery Rodrigues Ribas. 
1.479. Podro Roberto. 
1.480. Alice Ferreira Pitança. 
1.481. JVlanoel da Silva Pinto. 
1.482. Tertuliano Tenorio Cavalcanti. 

Octavio Gomes de Medeiros. 
João Amancio de Souza Oliveira. 
Octacilio Pinto C o r d e i r o de 

Souza. 
Alcino da Fonseca Osório. 
Francisco Ribeiro de Almeida 
Lydia de Oliveira Menezes. 
Alfredo Alexandre Franklin. 
Oscar David Velloso França cie 

Gondornar. 
João Antônio Faraco... 
Carmino Ferre i ra . 
José Machado. 

-Maria de Lourdes Eranco Alves. 
Aracy de Oliveira Schumer. 
Nair Pereira Duarte . 
Jeronymo^ Carlos Vieira, . 
Alcibiades Martinez P a x a d i s 
. Garcia. 
Roberto Derizans de Amorim, 
Gilberto Ribeiro. 
Jorge Marques Pereira Filho. 
Manoel de Oliveira. 
Manoel de Campos Freire.. 
Antônio Thomaz da Silva. 
Ananias Cavalcanti. 
Eugênio "Emygdio dos Santos. 
Arlindo Maximiano dos Santos..; 
Davino Rosa de Moura. 
Gabriel Carlos Meinicke. 
José Gonçalves. 
Jorge Rangel de Souza. 
Elpidio Fernandes Válle. 
Djanira Ferreira Machado. 

"Delmiro Viegas de França. 
Moaçyr Corrêa de Castro.. 
Alberico Ferreira . 
Carlos T.hiago da Silva. 
Roberto Alves de Almeida. 
Arlindo Conrado de Oliveira 

Mendes. 
João Fernandes. 
Valeriano Santos Leite.; 
João Baptista Braga. 
Luiz Cupello Calonio. 

1.522. José Nery de Miranda. 
1.533. Álvaro Monteiro da Silva. 
1.534. Antônio Aniceto Villas. 
1.535. Braulino de Freitas Santos.-
1.536. Henrique d'Avear Gomes. 
1.537. Aldenor Raymundo dos Santos. 
1.538. Manoel Rodrigues Pereira . 
1.539. Erotildes Mármore. 
1.540. Joaquim Raymundo Martins. 
1.541. Geraldino Gonçalves Sobrinho. 
1.542. João Bento. 
1.545. Ary de Oliveira. 
1.398. Hercilia da Conceição Rocha 
1.548. Agnaldo Ferreira da Silva... 
1.549. Álvaro da 'Silva. 
1.552. AHolpho Gonçalves. 
1.553. Abel Alves da Costa, 
1.554. Miguel Oviedo. 
1.555. Augusto Campeão. 
1.558. Raymundo Rabello Mattos. 
1.559. Oscar Coelho da Silveira., 

1.483. 
1.485. 
1.486. 

1.487. 
1.488. 
1.489. 
1.490. 
1.491. 

1.492. 
1.493. 
1.494. 
1.496. 
1.497. 
1.499. 
1.500. 
1.501. 

1.502. 
1.504. 
1.505. 
1.507. 
1.508. 
1.510. 
1.511. 
1.512. 
1.513. 
1.515. 
1.516. 
1.517. 
1.518. 
1.519. 
1.520. 
1.521. 
1.522. 
1.523. 
1.524. 
1.525. 
1.526. 

1.527. 
1.528. 
1.530. 
1.531. 
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1.560. Geraldo Miguel Brown. 
1.561. Luiz Moreira de Macedo, 
1.562.- Miguel Elias. ; 
1.563. Raul de Souza5. 
1.564."Arlindo Lameira Guimarãe. 
1.565. Nourival Carlos Teixeira. 
1.566. Adhemar de Azeredo Barífouse. 
1.567. Manoel Galileu Jensch. 
1 .568. Luiz Augusto cio Nascimento.. 
1.569. Antronio José de Mello.. 
1.570. Lucilia Rodrigues. 
1.573. João de Deus Coelho. 
1.575. Joaquim Ramos. 
1.576. Olga Alvares dè Pinho. 
1.577. Pedro Constantino Chaves. 
1.578. João Cardoso Garcia. 
1.580. Claudionor Dias Ribeiro. 
1.583. Ada Guimarães 'Pimentel , 
1.584. Dario da Silvai 
1.585. Jurandir dos Santos Lima. 
1.586. Hermes Theodoro Cabral. 
1.587. Bernardo José Moreira. 
1.588. Daniel Rodrigues Ribeiro. 
1.589. Aluizio Travassos Braga. 
1.590. Antônio Maia da Silveira Mat-

toso. 
i .592. fiaria Alduch. : 

1 .593. David Caroner . 
1.594. Manoel Francisco Maria Filho. 
1.595. Antonina Pereira Moreira. 
1.596.. Zelia de_Souza Dias. ' 
1.597. Antônio" Augusto Monteiro de 

Brito. I 
1.598. Francisco Dorfman. 
1.599. Maria de Azevedo Pinho. 
1.601. Alcindo Souza Gomes. 
1.603. Veda Cerqueira Lima. 
1.604. Haydéa Souza Vahia de Abreu. 
1.605. José Leite Guimarães. 
1.606. Antônio Joaquim de Castro Jú

nior. 
1.607. Luiz Gonzaga dá Costa. 
1.608. Waldemar Simonelli. 
1.610. Guilhermino Rufino de Oliveira. 
1.611. Conrado Mamei . 1 

1.612. Armando Tavares. 
1.614. Antônio Las-Casas de Oliveira 

Costa. 1 
1.615. Vera Leal Barroso. 
1.617. Maria de Barros (Alves Martins. 
1.618. Jorge Alves Bessa. 
1.619. Luiz Gonzaga Gonçalves. 
1.620. Decio Coelho-Mello. 
1.621. Paulo Leroux. i 
1.622. Ruy de Lavôr Reis e Silva. 
1.623. Sebastião da Silva Costa. 
1.624. Joventino Nogueira de Mattos. 
1.626. Vera Oliveira. • 
1 .627. Isòlina Ferreira Lopes. 
1.628. Zelândia Cardoso. 
1.629. Rosita Pellegrino Gay. 
1.630. Raymundo Bessa., 
1.631. Nestor Vieira Machado. 
1.632. Lúcio Ricardo Verane. 
1.633. Sabina Rodrigues j Evangelista. 
1.637. Diva.de Souza Ferre i ra . 
1.639. Albertina Bittencourt. 
1.640. Guilhermina de Araújo Carva

lho. 
1.641. Júlio Gervasio da jSilvá. 
3.642. José da Costa Pimenta JunioÉ. 
1.643. Agenor Gonçalves dos Sante' 
1.645. Oswaldo da Rocha Lima. 
1.646. José Gomes de Queiroz. 
1.647. Orlando Ruffier dòs Santos. 
1.648. Manoel Fernandes : de Oliveira 

Porto Netto. ! 
1.649. Juracy Tavares da; Silva. 
1 .650. Ernesto Augusto dè Mattos 
1 .651 . Ernani Rosas. j ü 

INDEFERIDOS:' j 

1.360. Demetrio Ferreira de Castro. 
1.365. José Joaquim Ferreira Barbosa. 

1.374. Carlos da Silva Reis. 
1.400. Mariano Augusto de Andrade.. 
1.408. Severina Bandeira Silva. 
1.417. Filinto Baptista Santos. 
1.435. Antônio Tavares de Araújo. 
1.448. Nilton Fortes de Bustarnante Sá. 
1.453. Waldemar Ferreira Dias. 
1.464. Celestino Rodrigues Moreír," 
1.471. Manoel Dias de Carvalho. 
1,478. Zanilo Ribeiro dos Santos. 
1.484. João Garcia Fontes. 
1.495. Zuleika Monteiro de Oliveira. 
1.498. Lygia Lemos Neves. 
1.506. Euniee Diniz. 
1.509. Galdino Daniel Mathias. 
1.514. João Roberto dos Santos 
1.529. Alexandre Corrêa. 
1.543. Luiz Ferreira da- Silva. 
1.544. Francisco X a v i e r Nascimento 

Filho. 
1.546. Clodomiro Rodrigues Moço 
1.547. Fausto Falcão. 
1.550. José dos Santos. 
1.551. Ruy Vidal. 
1.611. Arlette Avellar Nogueira. 
1.556. Adalberto Martins. 
1.557. Evangelina Malvar de Souza. 
1.571. Constança Adelaide T e i x e i r a 

Bastos. 
1.57SL Lúcia Delphina Teixeira. 
1.574. Day-Nalba Teixeira Netto 
1.579. Agostinho Pinto Teixeira. 
1.581. Alberto Ferreira Carneiro 
1.582. Bento Ferreira Soares. 
1.591. Elisio Francisco Henriqueí 
1.600. João da Silva. 
1.602. Manoel Pinto de Moraes. 
1.C09. Antônio Gomes Miné. 
1.613. Alfredo Machado Velho. 
1.625. João Vieira Machado. 
1.634. Maria Hercilia. 
1.635. José Benedicto da Cruz. 
4.636. Virgílio Soares Pereira Tavares. 
1.638. Stella de Souza Ferreira . ' 

EM DILIGENCIA: 

1.644. José Corrêa Pinto, 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORA1, 

(Districtos municipaes de Meyer 
e Inhaúma) 

Juiz —- Dr. Edmundo de Oliveira Fi
gueiredo 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 28 
DE AGOSTO DE 1934 

1.762.Manoel Sebastião Ávila. 
1.763. Felippe Rosa. 
1.764. Altair Pereira Machado. 
1.765. Yara Barbosa Pereira. 
1.766. Manoel Gonçalves de Matto 
1.767. Maria das Dores Silva; 
1.768. Norberto Pantaleão Soares, 
1.769. Girda de Almeida Corrêa. 
1.770. Edgard da Costa Martins. 
1.771. Antônio Teixeira Riscado. 
1.772. Demetrio Carlos de Araújo Filho. 
1.773; Carlos Benicio da Costa Brito. 
1.774. Manoel Sobreira Dias. 
1.775. Bonifácio Ramos. 
1.776. Bernardina Valente Rodrigues, 
1.777. Albertina Michelim. 
1.778. Júlio Francisco dos Prazeres. 
1.779. Paschoal Fucei. 
1.780. Amazelino Pereira Magalhães 

Fi lho. 
1.781. Izidro Martins de Oliveira. 
1.782. Sebastião Sérgio Vieira. 

1.783. João Ruy Moreira. 
1.784. Octavio Merli, 
1.785. Alcides José da Silva. 
1.786. Ernestina dos Santos Oliveira. 
1.787. Tito Jacomo de Abreu & Silva 

Filho. 
1.788. Agenor Baptista de Azevedo. 
1.789. Arnaldo Mathias Rios. 
1.790. Durval de Souza Martins, 
1.791. 'Enéas Alves Barbosa. 
1.792. Gumercindo Luiz Lopes. 
1.793. Hélio Moraes da Silva. 
1.794. João Evangelista. 
1.795. João Lopes Loureiro. 
1.796. João da Silva Braga. 
1.797. José de Souza Ferreira . 
1.798. José Pereira dos Santos. 
1.799. Manoel de Almeida. 
1.800. Sancho Francisco de Andrade, 

DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAii 

(Districtos municipaes de Piedade, Ira já 
e Penha) 

Juiz — Dr. Antônio Carlos Lafayette de> 
Andrada 

Escrivão — D r . Plácido Modesto de-Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 
27 DE AGOSTO DE 1934 

2.005. Manoel Carreiro Muniz. 
2.006. Armando Alves Carvalho Alva-

dia. 
2.207. Jayme dos Santos Bella. 
2.008. João de Azeveclo Gonçalves. 
2.009. Nelson Leal Lima. ' 
2.010. Risoleta Cecilia da Cunha. 
2 .011. Margarida Lameira Friederiches 
2.012. Frederico da Cruz 'Sarmento. 
2.013. Antônio da Silva Adonias. 
2.014. Oscar Emygdio de Menezes. 
2.015. Henrique Jacob Baldner. 
2.016. Esther Friederiches Baldner. 
2.017. Francisco Aguiar Fagundes. 
2.018. Juvenal de Azevedo Brandão. 
2.019. Sylvio Rodrigues.. / 
2.020. Henrique Mauller. 
2 .021. José Bernardo da Silva. 
2.022. Georgina Peres Corrêa. 
2.023. Euclydes de Azevedo. 
2.024. Luiz de Mattos Fernandes. 
2.025. Alberto José Pinto. 
2.026. Cecilia Eislér de Figueiredo. 
2.027. Carlos Câmara Gravino. 
2.028. Oswaldo de Oliveira. 
2.029. Djalma Robertson. 
2.030. Waldemar Rocha de Lemos. 
2 .031. Aristóteles de Oliveira Martins 
2.032. Francisca Cardoso Alves. 
2.033. Diamantina Gomes Jordão. 
2.034. João Gonçalves Pires Júnior 
2.035. Alfredo Moniz Gonçalves. 
2.036. Yolanda Maia. 
2.037. Luiz Alves Machado. 
2.038. Enedina Izidra de Pinho. 
2.039. Silvino Duarte. • 
2.040. Bennassi Meirelles dos Santos. 
2 .041. Rubem Barreto. 
2.042. Edgard Borne de Barros. 
2.043. Dylermando Ávila da Cunha. 
2.044. Manoel Rodrigues de Oliveira.; 
2.045. José Gomes da Silva. 
2.046. José Marinho. 
2.047. Moacyr Corrêa. 
2.048. Eugênio Alves Arruda. 
2.049. Florestan Mamede da Costa, 
2.050. Arthur José Corrêa Fi lho. 
2 .051 . Jeron3'mo Rodrigues Mó. 
2.052. Antônio Francisco de Oliveira.. 
2 .053. Pedro Aurélio de Oliveira. 
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2.054. Miguel Ferreira da Gosta. ; 

2.055. Pedro Meirelles Marqn»*-
2 .056. Paulo Santos. 
2 .057. Josó Moreira. 
2 .053. Santos Além Castro. 
2 .059. Valerio Dodds Guerra Júnior., 
2 .060. José Antônio Lopes. 
2 .061 . Brasilina de Menezes Costa. 
2 .062. Washington Dias de Andrade. 
2.063. Antônio de Sá Benevides., 
2 .064. Manoel Cordeiro. 
2 .065. Felisberto de Araújo Duar te . 
2 .066. Manoel de Oliveira., Pinheiro. 
2 .067.-Milton de Souza Soares, 
2 .058. Assir Ferreira da Rocha. 
2 .069. Manoel Ferre i ra . ( 

2-070. João Ponciano Lourenfc., 
2.071."José Rodrigues Braga.. 
2 .072. Luiz da Silva Leite-. 
2 .073. Jacintho de Couto. 
2 .074. Armando Delbruces; Portella. 
2 .075. Amphilophio de A l v a r e n g a 

Fraga: 
2 .076. Horminio Evangelista N.abor. 
2 .077. Flora de Oliveira Reis. 
2 .078. Hugo Felippe. 
2 .079. Armando Felippe. 
2 .080. Paulo Martins Nunes.. 
2 .081 . Cataldo Messedex Cardoso, 
2.082. Raffaele Renda. 
2 .083. "João Pinto, Gonzaga. -
2 .084. Carmen Teixeira. 
2 .085. Maria Marques., 
2 .086. Manoel Cordeiro. Leite.. 
2 .087. Aerolina Ferreira... 
2 .088. Hilma-r Faulhaber. 
2 .039. Adelia Marques. 
2 .090. Elias Anate. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 
28 DE AGOSTO DE 1934 

2 .091 . João do Nascimento Forrai. 
2 .092. Walctemiro Lima Monteiro-.. 
2 .093. Aydó Freire da Silva. 
2.094. Izolete Galvão da. Silva.. 
2 .095. Salvador Romano. 
2 .096. Laura Loss Borges. 
2 .097. Manoel Alves de Oliveira.;. 
2 .098. Geraldo Rosa.. 
2 .099. Amadeu Berretori. 
2 .100. Francisco. Machado. 
2 .101 . Arthur Pereira. 
2.102. Adalberto Pinto..' • • 
2 .103. Alberto Felippe do. Nascimento. 
2.104. Iracema Friederichs Domenes. 
2 .105. Luiz José Gracioso. 
2 .106. Othoniel Carvalho Azevedo. 
2 .107. Rosa Gonçalves Ribeiro. 
2 .108. Moacyr Frei re . 
2.109. Joaquim Estevão da Cruz. 
2.110. Wiim&r de Azevedo Branda 
2.111. Ozorio Bcnedicto Lapa. 
2.112. Maria Waldez. 
2 . H 3 . João Thomaz Eminanuel. 
2.114. ' Maria Guimarães Fragoso. 
2.115. José Yalença. 
2.116. Gillette Hamam de Oliveira. 
2.117. Rosaüna Vianna. 
2.118. José Alvarenga Bella. 
2.119. Paulo Frumcncio Pereira de 

Carvalho. 
2.120. Palmyra de Souza. 
2 .121 . Carolina de Carvalho Vieira.. 
2.122. João de Lucas. 
2.123. Ayrton José do. Couto. 
2.124. Jorge Zaponi. 
2.125,-.' Francisca Leal. 
2 .126. Washington Thcotomo da Ro-

2.127. Fernando Sebastião Pereira de 
Far ia . 

2.128. Carlos de Aquino Gaspar. 
"2.129. Firmi.no da Costa Leandro.. 

2.130. Atalá de Oliveira Neiva. 
2 .131 . Iridiano Amarinho de Oliveira. 

676. Joaquim Nunes da Silva. 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Realengo, 
Campo Grande, Guará tiba e Santa Cruz) 

Juiz — Dr. Francisco Cavalcanti Pontes 
de Miranda. 

Escrivão *—< Dr. Guilherme de Medeiros 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 
25 DE AGOSTO DE 1934 

5.137. José Ardez Ruiz.-
5.189. Manoel Mathias. 
5.362. Ludovinq Francisco, da Silva, 
5.570. Antônio Gomes de. Aguiar. 
5.646. João de Oliveira Araújo Júnior . 
5.704. Gantüda. Simões da Conceição. 
5.752. Manoel Julião. 
5.856. Atháyde Lopes. 
5.865. Castor Rodrigues Barbosa, 
6.073, Cícero dos Santos. 
6.085. Venaneio da Silva Trindad< 
6.092. Elesbão José Carlos. 
6.117. Altino Ferreira da Silva. 
6.123. Herculano Pereira de Carvalho. 
6.130. Manoel Gonçalves. Coutinho. 
6.134. Sebastião Gaspar de. Oliveira. 
6.157. José Carlos Marins. 
6.139. Felix Rodrigues da Silva. 
6.287. Carlos Augusto Borges. 
6.325. Arthur Ferreira . 
6.023. Carlinda Corrêa da Rosa. 

948. Yjrgina dos Santos. Lopes. 
6.348. Antenor- Luiz. Antunes.. 

96. Aderbal de Souza Oliveira. 
129. Alberto Barbosa.. 
130. Alberto Vicente- Alonso. 
133.. Alipio: Pereira da Rosa. 
135. Abílio- da Silva., 
141. Antor.io de-Medeiros Correi 
142. Alcino Cesario... 
149. Camillo Gomes- Fernandes. 
152. Deoclines Rodrigues Vieira, 
153. Damião- José, dê. Moraes. 
161. Jeronimo. Teixeira, 
168. João Ferreira dos Anjos. 
176. Marro José Antunes.. 
180. Quiterio Florentino da. Süvf 
182. Sebastião Ferreira Neves. 
183. TJieodoric.o Lourenço. 
186. Lydio Tavares. 
475. Manoel Joaquim de Azevec 
626. Dayci Fraga Damasceno. 
831. Euzebio Bento Soares. 
968. Joanna Perpetua Pimentel. 

1.015. Matildes dos Santos Valente 
í.225. America Jorge José. 

• 1.484. Flavio de Souza Barbosa. 
1.513. Felisberto José Siqueira. 
i .573 . Esmaelita Moraes Luz. 
1.585. Eteivina Guimarães de Castro. 
1.699. Veríssimo Pereira da" Silva. 
1.700. Jayme Augusto Pinheiro. 
1.701. Antônio Baptista de Oliveira. 
1.702. Joaquim Manoel de Campos 

Amaral. 
1.703. Florianó Manhãcs Barreto, 
1.704. Antônio Queiroz César. 
1.705. César Atalaia Savaget Calasa. 
1.707. Mario Fontana. 

• 1.708. Balbina Alves de Alvarenga. 
1.710. Manoel Ferreira Bastos. 
1.711. Sebastião Vieira. 
1.712. Agostinho José da Luz. 
1.713. Firmino Cafaço. 
1..714. José da Costa Barros Filho 
1.715.. Luiz Gonçalves de Oliveira 

1.718. Avelino Joaquim Veiga. 

1.720. Helena, Amalia de Campos.; 
1.721." Arthur Couto. 
1.722. Mario Octavio Trambaclr. 
1.723. João Pinto.de Souza, 
1.724. Gentil Augusto Pas Lemes.-
1.725. Antônio Marques dos- Santos 
1.726. Antônio de Araújo Lemos. 
1.727. André Isidoro dos Santos. 
1.728. Ildefonso Pereira da Silva-
1.730. Ernesto Fernandes Cal." 
1.732. Luiz Fre i re . 
1.733. José Francisco Sá Netto.. 
1.735. Sebastião Xavier. 
1.736. Magdala Sá. 
1.737. Manoel Teixeira. 
1.738. Felippe Abdala Serquies, 
1.739. Nelson José de Castro. 
1.740. Nieomedes Oyntho do Siqueira 

Novaes. 
1.741. Alcides Corrêa. 
1.743. Clarindo Vieira da Fonseca-, 
1.744. Eraldo Ameruse. 
7.746. Joaquim Penavaf Santos.; 
1.747. Augusto da Silva Gomes.,-
1.748. Armênio de Araújo. 
1.749. Antenor Alves Barcellos. 
1.750. Antônio. Augusto dos Santos. 
1.751. Antônio de Alcântara Barbosa... 
1.753. Chrysantano Duarte . 
1.754. Carmelindo Teixeira Bitten

court . 
1.755. Custodio José Santanna.. 
1.757. Eduardo da Silva Fi lho . 
1.758. Francisco Silva. 
1.759. Francisco Borges Ramos. 
1.760. Hugo Tinico de Carvalho.. 
1.762. HiTdebrando Costa., 
1.763. Joaquim Pereira de Andrade., 
1.765. Jayme dos Santos Pereira.. 
1.767. Mario der Freitas. Curdusc. 
1.769. Paulo José Ferre i ra . 
1.770. Regynaldo José' Rodrigues. 
1.774. Walter Garcia Ferreira., 
1.775. Olganor BustamanC. 
Í .776. Herminio Gomes N'etto. 
1.777. Gustavo Eduardo Pinto Funclw 
1.778. Filomena Baptista, He.rrinades 
1.780. Amandino Guidíce.. 
1.781. Raul1 dos Santos. . 
1.782. Guilliermina. Pereira Alves. 
1.784. Telsphoro Antônio de Oliveira.; 
1.786. Maria Francisca Bresky.. 
1.787. Manoel Marques de Souza., 
1.788. Vitarino Farias Pontes.. 
1.789. Oswaldo Ferreira da Silva. 
1.790. Silas Pereira da Silya. 
1.791. Antônio Ferreira. Muehe, 
1.794. João Ramos, de Oliveira.; 
1.796. Antônio de Campos. 
1.797. Yolanda Estreva Harifoíe. 
1.798. José Luiz de Souza. 
1.799. Manoel Rios. 
1.800. Firmino José dos Santos. 
1.801. José Rosário de Menezes. 
1.803. Ernesto da Silva Guimarães'., 
1.804. Hemerino Paixão. 
1.805. João Alves Vieira. 
1.806. Manoel João de Souza Filho.; 
1.807. Francisco Caldas Peixoto. 
1.808. Carmo Corrêa Ramos. 
1.809. Thereza lgnacia de Vasconcel-

los. 
1.810. Heidigenberto Pereira Barbosa. 
1.813. João Baptista, de Souza. 
1.815. Milton Memória Teixeira. 
1.816. Joaquim do Abreu. Teixeira. 
1.818. Dario Rodrigues dos Santos. 
1.819. Antônio Alves da Silva Guedes 
1.820. Alzir Gonçalves da Silva. 
1.821. Carmen Rodrigues Peixoto. 
1.823. Jorge Roque. 
1.824. Euclides Sebastião de Oliveira 
1.825.. Antônio Mello- da Silva. 
1.826. Alfredo de Oliveira Luz. 
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1.827., Júlio Alves Machado. 
1.828. Moacyr José Coutinho. 
1.831. Nelson Pereira Coelho. 
1.832. Clovis Iglessias de Lima. 
1.833. Grazia Dio Fer ra . 
1.834. Estevão de Souza. 
1.835. Carlindo Silva; 
1.830. Osiris Pereira, da Cunha 
1.837. Carmelia do Nascimento Giorní. 
1.838. Alexandre de Brit to. 
1.839. Almerio de Paula Barros. 
1.940. Arnaldo Soares. 
1.841. Bichara Safadi'. 
1.842. Darcy Ramos. > 
1.843. Delbas Fernandes de Albuquer

que. ; 
1.844. Eleuterio Antônio Soares. 
1.845. Emilio Bartholomeu. 
1.847. Gonçalves de Amarantes Albu

querque. 
1.848. Heitor da Conceição. 
1.850. Henrique Coelho Baptista. 
1.851. João Ramos, j 
1.852. Joubert Baptista. 
1.853. Jorge Teixeira Ferraz. 
1.854. Júsé Teixeira Paiva. . 
1.855. Manoel Rodrigues Frias . 
1.856. Mario da Silva Mendes. 
1.857. Nicolau Gomes jde Oliveira Ca-

rarnurú. , 
1 .858. Noeí Vasconcellos. 
1.859. Alberto Macedo'Ferreira. 
1.860. Waldemar da Costa Araújo 
1.861. Agostinho Geraldo. 
1.862. Américo Rodrigues. 
1.863. Antonino de Sá.; 
1.864. Annazor Barbosa de Oliveira. 
1.865. Balthazar da Costa Lima. 
1.866. Behedicto Menezes. 
1.867. Francisco Pedro - Saisse. 
1.869. Hilton da Silva Ferreira . 
1.870. João Barbosa. -
1.871. Jorge Soares. ! 

1.872. José Bartholomeu. 
1.873. Manoel Cardoso Tasta FihY 
1.874. Maria Dulce Pinheiro Pinb 
1.876. Paulo José Platzgraff. 
1.877. Simplicio José Moreno. 
1.878. Adelina Carvalho» de Gusmão. 
1.879. Maria Antonia Labanca. 
1.880.' Alzira da Silva. Martins Pe

reira . * ! 
1.881. Maria Couto. 
1.882. Maria das Dores da Fonseca. 
1.883. Hercilia Bastos dos Santos. 
1.884. Hamilton da Graça Leitão 
1.886. Ary Muniz Barbosa. 
1.889. Oscar França Leite. 
1.890. Octavio Baptista Mello. 

1.891. Pury de Figueiredo 
1.892. Pedro José Sodré. 
1.893. Salvador Corrêa do Nascimento. 
1.894. Lydio.de Souza Netto. 
1.895. Antônio José de Souza. 
1.897. Abelardo da Silva. 
1.898. Antônio Souza de Oliveira 
1.900. Aracy da Cruz. 
1.901. Agribolo Muniz Peixoto. 
l.*902. Antônio Rodrigues da Sslví 
1.903. Custodio Xavier da Costa. 
1.904.. Fernandes Dias Ferre i ra . 
1.905. Honorio Torres Braga. 
1.907. José Ferreira Melchiades. 
1.908. João Luiz Barbosa. 
1.909. João Francisco de Paiva. 
1.910. José da Silva Amaral. 
1.911. José da Paixão Paiva. 
1.912. Luiz Augusto Abrunhosa Fi lho. 

.1.913. Manoel Paixão de Oliveira. 
1.915. Manoel Luiz Ferr.eo. . 
1.916. Manoel Freitas Silva. 
1.917. Nelson de Souza Pinho 
1.918. Oswaldo Vasconcellos. 
1.919. Octavio Reis. 
1.920. Serafina de Oliveira Reis. 
1.921. Vivaldo Venceslau Moreira. 
1.922. Henrique de Oliveira Diniz. 
1.923. Ascendino da Silva Monsores. 
1.925. Antônio Curvello. 
1.926. Domingos José Rodrigues. 
1.927. David de Oliveira Machado 
1.928. Dulce Nunes Machado. 
1.930. Francisco Pinto de Moraes. 
1.931. Ercilia de Andrade Manífren-

nat t i . 
1.932. lrineu Pedro Corrêa. 
1.933. João Amorim. 
1.934. João"Odon de Souza Fi lho. 
1.936. Manoel Luiz Jardim. 
1.938. Paulo Floriano Meira. 
1.939. Rivahir Manffrenatti. 
1.942. Amancio José de Moraes. 
1.944. Amenair Cardoso. 
1.945. Albertina Monteiro Ambrozio. 
1.946. Bento da Rosa Franco. 
1.947. Hilda da Conceição Santiago. 
1.948. José Rodrigues dos Santos 
1.949. José de Castro. 
1.950. José Feliciano Teixeira. 
1.951. José Ferreira da Silva. 
1.952. Júlio de Oliveira Lima. ' 
1.953. Jarbás Alves de Oliveira. 
1.954. Laura Alcântara de Albuquer

que. 
1.955. Maurício Alves de Oliveira 
1.956. Miguel de Oliveira Noronh 
1.957. Olegario Mendanha. 
1.961. Geraldo Vieira Victor. 
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375. Eltz Ferreira . 
601. Iguacio Baptista Alves. 
673. Francisca Gomes dos Santos. 
938. Alzira de Oliveira Braga. 

1.100 .• Melania Ribeiro Clelier. 
1.705. Elisa Filliettaz Villou. 
1.709. Jorge Gonçalves Teixeira. 
1.716. Anna Cavalcante da Silva. 
1.717. Celina da Costa Deiro. 
1.719. Antônio Cafasso.. 
1.729. Raymundo Sympiicio Damasceno 
1.731. Agostinho Angelice. 
1.734. Arcilio Pereira. 
1.742. Álvaro de Araújo. 
1.745. Lindolpho José Vieira. 
1.752. Brune Dias. 
1.756. Clelia Gomes Caries. 
1.761. Henrique Nobrega de Frei tas . 
1.766. Leonel Gomes de Abreu. 
1.764. José Simões Gordo. 
1.768. Manoel Muniz Filho. 
1.771. Severina Alves Santana. 
1.772. Sebastião Dias Filho. 
1.773. Sebastião Costa. 
1.778. Gorgina Alves. 
1.779. Sebastião Pereira Lemos. 
1.783. Anesio Jovito Chagas. 
1.785. Euriehyce Pereira Marques. 
1.792. Antônio Monteiro. 
1.793. Hinze Paulino da Silveira. 
1.795. Orivaldino José de Araújo. 
1.802. Luciano José de Araújo. 
1.811. Antônio Nunes Baptista. 
1.812. Aristides Alves das Neves. 
1.814. Lueio Fernandes Larangeira. 
1.817. João Joaquim de Mello. 
1.822. Arnaldo Montez da Costa. 
1.830'.' Nepomuceno Maia Júnior. 
1.846. Francisco Sapienza. 
1.849. Emeterio Gomes do Sena. 
1.868. Ercilia Pinheiro Pinto. 
1.875. Nelson Geraldo. 
1.885. Alberto Garica Goulart. 
1.887. Luzia Rodrigues. 
1.888. Nourival Santos Pereira. 
1.896. Álvaro Lúcio de Oliveira. 
1.899. Anna Esmerai Teixeira Silva. 
1.906. Isabel Teixeira Campos. 
1.914. Manoel da Costa. 
1.929. Eurico Pereira Macedo. 
1.924. André Esteves Cordeiro.. 
1.937. Nicolau Rocha da Silva. 
1.040. Waldemar Bizonzioni. 
1.941. Alcides Tgnacio de Almeiaa. 
1.958. Filomena dos Santos Mello. 
1.959. Antônio Barreto. 
1.900. Carlos Gomes de Oliveira. 

E D I T A E S D E I N S C R I P Ç A O 

P R I M E I R A Z O N A E L E I T O R A L 

ÍDistricto municipal de Candelária") 

Juiz — Dr. Decio Césario Alvim' 

Faço publico, para os fins dos ar ts . 43 do Código e 25 
do Regimento dos Juízos eíCartorios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo da I a Zona Eleitoral estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos; 

MAURO BUENO BRANDÃO (1.285), filho de Fábio Paulo 
Bueno Brandão e de Hermé Bueno Brandão, nascido a 6 
de maio de 1913, em Barra do Pirahy, Estado do Rio de 
Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Candelária. (Qualificação reque
r ida.) j 

FERNANDOÍLEAL GUIMARÃES (1.286), filho de Vicente 

Cabello Guimarães e de Maria Leal Guimarães, nascido 
a 15 de fevereiro de 1913, no Districtp Federal, cum-
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Candelária. (Qualificação ex-officio.) ' 

VICTOR NUNES LEAL FRANCO (1.287), filho de Nasci
mento Nunes Leal e de Angelina de Oliveira Leal, nas
cido a 11 de novembro de 1914, em Carangola, Estado 
de Minas Geraes, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Candelária. (Qualificação 
requerida.) 

JOSÉ RODRIGUES (1.288), filho de Manoel Rodrigues e de 
Maria Rodrigues, nascido a 20 de agosto de 1915, em 
Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida.) 

OSWALDO GOMES DA SILVA (1.289), filho de Adriano 
Gomes da Silva e de Francisca Lopes da Silva, nascido 
a 8 de julho de 1911, no Districtò Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO DE CARVALHO (1.290). filho de Manoel tie Car-
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valho e de Maria da' Conceição, nascido a 24 de julho de 
1910, no Rio de -Janeiro, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Candelária. (Qualifi
cação requerida.) . 

GUSTAVO GUEDES (1.291), filho de Alfredo de Souza 
Guedes e de Isolina Goulart Guedes, nascido a 3 de De
zembro de 1911, no Districtò Federal, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida.) 

RAUL DA SILVA ALMEIDA (1.292), filho de Raul Ricardo 
da Silva Almeida e de Ermelinda Julia Alves dos Santos, • 
nascido a 17 de agostp de 1909, no Districtò Fed^ril, com-

~ mereio, =solteiro, com domicilio eleitoral no j í i s lncto mu
nicipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

ALDO ALVES DA ROCHA (1.293), filho de José Moreira da 
Rocha e de~Ed\viges Braga da Rocha, nascido a 15 de 
outubro de 1909, em Cabo Frio, Estado do Rio de J a 
neiro, escripturario, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Candelária. (Qualificação reque
r ida . ) 

DULCE POSSOLLO FRANCO (1.294), filho de Justino Ri
beiro Franco e de Marina. Possollo Franco, nascido a 
14 de julho de 1912, no Distficto Federal, funccionario 
da commissão Central de Compras, solteira, com domi
cilio eleitora] no districtò municipal. de Candelária. 
(Qualificação reauerida.) ' .. 

LEONEL DA SILVA SANTOS GOUVEA (1.295], filho, de 
Arcirio Gouvea e de Panlina da Silva Santos Carregai, 
nascido a 27 de maio de 1910, no Districtò Federal, com
mercio, solteiro,--com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

JOSÉ PEDRO DA SILVA (1.296), filho de Luiz Daniel da 
Silva e de Maria Olinda da Silva, nascido a 29 de junho 

xde 1900, no Districtò Federal, motorista, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtp municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida.) .. 

MANOEL SOUZA LIMA (1.297), filho de Manoel de Souza 
Lima e de Frauda da Costa Lima, nascido a 17 de julho , 
de. 1911, no Districtò Federal, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Candelária. 
Qualificação requerida. 

JOVENTINO CAPELLO (1 ;298>, filho de Antônio Bernardo 
Capello e de Maria Pereira'Gapello, nascido a 25 de julho 
de 1911, em Cambucy, Estado do Rio de Janeiro, ba r 
beiro, casado, com domicilio eleitoral no districtò muni-
c.i:>al de Candelária. (Qualificacãc requerida.) • 

EMYGDIO DE MORAES VIEIRA (1.299), filho de José Za-
charias Vieira e de Margarida de Moraes Vieira, nascido . 
a 12 de abril de 1894, em Cascavel, Estado do Ceará, en
genheiro civii, casado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de Candelária. (Qualificação' reque
rida .) 

MARCOS ESTEVES DA COSTA (1.300), filho de Marcos E s -
teves da Cosia e dc Maria das Dores Costa, nascido a 9 
de agoslo de 1904. no Districtò Federal marceneiro, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Candelária. (Quaüfica-ção requerida.) 

DTDTMO ALVES COUTINHO (1 ^301) filho de Manoel. da 
. Mello Coutinho e de Julia Alves do Mello, nascida a 22 

de junho de 1908,- em Santa Cruz. Estada do Espirito 
Santo, commercio, solteiro, com domicilio - eleitoral no 
districtò municipal de Candelária. (Qualificação reque-

'• r ida . ) -

BENTO DA COSTA LOPES .(1.302), filho de" José da Costa 
Lopes e dc Maria dc Oliveira Lopes, nascido a 24 
agosto dé 1899, no Disliicto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Cande
lária. (Qualificação ex-officio.) 

JOÃO BRASIL DA SILVA (1.303), fiího-de José Antônio da 
Silva e de Maria José Brasil da Silva, nascido a 16 de 
abril de 1890, no Districtò" Federal, commercio, .casado, 
com domicilio eleitoral no 'districtò municipal de Can-. 
delaria. (Qualifieação^requerida.) 

~AhV COÍITEZ DE SANTANNA (1.304), fiího de Sizmio de 
SanfAmia e de Pálmyra Cortez dc SantAima, nascido ã 
23 de jahciro cie. .1914, no Districtò Federal, coimiier-

cio, solteiro, com domicílio eleitoral no districtò munici
pal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

DEO.CLECIANO CANTO DE MENEZES (1.305), filho de Cân
dido de Canto Menezes e de Clara de Almeida Menezes, 

• nascido a 7 de junho de 1878, em Nova Lage, Bahia, 
advogado, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

^ACRISIO SANT'ANNA LEAL (1.306), filho de João da Cunha ' 
Leal e de Luiza Sam/Anna Leal, nascido a 5 de março 
de 18/9, em Parabyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
operarão, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
município de Candelária. (Qualificação ex-officio.) 

THEOPHILO GODINHO FILHO (1.307), filho de Theophilo 
Pereir j Godmho e de Juiía Henrique Godinho, nascido a 
16 de setembro de 1896, em Minas Geraes, estudante, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida.) 

GERALDO ALVES PEREIRA (1.308), filho de Joaquim Alves 
Pereira e de Anna Bacellar Pereira, nascido a 5 de março 
de 1914, no Districtò Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida.) 

DEONIR VASCONCELLOS (1.309), filho de Deolindo Vae-
coneellqs o de Maria Vasconcellos.. nascido .a 20 de de 
zembro de 1901, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

MARIO PAES DE SANTANNA (1.310), filho de Antônio Paes 
de SanfAnna e dc Rosaria de Jesus, nascido a 11 do 
setembro de 1892, no Districtp Federal, commercio, casado, 
cem domicilio eleitoral no districtò municipal de Can
delária. (Qualificação requerida.) 

ALOYSIO DE FREITAS GARCEZ (1.311), filho de Francisco 
Martinho Garcez e de Philomena da Conceição Garcez, 
nascido a 27 de junho de 1907, em Riachuelo, Estado 
de Sergipe, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no dislricto municipal, de Candelária. (Qualificação 
requerida.) 

JOSÉ LIMA DE MAGALHÃES (1.312), filho de Antônio de 
Carvalho Magalhães e de Maria Lima de Magalhães, 
nascido a 15 de novembro dc 1904, em Chopoló, Estado 
de Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Candelária. (Qualificação 
requer ida . )" 

AURELIANO PEREIRA DA COSTA (1.313), filho de Álvaro 
Aureliaro da Cesta e de Leontina Pereira da Costa, 
nascido a 13 de março «de 1914, em Minas Geraes, auxiliar 
despachante, solteiro; com domicilio eleitoral no districtò 

.-municipal de Candelária-. (Qualificação requerida.) -

MANOEL DA SILVA (1.314), filho de João da. Silva Gni-_ 
marães e de Julieta Alves Graça, nascido a 24 âü' 
novembro de. 1903, no Districtò Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Candelária. (Qualificação requerida.) ' 

NELSON DE AZEVEDO (1.315),-filho dc Manoel'Ferreira do 
Azevedo e de Beatriz Ina 'd"Azevedo, nascida a 29 de 
junho de" 1902, em Ribeirão .Preto, .Estado de S. Paulo, 
operário, casado, .com .domicilio eleitoral no districtp 
municipal de Candelária. (Qualificação Tequerida.) 

ANTÔNIO BENTO QUEIROZ FILHO (1.316), filho de An
tônio Bento de Queiroz e de Alice Augusta de Queiroz, 
nascido a 9 de dezembro de 1911, no Districtp Federal 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Candelária. (Qualificação requerida.) 

JORGE DE AGUIAR (1.317), filho de Nicomedes Jorge de 
Aguiar e- de Sophía Maria de Aguiar, nascido a 7 do 
maio de 1911, em Nictheroy, Estado do Rio'de Janeiro, 
commercio,'solteiro, com domicilio'eleitoral no districtò 
municipal dc Candelária. (Qualificação requerida.') 

JOSÉ BARBOZA DE SOUZA (1.318), filho-de Leonidio Bar
bosa de Souza c de Carmelinda Barbosa de Souza, nascido 

• a 4 dé agosto de 1896, no Rio de Jnneiro, commercio, 
casado, com domicílio eleitoral no districtò municipal 
de Candelária. (Qualificação requerida.) 

FRANCISCO MARQUES SARABANDA (1.319), filho de F ran 
cisco Marques Sarabanda e de Angelina Tellcs Nogueira, 
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nascido a 1 5 de julho de Í 8 8 5 , em Campos, Estado da 
Rio de Janeiro, commerciante, casado, com domicilia 
eleitoral no districtp municipal de Candelária.; :(Quali^ 
ficação requerida.) 

GLADSTONE DE OLIVEIRA CAVALCANTI ( 1 . 3 2 0 ) , filho de 
Ernani Cardoso Cavalcanti e de Maria Cândida de Oli
veira Cavalcanti, nascido a 2 9 de novembro de 1 9 0 5 , no 
Districtò Federal, f. publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Candelária.; (Quali
ficação requerida.), 

HORACIO GOSLING ( 1 . 3 2 1 ) , filho de Thomaz Gosling e de 
Paulina Larivoir 'Gosling, nascido a 1 3 de outubro de 
1880 , em Valença, Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Candelária. (Qualificação requerida.) 

ALFREDO GASEMIRO DE SOUZA BASTOS ( 1 . 3 2 2 ) , filho de 
Antônio Leite de Souza Bastos e de Leomada Henriqueta 
de Souza Bastos, nascido a 4 -de março de 1857 , no 
Districtò Federal, despachante aduaneiro, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida.) 

ABRAHÃO DAVID BENOLIEL ( 1 . 3 2 3 ) , - f i l h o de David Bo-
noliel e de Belizia Levy Benoliel, nascido a 5 de dezembro 
de 1896 , em'Belém, Estado do Pará, f. publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Can
delária. (Qualificação ex-officio.') 

LUIZ WALTER BARBOSA ( 1 . 3 2 4 ) , filho de José Ferreira 
Barbosa e de Maria Elisa Walter Barbosa, nascido a 1 0 
de maio de 1 9 1 3 , no Districtò Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Can
delária. (Qualificação requerida.) . 

ERMELINDO DE ARAÚJO FERREIRA ( 1 . 3 2 5 ) , filho de 
Augusto José Rodrigues Ferreira e de Ermelinda Corrêa 
de Araújo Ferreira, nascido a 9 de dezembro de 1 8 9 5 , 
no Districtò Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Candelária. (Qualifi
cação requerida.) 

DIAMANTINA AUGUSTA DURVAL BANDEIRA ( 1 . 3 2 6 ) , filho 
Üe Armando Durval e de Julia Moran, nascido a 9 de 
agosto de 1 9 1 3 , no Rio de Janeiro, funccionaria publica, 
casada, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 

"Candelária! (Qualificação ex-officio.) 

MARIO BAPTISTA MADEIRA ( 1 . 3 2 7 ) , filho de João Baptista 
Madeira e ! de Anna Baptista Madeira, nascido a 5 de 
junho de 1906, no Districtò Federal, operário, easado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO DUARTE DA SILVA ( . 1 . 3 2 8 ) , filho de José Duarte 
Silva e dé Maria Duarte Silva, nascido a 2 3 de junho de 
1910 , em 'Maceió, Estado de Alagoas, Marinha Nacional, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò de Candelária. 
(Qualificação ex-officio.) 

SALVADOR BISPO CORRÊA ( 1 . 3 2 9 ) , filho de Tomaz Bispo 
Corrêa e de Jardelina Ignacia Corrêa, nascido a 5 de julho 
de 1907 , em S. Salvador Estado da Bahia, Marinha Na
cional, casado, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de Candelária. (Qualificação ex-officio.) 

THEODORICÒ CUNHA ( 1 . 3 3 0 ) , filho de Luiz Cândido Cunha 
e de Angélica Cunha, nascido a 2 5 de dezembro de 1888, 
em Maricá, Estado do Rio de Janeiro, 2" tenente refor
mado, casado, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de Candelária. (Qualificação ex-officio.) 

JOÃO AFFONSO DE FARIA ( 1 . 3 3 1 ) , filho de Mathias Affonso 
Vieira ei de Leovegilda Affonso de Faria, nascido a 21 
de agostp de 1900 , em Taubaté, Estado de S. Paulo, Ma
rinha Nacional, casado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de Candelária. (Qualificação ex-of
ficio .) , 

LUIZ COSTA FURTADO DE MENDONÇA ( 1 . 3 3 2 ) , filho de 
Raympundo de Mello Furtado de Mendonça e Maria Costa 
Furtado ide Mendonça, nascido a 2 6 de outubro de 1896 , 
iio Districtò Federal, medico da armada, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Candelária. 

(Transferencia.) 

LINO ALVEÍ DE SA JÚNIOR ( 1 . 3 3 3 ) , filho de Lino Alves d 
Sá e de Laura Ramos de Sá, nascido a 1 3 de abril de .1911 

no Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Candelária. (-Qualifi
cação requerida.) 

LUIZ OCTACIEMA DE FIGUEIREDO PESSOA ( 1 . 3 3 4 ) , filho 
de Octacilio Francisco Pessoa e de Iracema Figueiredo 
Pessoa, nascido a 2 9 de abril de 1 9 1 3 , no Districtò F e 
deral, estudante, solteiro, -com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de Candelária. (Qualificação requerida.), 

Primeira Circumseripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtò municipal de Candelária), 

Juiz — Dr. Decio Ccsario Alxia 

Faço publico, para os fins dos ar ts . 43 do Código e 25 
do Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que, por 
este Cartório e Juízo da I a Zona Eleitoral, estão sendo pro
cessados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos; 

ESPERANÇA CAVADA ( 1 . 3 3 5 ) , filha de Manoel Cavada e da 
Maria Cavada, nascida a 1 7 de agosto de 1 9 1 5 , no Dis
trictò Federal, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Candelária. (Qualifica
ção requer ida) . 

LEONOR CAVADA ( 1 . 3 3 6 ) , filha de JVlanoel Cavada e de 
Maria Cavada, nascida a 1 5 de março de 1 9 1 1 , no Dis
trictò Federal, domestica,-solteira, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Candelária. (Qualifi-i 
cação requer ida) . 

WALDEMAR DA SILVA ALMEIDA ( 1 . 3 3 7 ) , filho de Raul 
Ricardo da Silva Almeida e de Ermelinda Julia Al
ves dos Santos, nascido a 2 4 de maio de 1912 , no Dis
trictò Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Candelária. (Qualifi
cação requer ida) . 

ARNALDO DA COSTA MORAES ( 1 . 3 3 8 ) , filho de Marcos 
Evangelista de Moraes e de Alzira da Costa Moraes, 
nascido a 1 4 de maio de 1910 , no Districtò Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Candelária. (Qualificação requer ida) . 

VICENTE DE SOUZA PINTO ( . 1 . 3 3 9 ) , filho de Rasberg do 
Souza Pinto e de Olindina Chagas de Souza Pinto, nas
cido a 2 5 de abril de 1898 , no Districtò Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò m u 
nicipal de Candelária. (Qualificação requer ida) . 

VIRGÍNIA DE OLIVEIRA ( 1 . 3 4 0 ) , filha de Symphronio de 
Oliveira e de Maria Isabel Monteiro de Oliveira, nas 
cido a 1 1 de março de 1 8 9 9 , em São Salvador, Estado 
da Bahia, funccionaria publica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Candelária. (Qua
lificação requer ida) . 

WALTER DA SILVEIRA ( 1 . 3 4 1 ) , filho de Manoel José 
da Silveira Júnior e de Etelvina Anelia da Silveira, 
nascido a 1 de setembro de 1896 , no Districtò Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis t r i 
ctò municipal de Candelária. (Qualificação requer 

. r i d a ) . 

DAVID DE OLIVEIRA ( 1 . 3 4 2 ) , filho dc Jacintho de Oli
veira e de Antonia de Oliveira, nascido a 1 9 de abril de 
1 9 1 3 , no Districtò Federal, funccionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Candelária. (Qualificação "ex-officio").. 

ÃNTONIETTA VEIGA TEIXEIRA DE CARVALHO ( 1 . 3 4 3 ) , 
filha de Alfredo Teixeira de Carvalho e de Antonietta 
V. T . de Carvalho, nascida a 1 9 de fevereiro de 1 9 1 5 , 
em Friburgo, E . do Rio de Janeiro, funccionaria p u 
blica, solteira, com domicilio eleitoral no districtò m u 
nicipal de Candelária. (Qualificação "ex-officio").. 

JUDITH PEDREIRA ( 1 . 3 4 4 ) , filha de Philóxenes Pedrei
ra e de Maria Amélia Pedreira, nascida a 9 de outubro 
de 1 9 0 9 , em Manáos, Estado do Amazonas, daetylogra-
pha, casada, com domicilio eleitoral no districtò- muni-* 
cipal de Candelária.. (Qualificação requerida). ; 
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CLODOALDO FRANCISCO COELHO (1.345), filho de Gal-
dino Francisco Coelho e de Margarida' Espirito Santo, 
naseido a 27 de setembro de 1914, em Nictheroy, Estado 
do -Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Candelária.: (Qua
lificação requer ida) . 

• SOSTHENES SOARES DE ANDRADE (1.346), filho de The-
resa Soares de Andrade, nascido a 10 de novembro de 

- 1911, no Districtò Federal, commercio, casado, com .do
micilio eleitoral no districtò municipal de Candelária.) 
(Qualificação requerida).- -

MANOEL DE ABREU MACEDO (1.347), filho de Feliciano 
Manoel de Abreu Macedo e de Monica de Menezes, nas 
cido a 10 de novembro de 1902, no Districtò Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Candelária." (Qualificação requerida).; 

DURVAL FRANCISCO MARQUES (1.348), filho.de Antônio 
Francisco Marques e de Adjuta Marques, nascido a 7 
de dezembro de 1906, no Districtò Federal, commercio 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Candelária. (Qualificação rqúe r ida ) . 

MANOEL THOMAZ DE OLIVEIRA (1.349), filho de Joa
quim Thomaz de Oiveira e Thomazia Barbosa de OU-
veir-., nascido a 15 de agosto de 1900, em Itaparica, 
Estado da Bahia, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Candelária. (Qualifica
ção requer ida) . 

MANOEL MIRANDA (1.350), filho de Manoel José de Oli
veira Miranda e de Martinha Gentil, Oliveira Miranda, 
nascido a 31 de setembro de 1894, em Manicoré, Esta
do do Amazonas,- operário, casado, com domicilio eleito
ral no districtò municipal de Candelária. (Qualifica
ção "ex-officio"). 

JOSE' BARBOSA FERREIRA (1.351), filho de Júlio Bar
bosa Ferreira e de Raymunda Barboza Ferreira, nas
cido a 6 de julho de 1900, em Juiz de Fora, Estado de 
Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Candelária. (Qualifica
ção requer ida) . 

MARIETTA PINTO SEVERO (1.352), filha de Octavio Se
vero e de Maria Amélia Pinto Severo, nascida a 16 de 
setembro de 1912, no Districtò Federal, funcionaria dos 
Serviços Hollerith, solteira, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Candelária. (Qualificação r e 
querida) . ' • 

JOÃO DE LUCCA (1.353), filho de Salvador de Lucca e de 
Rosa Mandarino, nascido a 4 de abril de 1910, no Dis
trictò. Federal, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districtò municipal de Candelária. (Qualifica
ção requer ida) . 

FLORIANO FóGOS (1.354), filho de Romualdo Fogos.e de 
Miranda de Souza Fogos, nascido a 19 de outubro de 
1906, em Victoria, Estado do Espirito Santo, operário 
solteiro, com domicilio 'eleitoral no districtò municipal 
de Candelária. (Qualificação requer ida) . 

ANTÔNIO FELICIANO FERREIRA (1.355), filho'de José F e 
liciano Ferreira e de Maria de Jesus Ferreira, nascido 
a 15 de maio de 1897, em Ouro Preto, Estado de Mi
nas Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de Candelária. (Qualificação re 
querida) . 

CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES (1.356), filho de Alfre
do de Oiveira Marques e de Ephigenia Assumpção Mar
ques, nascido a 28 de.agosto de 1915, no Districtò Fe
deral, estudante, solteiro, com domicilio-eleitoral no dis-
cto municipal de Candelária. (Qualificação reque
rida) . . 

GASTÃO FIGUEIREDO (1.357), filho de Marciano Figuei- ' 
redo e de Sabina de Figueiredo, nascido a 16 de janeiro 
de 1884, no.Districtò Federal, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Candelária. 
(Qualificação "ex-officio") .-

MANOEL PINTO (1.358), filho de Joaquim Pinto e de 
Rosai ina da Silva Cunha, nascido a 29 de maio de 1910, 
no Districtò Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Candelária. (Qua
lificação requerida) 

ORLANDO LEIDA (1.359), filho de José Leida e de Chris-
tina Leida, nascido a 25 de setembro de 1914, no Dis
trictò Federal, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no Districtò municipal de Candelária. (Qualificação 
requer ida) . 

PAULO TOTH (1.369), filho de Miguel Toth e Lilacko Etel 
Totn, nascido a 6 de junho de 1915, em Campinas, Es
tado de São Paulo, bancário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Candelária. (Quaíi-
íicação requer ida) . 

EPHRAIM GONÇALVES (1.361), filho de José Conrado 
Gonçalves e de Isabel Cândida Gonçalves, nascido a 27 
de outubro de 1884, em Itaguahy, Estado do Rio de J a 
neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no dis-

. tricto municipal de Candelária. (Qualificação "ex-of-
í ic io") . - ' -

PLÍNIO GASPERINI (1.362), filho de Marietta Gasperini. 
nascido a 10 de outubro de 1905,. em Campinas, Esta
do de. São Paulo, commercio, solteiro, coín domicilio 
eletoral no districtò municipal de Candelária. (Qualifi
cação requer ida) . 

MANOEL ORLANDO FERREIRA (1.363), filho de J€sé Fe r 
reira da Costa e-de Anna Ferreira de Araújo, nascido a 
13 de agosto de 1912, no Rio Grande do Norte, conta
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Candelária. (Qualificação requer ida) . 

ALINO DA COSTA MONTEIRO (1,354), filho de Cicera 
Monteiro e de Onila Dias da Costa Monteiro,, nascido 9 
23 de janeiro de 1916, no Districtò Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Candelária, (Qualificação requer ida) . 

ANTENOR RIBEIRO DA SILVA (1.365). filho de José Ri
beiro da Silva e de Anna Martins da Silva, nascido a 19 
de setembro de 1907, em São João da Barra, Estado do 
Rio de Janeiro,«operário, casado, com domicilio eleito
ral no districtò municipal de Candelária. (Qualifica
ção "ex-officio"). 

IZIDRO JOSE' MONTEIRO (1.366), filho de Manoel José 
Monteiro e de Francisca Rosa, da Conceição, nascido a 

• 2 de janeiro de 1887, no Districtò Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Candelária. (Qualificação "ex-officio"). 

JOÃO BAPTISTA LOPES DOS SANTOS (1.367), filho de Va-
lentim Lopes e de Rosa Emilia dos Santos, nascido a 18 
de maio de 1879, no Districtò Federal, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Can
delária. (Qualificação requer ida) . 

DIOGENES GONÇALVES DA SILVA (1.368), filho de Albi
no Gonçalves da Silva e de Almerinda Saraiva Gonçal
ves, nascido a 15 de abril de 1911, em São José*do Nor
te, Estado do Rio Grande do Sul, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Candelá
r ia . (Qualificação requer ida) . 

CARLOS JOSE' MARIANO (1.369), filho d André José Ma-
ríano e de Arminda Leal, nascido a 28 de junho de 1913, 
no Estado de Minas Geraes, empregado publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal dô 
Candelária. (Qualificação requer ida) . 

MATHEUS SIMONIN FILHO (1.370), filho de Matheus S i -
monin e de Josephina Simonin; nascida a 18 de novem
bro de 1898, no Districtò Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Candelá
r i a . (Qualificação requerida) . 

RICARDO FONTES (1.371), filho de Manoel Fontes e dd 
Agapita Fontes, nascido a 12 de novembro de 1882, no 

-Districtò Federal, commercio, viuvo, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Candelária. (Qualifi-

* cação requer ida) . 

WALDEMAR GENTIL (1.372), filho de Luiz Francisco 
Gentil e de Ernestina da MaUa* Gentil, nascido a 1 de 
maio de 1912, no Districtò Federal, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Candelária. (Qualificarão requer ida) . 

JOSE' FERNANDES GANDRA (1.373), filho de Polycarpo 
Ferreira Gandra e de Aurora Fernandes Gandra, nas 
cido a 27 de julho de 1904, em Barreiras de I lamaran-
dvba. Estado de Minas Geraes, funccionario publico, 
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casado, com domicilio eleitora! no districtò municipal 
de Candelária. (Qualificação "ex-officio"). 

MARIO DA SELVA TEJO (1.374), filho de Júlio Augusto 
da Selva Tejo e de Maria Ignez da Selva Tejo, nascido 
a 10 de maio de 1890, no Districtò Federal, empregado 
publico, casado, com- domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Candelária. (Qualificação requer ida) . 

EERNARDLNO MICHALSKI (1.375), filho de Miguel Mi-
chalki e de Palmira Michalki, nascido a 19 de maio de 
1902, no Districtò Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Candelária. 
(Qualificação requer ida) . 

MAURÍCIO LOPES DA FONSECA (1.376), filho de João 
Lopes da Fonseca e de Maria Alves Carvalho, nascido 
a 2 de dezembro de 1883, em Portugal, (naturalizado), 
commerciante, desquitado, com domicilio eleitoral no 
districtò munic ipa l ' de Candelária. (Qualificação r e 
querida) . 

JOAQUIM PIRES FILHO "(1.377), filho de Joaquim Rodri
gues e de Antonia Alvares, nascido a 17 de fevereiro de 
1899, no Estado de Minas Geraes, motorista casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Candelá
r ia . (Qualificação requer ida) . 

ALTINO DE OLIVEIRA COIMBRA (1.378), filho de Miguel 
Antônio dos Santos Coimbra e de Euphrasina de Oli
veira Coimbra, nascido a 7 de dezembro de 1897, no 
Districtò Federal, :commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Candelária. (Qua
lificação requer ida}. 

DOMINGOS GOMES DE CARVALHO (1.379), filho de J e -
suino Gomes de Carvalho e de Leopildina Rosa de Car
valho, nascido a 12. de outubro de 1890, no Districtò F e 
deral, commercio, cagado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de Candelária. (Qualificação reque
rida) . 

GODOFREDO DANILO FERREIRA DE SOUZA (1.380), fi
lho de Antônio Ferreira de Souza e de Maria José Dias 
da Silva e Souza, nascido a 8 de fevereiro de 1900, em 
Belém, Estado do Pará, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral rio districtò municipal de Candelária,) 
(Qualificação requer ida) . 

JQSIAS FELIPPE DA; SILVA (1.381), filho de Claro Fe 
lippe da Silva e de Dionysia Prado da Silva, nascido a 
21 de dezembro de 1897, em Campinas, Estado de São 
Paulo, commercio, casado, cora domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Candelária. (Qualificação r e 
querida) . 

JOAQUIM FERNANDES DA SILVA (1.382), filho de José 
Fernandes da Silva e de Sabina Luiza da Costa, nascido 
i 30 de maio de 1890, no Districtò Federal, commercio, 
iolteíro, com domicílio eleitoral no districtò municipal 
de Candelária. (Qualificação requer ida) . 

MARIO FURTADO (1.383), filho de Manoel Soares Fur -
lado e de Felisbçlla Cordeiro Furtado, nascido a 6 de 
fevereiro de 1911, no Estado Ceará, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida) . 

ARTHUR DE MEIRA,1 LIMA (1.384), filho de José de Meira 
Lima e de Rufina de Meira Lima, nascido a 15 de abril 
de 1875, em Recife, Estado de Pernambuco, funeciona-
rio publico aposentado, casado, com domicilio eleitoral 
no districtò muiiieipal de Candelária. (Qualificação re
querida) . _ 

JQVINO FRANCISCO DOS SANTOS (1.385), filho de" Ma-
_noel Francisco dos Santos e de Thdroza Maria Fran
c i s c a , nascido a 2 de março de 1854, em Meeeió, Esta

do de Alagoas, funecionario publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de Candelária.. 
(Qualificação "èx-officio"). 

MÁXIMO MARTINELLI (1.386), filho de João Baptista Mar-
tinelli e de Anda Itália Martinelü, nascido a 27 de de
zembro de 1890, no Estado de Santa Catharina, official 
de Marinha,, casado, com domicilio eleitoral no distr i 
ctò municipal " de Candelária. (Qualificação "ex-of
ficio") 1 . 9 

OSCAR DE SOUZAJ ANDRADE (1.387), filho dc João de 
Souza Andrade; e de Izabel de Andrade, nascido a 8 de ; 

dezembro de 1899, em Manaos, Estado do Amazonas, 
Marinha Nacional, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Candelária. (Qualificação "ex-
officio") . ' 

ALEXANDRE .CARLOS (1.388), filho de Leocadio Carlos 8 
de Maria Josepha, nascido a 6 de março de 1894, no 
Estado de São Paulo, Marinha Nacional, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Cande
lár ia . (Qualificação "ex-officio"). 

ROBERTO PINHA DOMTNGÜES .(1.389), filho de Sérgio 
Pinha Domingues e de Luzia Pinha Coelho, nascido 
a 16 de setembro.de 1901, no Districtò Federal, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de Candelária. (Qualificação "ex-officio"). 

ISMAEL MARTINS DE SOUZA (.1.390), filho de José Mar
tins D vogo e de Antonia Maria da Conceição, nascido a 
30 de novembro de 1879, em Rezende, Estado do. Rio do 
Janeiro,, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Candelária. (Qualificação "ex-
officio") . 

JOÃO DE ALMEIDA COUTINHO (1.391), filho de Florando 
de Almeida Coutinho e de Maria Ferreira Coutinho. nas 
cido a 5 de abril de 1898, em Macahé, Estado do Rio de 
Janeiro, Marinha Nacional, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de. Candelária, (Qualifica
ção "'ex-officio")-. 

GUSTAVO GURGULINO DE SOUZA (1.392), filho de F ran 
cisco Gurgulino de Souza e de Firmina Pereira de Sou
za, nascido a 8 de setembro de 1913, no Districtò F e 
deral, official da Armada, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de. Candelária. (Qualifica
ção "'ex-officio"). 

PATROCÍNIO JOSE' DOS SANTOS (1.393), filho de Jorge 
dos. Santos e de Thomasia Borges dos Santos, nascido a 
0 de maio de 1804, em Ladario, Estado de Matto Grosso, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Candelária. (Qualificação "ex-officio") •> 

BENE.DICTO NUNES PAZ (1.394), filho de José Motta e de 
Álci.na Conceição Paz, nascido a 15 de março de 1893, 
no-Districtò Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Candelária. (Qua
lificação "ex-officio". 

ARSENíO PRTSTO CALDAS (1.395), filho de Vicente Cal
das e de Odilia. Caldas, nascido a 18 de janeiro de 1915, 
uo Districtò Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Candelária. (Qua
lificação "ex-officio"). 

OTHELO ÍTALO (1.396), filho de Heitor Sabbatino Roma-
ni e de Josepha Alexandrini Romani, nascido a 19 do 
ago-to de 1894, em Cachoeira de Itapemerim, Estado do 
Espirito Santo, Marinha Nacional, casado, com domici
lio eleitoral no districtò municipal de Candelária.,) 
(Qualificação "ex-officio") . 

JARBAS DIAS ALVES- (1.397), filho de Antônio Dias Al
ves e de Eponina Amélia Alves, nascido, a 27 de feve
reiro de 1900, no- Districtò Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Can
delária. (Qualificação "ex-officio"). 

JOÃO ALVES DA SILVA (.1.398), filho de Beljzario Alves Sil
va, e Idaina Rosa da Silva, nascido a 2 l i e setembro de 
1897, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Candelária. (Qualificação "ex-officio") . 

ElISTASÍO DOS SANTOS RABELLO (1.399), filho de F ran 
cisco Antônio Rabelto e de. Maria da Conceição Rabel-
l-o. nascido a 29 de março de 1904, em São Felix, E s 
tado da Bahia, official da Armada, casado, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de Candelária., 
(Qualificação "ex-officio") . 

ÁUREA MARINHA DE BARROS LEAL (1.400), filha de Hcr-
culano Arthur Nunes Leal e de Maria José de Barros 
Leal, nascida a 18 de julho do 1911, em Pouso Alegre, 

.. no E . de Minas Geraes, professora primaria, casada-, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Candelá
r ia . (Qualificação "ex-officio")'. 

HELAISSE DE MELLO FETJQ' (1.401), filha de Armandc 
Ahranches Peijó e de Lívia do Mello Feijó, nascida a 
23 de junho de 1894, no Districtò Federal, funecionaris 
municipal, casada, com domicilio eleitoral no clistri« 
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cio municipal de Candelária« .(Qualificação, "ex-of 
fiei o") . 

IRENE MARCONDES DO AMARAL (1.502). filha de JuÜO 
Marcondes do Amaral e de Edina Bittencourt Marcon
des, nascida, a 31 -de agosto de 1312, no ©iãfenctu Fe 
deral, professora municipal, solteira, com domicilio elei
toral no districtò municipal -de Candelária. (Qualifica
ção "ex-officio",). 

VIRGÍNIA SEABRA -(1.403), filha de Luiz Pinto Se abra e 
de Adelaide Pinto Seabra, nascida a 3 de março de 1877, 
èm Barra do Pirahy, Estado do Rio cie Janeiro, funccio
naria municipal, solteira, com •domicilio (eleitoral no dis
trictò municipal de Candelária. (Qualificação "ex-of
ficio") . 

ANTÔNIO DO REGO BARROS (1.404), -filho de João Joa
quim do Rego Barros e de Maria Itibciro do Rego-Bar
ros, a 18 de,junho de 1902, na Parahyba do Norte, com
mercio. solteira.- com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Candelária. (Qualificação requer ida) . 

Districtò Federal, aos 28 de agosto da 1934, — O es
crivão, Alfredo Lopes Mesquita. 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL» 

, (Districtò municipal ãe .São .José) 

Juiz — Dr. Martinho Garces. Caldas Barreto 

Faço publico, para os fins: dos arts-. 43 do Código e 25 
;do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, ;que, por 
este Cartório e JUÍZO >da 2 a .Zona .Eleitoral, estão sendo 
.processados os pedidos de inscripção .dos. seguintes ci
dadãos: 

JOÃO JOVELINO DE MORI (1.298), filho'de Francisco José 
-de Mori e de Elvira de Mori, nascido a 1'9 de noveiribro 
de 1908, no Estado de São Paulo, estudante, .solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de :S. José. 
(Qualificação requerida, n . -551..) 

JOSÉ LUIZ CANDIOTA (1.2-99), filho de Orolivel Candiota e 
de Georgina Freitas Candiota, nascido a .3.1 de março de 
1895, no Districtò Federal, ecclesiasiíco, .solteiro, com 
domicilio eleitoral no -districtò municipal de S.. José. 
(Qualificação requerida, n . 337.) 

LUIZ GONZAGA RODESKY (1.300), filho de Luiz Rodesky 
Júnior e de Maria Rodesky Júnior, nascido a 3 de julho 
do 1916. era Ouro Preto, Estado de Minas Geraes, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de S. José. (Qualificação requerida, n . 550.) 

ANTÔNIO MARQUES DOS REIS (1.301), filho de José Mar
ques dos iReis e de Josephina Candiota Paraguassú dus 
Reis, nascido a 6 .de julho de 1899, em S. 'Salvador, Es
tado da Bahia, promotor da P . Militar, casado, com do
micilio eleitoral no-districtò municipal de S. José. 

•PAULO ALVES (.1.302), filho de Joaquim Alves e de Lui/a • 
Augusta Alves, nascido a 31 de dezjmbro de 1901, no 
Districtò Federal, portuário, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de S . Jo-sé. (Qualificação 
ex-officio, B. E . 67, n . 173.) 

MANOEL RODRIGUES PEREIRA ,(.1.303), filho de João Ro
drigues Pereira e de Lomitila Gloria Silva, nascido a 
6 de fevereiro de 1890, no Districtò FedeRl, proprietá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de S. José. (Qualificação requerida, n . '329.) 

FRANCISCO CORRÊA DE BARROS (1.301), filho de Fran- " 
cisco Corrêa de Barros e de Fraaoina Palavet de Bar
ros, nascido a 12 de dezembro de 1906, no Districtò 
Federal, commercio, .solteiro, com domicilio eleitoral no 
district municipal de S. José. (Qualificação requeri
da, n . 657.) 

DAMON JOSÉ DE SIQUEIRA (1.305), filho de Pedro José 
de Siqueira e de Emcrenciana Cândida de, Siqueira, nas
cido a 2 dé" janeiro de 1892, em Conceição'-do Rio Verde, 
Estado de Minas Geraes, bancário e advogado, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José, '(Qualifieação requerida.) 

ARNALDO HENRIQUE DOS ANTOS (1.306), filho 'de José 
Henrique dos Passos e de Maria Julia dos Santos, nas
cido a l i de setembro de 1893, no Districtò Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleito*™! no districtò mu
nicipal de S. José. •(''Qualificação 'ex-sfíicio, B . E . 66, 
n . 2.404.) 

ANTÔNIO DINIZ BARRETO .(1.307), filho de Felix Diniz 
Barreto e de Maria Lydia Barreto, nascido a 8 de março 
de 1S92. >em Aracaju, Estado de Sergipe, funecion-ario pu
blico, casado, com domicílio eleitoral no distr ictò.muni
cipal de S. José. (Transferencia.) 

JOSE AMARO DA SILVA (.1.308), filho de José Amaro e de 
Maria Marques da Conceição, nascido a 23 de dezembro-
de 1893, em Ayuruoca, Estado de Minas Geraes, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districtò m u 
nicipal 4e S. José. (Qualificação ex-offMo, B . E . 66, 
n . 1.353.) 

A R T H ' Ü R " R O D R I G U E S SAMPAIO '(1.309), filho de José 
Vieira -Sampaio Filho e- de Maria Rodrigues Sampaio, 
nascido a 9. de julho de 1901, em Maceió, Estado de Ala
goas, comercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
numero 178.) 

JORGE DA COSTA CARVALHO (1.31-0), filho de Antônio de 
Carvalho e ds Maria da Graça Gosta, nascido a 20 de 
novembro de 1905, no Districtò Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no 'districtò municipal de 
S." José. (Qualificação requerida, a . 889.) 

ARNALDO PIRES RODRIGUES (1.311), filho de Antônio Pi 
res Rodrigues e de Philomena Diniz Rodrigues, nas
cido em Petropolis. Estado do Rio de Janeiro, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de S. José. (Qualificação requerida, ai. 2.946.) 

AUGUSTO LEMELLE (1.312), filho de Alfredo Lemelle e de 
Maria Luiza Corrêa Lemelle, nascido a 26 cie novembro 
de 1-875,, no Districtò Federal, despachante, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de S . José. 
(Qualificação requerida, n . 291.) 

/iNTONIO GONÇALVES DE BARROS (1.313), filho de Ma
noel Antônio Gonçalves e de Maria Antonia de ? Oliveira 
Mendonça, nascido a 16 de agosto de 1899, em Braga, 
Portugal, commerc-ianíe, casado, com domicilio eleitoral 
no .districtò municipal de S. José. (Qualificação reque
rida, n. 1.138.) 

GENTIL ANTÔNIO -FERNANDES (1.314), filho de José Ma-
rianno de Amorim Carrão e de Rosa da Silva Garrão, 
nascido a 14 de abril de 1869, em Nictheroy, Estado do 
Rio és Janeiro, solicitador, viuvo, com domicilio eleito
ral no districtò municipal de José. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 73.) 

ÁLVARO GRAÇA CAMPOS (1.316), filho de Antônio Tei
xeira de Rocha Campos e de Stephania de Oliveira Cam
pos, nascido a 13 de fevereiro de 1887, no Districtò 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipai.de S. José. (Qualificação requerida, 
numero 455.) 

ALBERTO VIEIRA ' D E MACEDO (1.317), filho'-de Manoel 
Vieira de Macedo e de Maria Fontoura de Macedo, nas
cido a 7 de fevereiro de, 1894, no Districtò Federal, con-
ferente, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de S. José. (Qualificação cx-officio, B . E . 66, 
numero' 68.) 

AUGUSTO VICTOR PEREIRArJTLHO [1.3181, filho de Au
gusto Victor Pereira e de Mauricia Maria da Silva, nas
cido a 31 de junho de 1897, em Itamliy, Estado do Rio 
de Janeiro, pintor, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
numero 2.788.) 

FRANCISCO FARIA PEREIRA DE SOUZA (1.319), filho de 
Francisco Pereira de Souza e de Ignez Faria Pereira de 
Souza, nascido a 11 de dezembro de 1912, em Poço da 
Panélla, Estado de Pernambuco, funecionario ' publico. 

' sol teim com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de S. José. (Qualificação ex-officio, B. E . "76.) 

LUIZA GONÇALVES RIBEIRO (1.320), filha de Pedro Ray
mundo Eibeiro e de Joaquina Gonçalves da Costa Ribeiro, 
nascida a 9 de.abril-de 1876. no Districtò Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoiwl no districtò 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, nume
ro 764.') 

ORLANDO FRANCISCO AMANDO (1.321), filho de Antônio 
Maurício Amando ,e de Isabel Oberiaender Amando, nas
cido a 26 de janeiro de 1881, em»S. José do Ribeirão, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, desquítado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de S . José. 
(Qualificação requerida, n . 3.051.) 

MIGUEL SALLES CAVALCANTI (1.322), filho de Joaquim 
Alves Cavalcanti e de Maria Ghristina Salles Cavalcanti, 
nascido a 28 de.junho de 1908, em Recife, Estado de Per
nambuco, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
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districtò municipal de S. José. (Qualificação, reque-
' rida, n . 5.167.> I 

NATHANIEL FRAGA SILVA (1.32-3), filho de João da Moi
ta Pereira da Silva e de Maria Fraga e Silva, nascido á 
20 de junho de 1910, em Gargau, Estado do Rio de J a 
neiro, elecfricisla, solteiro, com domicilio eleitoral uo 
districíb municipal d e | S . José. (Qualificação requerida, 
numero 237.) ', 

BERNARDINO FERREIRA DA COSTA" E SOUZA (1.321), fi
lho de Bernardino Ferreira da Costa e Souza Sobrinho 
e de Conceição Ferreira Roura Musons, nascido a 31 de 
outubro de 1908, no Districtò Federal, comme-rcia, casado, 
com domicilio eleitoral no dislrreío «nuiücipal du São 
José. (Qualificação requerida, n . 2.598.) 

ORLANDO DE MENDONÇA MOREIRA (1.325), filho de Ma
rio Lafayetle Moreiraje de Kysia da fllemíonçi Moreira, 
nascido a 9 de novembro de 1910. no Districtò Federal, 
funecionario munícipãi, casado, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de S. José. (Qualificarão ex-of
ficio. B. E. 41, n . 33:448.) 

MANOEL DOS SANTOS GUELHAS (1.326), filho de Manoel 
dos Santos Guelhas e de Margarida Joaquina Ramos, nas
cido a 13 de dezembro de 1876, no Porto. Portugal, com
mercio, viuvo, com domicilio eleitoral" no districtò -mu
nicipal de S. José. (Qualificação requerida, n. 493.) 

ADAMOR DE PINHO GONÇALVES (1.327), filho de Arthur 
de Pinho Gonçalves é de Alice Costa de Pinho Gonçal
ves, 'nascido a 11 deimarço de 1907. em Belém, Estado 
do Pará, commercio,'casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de S. -José. (Qualificação requerida, 
n . 286.) i 

OLIVIA MACEDO DA SILVA ( 0 2 S ) , filha dc José Macedo 
e de .Maria Macedo, nascida a 22 de abril de Í913, no 
Districtò Federal, costureira, casada, (Qualificação r e 
querida, n . 527.} ; 

ELVIUA DA SILVA (1.329), filha de Gaspar da Silva e de 
Augusta de Jesus Pinto, nascida a 27 d,i abril de 1916, 
no Districtò Federal/ costureira, solteira, com domicilio 
eleitoral no districtò; municipal de S. José. (Qualifica
ção requerida, n, 528.) 

FELIX DE BRITO MENDES ( I .33Í ) , filho de José de Brito 
Mendes de Moraes e de Maria Julia Pinto Peixoto de 
Brito Mendes, nascida a 5 de julho d- 1904, no Districtò 
Federal, commercio, ; solteiro, com do nic l io eleitoral no 
districtò municipal de S. Jose. (Qualificação requerida, 
n. 543.) 

FRANCISCO PAULA ALVES DÈ MELLO (1.332), filho de 
José : Alves de Mello, e de Joaquina Maria da Costa Mel
lo, nascido a<2 de abril de 1892, em Saquarema, Estado do 
Rio de Janeiio, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de S. José. (Qualificação ear-
officio, B . E . 66, n . 2.399.) 

JOÃO FERREIRA (1.333)., filho de Francisco Ferreira Ma
ciel e de Josefa Maria de Jesus, nascido a 5 de junho 
de 1881, em Itabaianínha, Estado de Sergipe, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
S. José. (Qualificação ex-officio, B. E . 66, n . 1.089.) 

JOÃO LEÃO (1,334;, filho de João Luiz de Leão e de Ray
mundo Norberto Espirito Santo, nascido a 10 de abril de 
1891, em Belém, Estado do Pará, con. de carga, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de - São 
José. (Qualificação requerida, n, 256.) 

AUGUSTO QUEIROZ DA FONSECA MACHADO (1.335), fi
lho de Octavio da Fonseca Machado e de Maríanna Quei
roz Machado, nascido a 31 de outubro de 1910, no Dis
trictò Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de S. José. (Qualificação reque
rida, n . 266.) 

TLDEFONSO ESCOBARi GUIMARÃES (!.336), filho de Ovi-
dio Marques Guimarães e de. Antonia Escobar Guima
rães, nascido a 15 de janeiro efê 1897, om.Ilaquy, Estado 
do Rio Grande do Sul, commercio, solteim, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de S. José. (Qualifica
ção requerida, n . 471.) 

PEDRO VELHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO (1.337), 
filho de Gastão le Albuquerque Maranhão e ds Josephina 
Aguiar de Albuquerque Maranhão, nascido a 18 ds ja 
neiro de 1915, no Districtò Federal, funecionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral na districtò .municipal 
de S. José. <Qualificação «quer ida, n . 135.) 

HILÁRIO VINHA FERNANDES :-1.338), filho de José Joa
quim Fernaades e" de Maria Ribeiro Vin'x'1 Fernandes, 
nascido a 15 de /janeiro de 1S0S, no Districtò Federal, 
commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 

municipal de S. José, (Qualificação requerida, numera 
319.) 

JOAQUIM DE SOUZA LOPES (1.339), filho de Luiz Lopes e 
de Maria Emilia Lopes, nascido -« 2r- de .abril de 1896, 
çm Monte Cordovà, Portugal, negociante, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de ,São José. 

- (Qualificação requerida.) 
' SEBASTIÃO JOSÉ COELHO (1-.340), filho de Bellarmino Jo

sé Coelho e de Martinha Cavalcante Coelho, nascido a 26 
de janeiro de 1911, no Districtò Federal, ferroviário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
S. José. .(Qualificação requerida, n . 6[}5.} 

ANTÔNIO PEIXOTO SERRA (1.341), filho dé Francisco da 
Silva Peixoto Serar e de Ermelinda Rosa Ferreira Pei
xoto, nascido a 31 de agosto de 1887, no Districtò Fe
deral, commercio, viuvo, com domicilie eleitoral no dis
trictò municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
numero 3Í52.) 

JOSÉ HENRIQÜES DELGADO GOMES (1.342), filho de Al
bino Henriques Gomes e de Ignez Rosa de Lima Delgado 
Gomes, nascido a 15 de dezembro de 1895, no Districtò 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral 'no 
districtò municipal de S. José. 'Qualificação requerida, 
n . 6.217.) 

ATHAYDE DA FONSECA OLIVEIRA fJ.343), filho de Ma
noel de Oliveira e de Amélia da Fonseca Oliveira, nas
cido a 18 de março de 1909, no Districtò Federal, ' fune
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
numero 641.) 

1RACY JORGE HENRIQUE (1.344), filho de Manoel Jorge 
Henrique Junior e de Donaria Antunes Henrique, nas
cido a 30 de julho dé 1910, no Dis tmtn Federal, fune
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municiDal de S. José. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 23, n . 10.697.) 

ANTÔNIO LAMAS FILHO (1.345!, filho de Antônio de Araul 
jo Lamas e de Elpidia Cerqueira Lamas a nascido a 4 de 
novembro rle 1913, em Silveiras, Estado de Minas Ge
raes, commercjo, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
numero 92.) 

• ARLINDO GONÇALVES (1.346). filho de Hermogenes Gon
çalves e de Carmen Gonçalves, nascido a 25 de fevereiro 
de 1916, no Districtò Federal, comercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de S. José. 
(Qualificação requerida, n. 543.) 

CUSTODIO FIGUEIRA MARTINS (1.347), filho de Fernando 
Cândido Martins e de Nadyr Figueira Martins, nascido 
a 18 de março de 1908. no Districtò Federal, medico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
S. José. (Qualificação requerida, n. 6..114.) 

HENRIQUE DOMINGOS RIBEIRO BARBOSA (1.348), filho 
de Domingos Quadros Barbosa Alvares e de Laura Reis 
Barbosa, nascido a 22 de agosto de 191'í, em S. Luiz 
Estafo do Maranhão, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio elitoral no distreicto municipal de S. Jose. 
(Qualificação requerida, n . 318.) 

AUGUSTO LOPES ZAN1TI1 (1.349), filho de Manoel Oscar 
Zanith e de Nathalia Lopes Zanith, nascido a 29 da 
março de 1912, em Carangola. Estado de Minas Geraes, 
acadêmico, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, nume
ro 476.) 

PAULO LEMELLE (1.350), filho de Augusto Lemelle e do 
Eurydice Pragana Lemelle, nascido a 7 de agosto de 
1913, no Districtò Federal, solteiro, estudante, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de S. José. 
(Qualificação reqnerioa, n . 464.) 

JOSÉ DANIEL MENDES (1.351), filho do Antônio Daniel 
Mendes e de Liberata Maria Mendes, nascido a 17 de 
julho de 1882, no Districtò Federal, machinista, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação ex-officio B. E . 66, n. 190.) 

SEBASTIÃO BASTOS DOS SANTOS (1.352), filho de Antô
nio Bastos dos Santos e ce Geminia-ia Bastos dos San
tos, nascico a 10 de abril de 1611, no Districtò Federa], 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricLo 
municipal de 8. José. (Qualificação requerida, nume
ro 1.053.) 

FELIPPE DIAS (1.354), filho de.Manoel Henrique e de Es
perança Dias, r.ascído a 26 de maio de 1901, no Dis
trictò Federal, operário, solteiro, com domicilio elei-
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toral no districtò municipal de S. José. (Qualificação re-s 
querida, n . 53S.) : 

RAYMUNDO BAPTISTA DE BRITTO PEREIRA (1.355), f i 
lho da Jc-iío Bento de Britto Pereira e de Gertrudes das 
Mercês Baptista Pereira, nascido a 18 de setembro de 
1876, no Estado do Maranhão, perito contador, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação requerida, n . 418.) 

CARLOS DE LIMA (1.356), filho de Ca.millo de Lima e de 
Ermelinda de Lima, nascido a 17 de janeiro de 1909, no 
Districtò Eederal, contador, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de 8 . José. .(Qualificação 
requerida, n . 6.938.) 

HENRIQUE PEDRO LABORANTI (1.357), filho de Henrique 
Laboranti e de Maria Messina Laboranti, nascido a 18 de 
dezembro de 1896, no Districtò Federal, cirurgião den
tista, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de S. José. (Qualificação requerida, numero 
3.025.) 

MOACYR DO NASCIMENTO (1.358), filho de José Quirinò. 
do Nascimento e de Florisbella de Siqueira do Nasci
mento, nascido a 1 de novembro de 1904, no Districtò 
Federal, officio de notas, solteiro, com domicilio elei
tora! no districtò municipal de S. José. (Qualificação 
requerida, n . 2.367.) 

LÚCIO VILLA NOVA GALVÃO (1.359), filho de Attila do 
Souto Galvão e de A ida Villa Nova Galvão, nascido a 3 
de fevereiro de 1914, no Districtò Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de S. José. (Qualificação requerida, n . 700.) 

IRENE DA COSTA JAGUARIBE (1.360), filho de Antônio 
Nogueira Jagüaribe e de Julieta da Costa Jaguaribe, 
nascido a 14 de agosto de 1910, em Juiz de Fora, E s 
tado de Minas Geraes, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de S. José. (Qualifica
ção requerida, n . 5.238.) 

FRANCISCO FIGUEIRA DE ALMEIDA (1.361), filho de Ma
noel José de Almeida e de Rita Ferreira de Souza, nas
cido a 25 de setembro de 1886, em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, viuvo, com domicilio eleito
ral no districtò municipal de S. José, (Qualificação r e 
querida, n . 1.489.) 

LAUDELINO TEIXEIRA DE LEMOS (1.304), filho de Luiz, 
Teixeira de Lemos e de Altina Rosa Teixeira de Lemos, 
nascido a 22 de novembro de 1914, no Estado de Mi
nas Geraes, chauffeur, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de S. José. (Qualificação reque
rida, n . 1.291.) 

THEODORICO BAPTISTA DA GAMA '(1.365):, filho de João 
Baptista da Gama e do Esperança Joaquina de- Jesus, 
nascido a 9 de novembro de 1890, em Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de S. José. (Qualificação 
requerida, n . 59.) 

ÁLVARO GIGANTE (1.366), filho de José Gigante e de Con-
eet.ta Madeira, nascido a 17 de agosto de 1895, no Dis
trictò Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de S. José. (Qualificação 
requerida, n. 6.789.) 

CARLOS DO REGO RAPOSO (1.367), filho de José do Rego 
Raposo e de Emilia Ferreira Campos, nascido a 11 de 
novembro de 1898, no Districtò Federal, engenheiro, ca
sado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
S. José. (Qualificação requerida, n . 5.020.) 

RINALDO GONÇALVES DE SOUZA (1.368), filho de Victo-
riuo José Gonçalves de Souza e de Maria José dos San
tos Souza, nascido a 7 dé junho de 1889, em Araruama, 
Estado rio Rio de Janeiro, contador, casado, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de S, José. (Qua
lificação requerida, n . 506.) i 

JOÃO FRANCISCO SAUWEN (1.369), filho de Engebcrt San-
wen e. de Maria Josepha de Souza Reis Sanwen, nascido 
a 29 de maio de 1899, em Nictheroy,, Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
n . 2.976.) 

JOÃO CARLOS DE MAYNICK (1.370), filho de Henrique de 
Mafrnick e de Zuleika Maynick, nascido a 12 de abril de 
1907, no Districtò Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de S. José, 
(Qualificação requerida, n . 5.805.) 

HOMERO LOPES DA ROSA (1.371), filho de Álvaro Fran
cisco da Rosa e de Cely César Lopes da Rosa, nascido 
a 14 de fevereiro de 1913, no Districtò Federal, com-

márcio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò m u 
nicipal de S. José. (Qualificação requerida, n . 306.) 

SYLVIO REBECCHI (1.372), filho de Raphael Rebecchi e de 
Helena Rebecchi, nascido a 10 de setembro de 1882, em 
Roma, Itália, nacionalizado, architécto, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de S. José . 
(Qualificação requerida, n . 283.) 

ELZA ALVES CAMPELLO (1.373), filha de José Anisio de 
Aguiar Campello e de Cândida Alves Campello, nascida a 
5 de junho de 1902, no Districtò Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de S. José. (Qualificação requerida, n . 752.) 

EUCLYDES JÚLIO RIBEIRO (1.374), filho de Virgulino J ú 
lio Ribeiro e de Ercilia Soares Ribeiro, nascido a 12 de 
setembro de 1903, em Cambucy, Estado de São Paulo, 
musico, casado, com domicilio eleitoral no districtò m u 
nicipal de S. José-. (Qualificação requerida, n . 152.) 

.WALDEMAR RODRIGUES FERREIRA (1.375), fillio de J o 
sé Rodrigues Ferreira e de Ondina Rodrigues Ferreira, 
nascido a 28 de dezembro de 1909, no Districtò Federal, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de S. José. 

ERNESTO TEIXEIRA ALONSO (1.376), filho de José Tei -
' xeira Alonso e de Margarida Rosa Teixeira, nascido a 

29 de fevereiro de 1888, em Ancède, Portugal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districtò muni -
cipa Ide S. José. (Qualificação requerida, n. 378.) 

ANTÔNIO CAMILLO DE ALMEIDA (1.377)., filho de Antônio 
Camillo da Costa e de Cândida Ribeiro Almeida, nas
cido a 15 de abril de 1873, em Conceição do Serro, E s 
tado de Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de S. José. (Qualifica
ção requerida, n . 2.697.) 

FRANCISCO DE PAULA MACIEL (1.378), filho de Luiz Fe r 
reira Maciel e de Florínda Augusta Coelho Maciel, nas
cido a 10 de agosto de 1898, no Districtò Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de S. José. (Qualificação requerida, n . 779.) 

ANTÔNIO MERCANTE (1.379), filho de Antônio Xavier 
Mercante e de Deolinda Valladares Mercante, nascido a 
29 de agosto de 1913, no Estado do Amazons, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipai 
de São José. (Qualificação requerida, n . 463.) 

JOSE' BENIGNO ALBUQUERQUE CAVALCANTI (1.380), 
filho de Tito Livo Cavalcanti e de Maria Antonia Caval
canti, nascido a 20 de fevereiro de 1893, em Fortaleza, 
Estado do Ceará, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São Jo.sé. (Qualifi
cação requerida, n . 407.) 

ISRAEL DE ARAÚJO NEVES (1.381), filho de Felix de 
Araújo Neves e de Anna de Araújo Neves, nascido a 26 
de agosto de 1911, em Salgado P . do Norte, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò muni 
cipal de São José. (Qualificação requerida, n. 198.) 

FREDIANO DE LUCA (1.382), filho de Arthur De Luca e de 
Amélia De Luca, nascido a 20 de janeiro de 1882, em 
Campos Geraes, Estado de Minas Geraes, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipai 
de São José. (Qualificação requerida, n . 209.) 

ARNALDO DE LUCA (1.383-, filho de Frediano de Luca e 
de Regina de Luca, nascido a 8 de março de 1914,. no 
Estado de São Paulo, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida, n . 244.) 

ANTÔNIO PE11E1RA GONÇALVES (1.384), filho do Joaquim 
Pereira Gonçalves e de Isaura dos Santos Gonçalves, 
nascido a 16 dc fevereiro de 1912, no Districtò Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida, nume
ro 753.) 

ALEXANDRINA VIRIATO FREITAS (1.385), f i lha 'de Hen
rique Viriato de Freitas e de Alexandrina Fernandes da 
Costa Freitas, nascida a 22 de dezembro de 1886, no 
Districtò Federal, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi-, 
cação requroida, n . 437.) 

NORBERTO MARINHO DA ROCHA (1.386), filho de Alfre
do Carneiro da Rocha e de Ermelinda Costa, nascido a 
4 de abril de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, com
mercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districlo 
municipal de São José. (Qualificação requerida, nume
ro 434.) 

MARTIN HO FRANCO PAIM (1.387), filho de Maximiano 
Gonçalves Paim e de Martha Santos Franco, nascido a 
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19 de março de; 1908, no Districtò Federal, commercio. 
solteiro, cem domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São Jusé. (QüPl i i icação requerida, n . 1.550.) • • 

JOSE' LUIZ (1.3^8), í'h.) de Jo^é Luiz Miranda e da Ade-
lina Maria de Oliveira, nascido a 23 de março de 191-6, 
r o listado ri") São Paulo, m-jr-anicp, sclteiro, com domi- v 

ci!?.d elf.toral no! districtò municipal de São José. (Qas-
J.íichção rr-.íiüerida, n . 272.), 

JGi.:E' COUTO ALVES (1.389), filho de Nicanor Guedes de 
Koura JÜVCS e de Zilda Couto de Moura Alves, nascido a 
14 de agosto de. 1914, em Parahyba Estado do Espirito 
Santc, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no. 
disiricto munJcipal de São José. (Qualificação reque
rida, n. 1.0S4.) 

HILDEBRANDO ROCHA BARBOSA (1.390), filho de Ma
noel Joaquim Lopes Barbosa e de Guilhermina Lopes 
Barbosa, nascido a 26 de setembro de 1897, no Districtò 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida, n. 7.153.) 

HÉLIO PEREIRA DE SA' (1.391). filho de Malaquias Pe 
reira de Sá e de Maria Augusta Guimarães de Sá, nas
cido a 18 de junho de 1911, no Districtò Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal dc São José. (Qualificação requerda, nume
ro 1.229.) ( 

WALDEMAR DA ANNUNCIAÇÃO (1.392), flho de Julieta 
da Annunciação, nascido a 28 de março de 1913, no Dis
trictò Federal, imecanico, solteiro, com domicilio elei-

. toral ro districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida, n . 1.185.) 

SAUL GONÇALVES. DE ARAÚJO (1.393), filho de Pr ime-
nio Gonçalves Áraujo e de Rosa Áurea de Araújo, nas
cido a 24 de agosto de 1911, no Estado da Parahyba, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distric
tò municipal de São José. (Qualificação requerida, 
n. 65.) 

FRANCISCO GONÇALVES (1.394), filho de Francisco Gon
çalves e de Mathilde Bezerra, nascido a 20 de fevereiro 
de 1896, em Santos, Estado de São Paulo, typographo, . 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida, n. 434.) 

EURICO LUIZ PEREIRA (1.395), filho de Eurico Luiz Pe 
reira e de Maria Luiza Pereira, nascido a 26 de outu
bro de 1905. no Districtò Federal,-portuário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação ex-officio, B . E . 67, n. 22.) 

JOÃO SOUZA PINTO (1.396), filho de Antônio Barbosa e 
de Rosa da Conceição, nascido a 15 de agosto de 1882, 
no Estado do Rio de Janeiro, portuário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação ex-officio, B . 67, n . 122.) 

MANOEL PINHEIRO (1.397), filho de Menelau Manoel P i 
nheiro e de Januaria Pinheiro, nascido a 15 de julho 
de 1907, no Estodo do Rio de Janeiro, portuairo, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação ex-officio, B , E . 67, nume
ro 121.) i 

MANUEL MOURA MARTINS (1.398), filho de Antônio Pau
la Martins e dè Amélia Moura da Silva, nascido a 30 de 
janeiro de 1916, no Districtò Federal, commercio, sol
teiro, com cloniciilo eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida, n . 659.) 

JOÃO ALVES DE BRITO (1.399), filho de José Alves de 
Brito e de Anna Ribeiro Machado de Brito, nascido a 
24 de junho de! 1897, em Vianna do Castello, Portugal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida, nume
ro 811.) 

ALBERTO MOURA FERNANDES (1.400), filho de Alexan
dre Fernandes 'de Abreu e de Rosa Moura Fernandes,, 
nascido a 15 de abril de 1881, em Uruguayana, Estado 
do Rio Grande; do Sul, commerciante, viuvo, com- do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação ex-officio, B. E . 71.) 

WALDEMAR FIGUEIREDO (1.401), filho de José Bernar
do Pereira Figueiredo e de Maria Macedo Figueiredo, 
nascido a 5 de ifevereiro de 1892/en Canlagallo, Estado 
do Rio- de Janeiro, advogado, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. 

HUGO DE MESQUITA VASCONCELLOS (1.402), filho de 
Olyntho de Mesquita Vasconcellos e de Artéria Tavares 
Bastos de Vasconcellos, nascido a 20 de dezembro de 
1913, no Districtò Federal, estudante, solteiro, com do

micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida, n . 282.) 

CESAH-NASCIMENTO. CARDOSO (1.403), filho de Eulino 
rVjsario Cardoso e de Judith Nascimento Cardoso, nas 
cido a 7 de dezembro de 1909, no Districtò Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr ic
tò municipal de São José. (Qualificação requerida, 
n. 571.) 

LUIZ FERNANDO NEWLANDS (1.404). filho de Thomaz 
Scott Newlands Júnior e de Izabel Valle de Almeida 
Newlands, nascido a 9 de setembro de 1914, no Districtò 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
disiricto municipal de São José. (Qualificação reque
rida, n. 459.) „ 

JOSE' LUIZ DOS SANTOS MÁXIMO JÚNIOR (1.405), filho 
de José Luiz dos Santos Máximo e de Marietta de Souza 
Santos, nasedio a 22" de junho de 1906. no Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districtò muncpal de São José. (Qualficação reque
rida, n. 341.) 

EUGÊNIO RAMOS CARNEIRO DA ROCHA (1.408). filho 
de José Carneiro da Rocha e de Anna da Silva Carneiro 
da Rocha, nascido a 2 de maio de 1869. em Recife, E s 
tado de Pernambuco, engenheiro civil, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò. municpl de São José. 
(Qualificação requerida, n. 665.) 

JOSE' ARY DE RESENDE (1.407), filho de Targine^ Mo
reira , de Rezende e de Adelaide Moreira de Rezende, 
nascido a 13 de maio de 1907, em Cataguazes, Estado. d3 
Minas Geraes, professor, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida, n . 284.) 

EUMBERTO FERREIRA PEREIRA DA SILVA (1.. 408), filho 
de Joaquim Pereira da- Silva e de Noemi Ferreira P e 
reira da Silya, nascido a 4 de setembro de 1898, em 
Recife, Estado de Pernambuco, commercio, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal cie São José. 
(Qualificação requerida, n . 317.) » 

UBALDO DE AZEVEDO MOREIRA (1.409), flho de Onofre 
dos Santos Moreira e de Anna de Azevedo Morera, nas
cido a 19 de novembro de 1906, no Districtò Federal, 
commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 

'municipal de São José. (Qualificação requerida, nu
mero 546.) 

JOÃO PINTQ DE FARIA (1.4.10), filho de João Pinto de 
Faria e de Maria José Liberato de Faria, nascido a 29 
de setembro de 1897, em ítajahy, Estado de Santa Ca-
tharina, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de São José. (Qualificação r e 
querida, n . 75.) 

EDGARD CAETANO MAZZEI (1.411), filho de Francisco 
Mazzei e de Marietta .Lanzoni, nascido a 14 de janeiro 
de 1913. no Districtò Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral,nò districtò municipal de São José. 
(Qualficação requerida, n. 120.) 

PAULO DA MOTTA MAIA (1.412), filho de Manoel Augus
to da Moita Maia e de Rachel Pereira da Motta Maia, 
nascido a 9 de dezembro de 1907, em. Petropolis, Esta
do do Rio de Janeiro, agricultor, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida n. 4.900.) 

ANTÔNIO SILVA DA CONCEIÇÃO (1.413), filho de Mel-
chiades Silva da Conceição e de Lidia Monteiro dos San
tos, nascido a 4 de maio de 1908, em Belém. Estado do 
Pará, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

. districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida,, n. 477.) 

BENEVENUTO CARVALHO LEME (1.414), filha de Ana-
nias Carvalho Leme e de Alexandrina Soares de Car
valho, nascido a 31 de outubro de 1879, em Áreas, Es
tado de São Paulo, negociante, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida, n . 6.552.) 

RAYMUNDO DE MONTE ARRAES (1.415), filho de Ma
ria Brandina Arraes .e de Nicolâu de Albuquerque, nas
cido a 3 de julho dc 1888, no Estado do Ceará, funecio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de São José.) 

VICENTE ANTÔNIO ESTADUTO (1.416), filho de Victor 
Estaduto e de Maria Estaduto, nascido a 19 de março de 

'1911, no Dislricto Fede-al. jornaleiro, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 70, n . 129.) 

NELSON MAGALHÃES PEREIRA (1.417), filho de João de 
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Souza Magalhães Pereira e de Clara de Paiva Pereira, 
nascido a 30 de novembro de 1898.' no Districtò Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida, nume
ro 6.281.) 

GERALDO FONSECA (1.418), filho de Baptista Cândido da 
Fonseca e de Purcina da Fonseca, nascido a 1 de setem
bro de 1907, em Vargmha, Estado de Minas Geraes. 
commercio, solteiro, ,com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São Jo'sé. (Qualificação requerida, nume
ro 5.855.) 

ALM1R COELHO DUARTE (1.419), filho de Argel Coelho 
Duarte e de Rita Coelho Duarte, nascido a 26 de março 
de 1916, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de São José. (Qualificação requerida, n . 472.) 

OCTAVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA (1.420), filho da 
Manoel Olympio de Oliveira e de Joanna Gonçalves 
Oliveira, nascido a 3. de janeiro de 1897, no Estado da 
Parahyba do Norte, medico, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida, n . 1.350.) 

OCTAVIO FREITAS VAZ (1.421), filho de Fernando Fer 
reira Vaz e de Carmen Freitas Vaz, nascido a 4 de se
tembro de 1914, no Districtò Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José.. (Qualfcação requerida, n. 711.) 

ALTAMIRO JOAQUIM DA ROCHA (1.422), filho de Jorge 
Joaquim da Rocha e 'de Alice Borges da Rocha, nascido 
a 22 de novembro de 1913, no Districtò Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida, nu 
mero 708.) / 

JOSE' DE OLIVEIRA LEAL (1.423), filho de José Azevedo 
Leal de Souza e de Maria Buiza de" Oliveira Leal, nas
cido a 1 de junho de 1911, no Districtò Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, n. 1.015.) 

OSWALDO MOREIRA GUIMARÃES (1.425), filho de 
José Augusto' Moreira Guimarães e /de Francisca da 
Veiga Guimarães, nascido, a -18 de fevereiro de 1900, no 
Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Quali
ficação -requerida, n . 1.129.) 

ARMANDO ROTHICE DUARTE (1.425), filho de José Ro-
thier Duarte e de Almira Pereira Duarte, nascido a 6 
de janeiro de 1902, em Juiz de Fora, Estado de Minas 
Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida, n . 457.) 

JOSE' GARCEZ PEREIRA (1.426), filho de Antônio Garcez 
Pereira e de Rita Maria dos Anjos, nascido a 23 de maio 
de 1884, em Barra Mansa, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José . ! 

(Qualificação requerida, n . 1.176.) 
MANOEL MOREIRA DA ROCHA (1.427), filho de Antônio 

Gomes da Rocha e de Eugenia Moreira, nascido a" 2 de 
julho de 1899, no Districtò Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de . São 
José.' (Qualificação requerida, n . 593.) 

MANOEL ANTÔNIO DA FONSECA COSTA COUTO (1.428), 
filho de Aulo Torquato Fernandes Couto e de Maria Ca-
rolina Taylor da Fonseca Couto, nascido a 31 de maio 

v de 1912, no Districtò Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida, n . 591.) 

.CARLOS PINTO VIEIRA (1.429), filho de José Pinto Vieira 
e de Delmira Augusta Vieira, nascido a 11 de agosto.d© 
1907, no Districtò Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualifeação requerida, n . 128.) 

JOSE' BILAC LOPES DE ARAÚJO (1.430), filho de Custo
dio de Araújo e de Maria José Lopes, nascido a 23 cia 
agostt. de 19CT6 no Estado do Ceará, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida, n . 90.) 

ÍNORIVAL FISCIÍER GÂMBIA (1.431), filho de Manoel Joa
quim Gamboa e de Maria Fischer Gamboa, nascido a 
21 de maio de 1907, no Districtò Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral, no districtò municipal 
dc São José. (Qualificação requerida, n . 4.140.) 

[JANGENOR MAGALHÃES (1.432), filho de José Magalhães 
e de Ida Ganotti, nascido a 31 dé outubro de 1902, em 
Araraquara, Estado de São Paulo, Jjarbeiro, casado, com 

domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida, n . 1.235.) 

MANOEL JOSE' DIAS DA SILVA ARDININI (1.433), flho 
de Francisco Augusto Ardinini e de 'Eugenia Dias da 
Silva Ardinini, nascido a 8 de fevereiro de 1914, | mo 
Districtò Federal, commercio, solteiro, com domiclio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida, n . 1.221.) 

PAULO SILVEIRA LIMA (1.434), filho da José Si lveira 'Li- ; 
ma e de Antonia Silveira Lima, nascido a 10 de dezem
bro de 1911, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio,. casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualifcação requerida, nume
ro 4.797.) 

OLINDO FERNANDES MAIA (1.435), filho de Francisco. 
Fernandes Maia e de Belmyra Rodrigues Maia,.jiascido" 
a 27 de fevereiro de 1907, no Districtò Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de S. José. (Qualificação requerida, n . 1.301.) 

JOÃO DE ASSIS PINTO (1.436), filho de Luciano de Assis 
Pinto e de Benedicta de Assis Pinto, nascido a 26 de j a 
neiro de 1894, no Estado de. .Minas Geraes, negociante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida, n . 32.015.) 

MARIO DE ALMEIDA' (1.437), filho de José de Almeida e 
de Maria Thereza de Almeida, nascido a 5 de abril de 
1907, no Districtò Federal, commercio, casado, com do-

. micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida, n . 2.857.) 

ERNESTO GARCIA COSTAS' (1.438), filho de Ernesto Gar
cia Fernandes e de Angela Costas Filgueiras, nascido a 
29 de janeiro de 1889, em Vigo, Hespanha, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida, n . 1\572.) • 

ANTÔNIO COSTA ALMEIDA (1.439), filho de Joaquim 
Costa Almeida e de Eugenia Ayres. de Almeida, nascido 
no Districtò Federal, commercio, casado, com domici
lio eleitoral no districtò municipal de São José. (Qua
lificação requerida, n . 446.) 

ANTÔNIO MARQUES (1.440), filho de. Daniel Marques 
de Badro e de Mathilde Espirito Santo, nascido a 12 de 
julho de 1911, no Districtò Federal, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida, n . 160.) 

MANOEL DA SILVA (1.441), filho de Maria Luiza, nascido 
a 13 de janeiro de 1910, no Districtò Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mun i 
cipal de São José. i 

KICOLINO VILLANO (1.442), filho de Vicenzo Villano e 
de Thereza Paccele, nascido a^2 de maio de 1898, no 
Districtò Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida, n . 365.) | 

PAULO REGINALDO NOGUEIRA (1.443), filho de Felis
berto Reginaldo Nogueira e de Mariana Reginaldo No
gueira, nascido a 6 de novembro de 1897, no Districtò 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida, n . 517.) | 

ANTÔNIO MIGUEL BARCELLOS (1.444), filho de Manoel 
de Azambuja Barcellos e de Magdalena Torres Homem 
Barcellos, nascido a 13 de junho de 1913, no Districtò 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida, n . 417.) i 

CÉSAR FLORES RODRIGUES (1.445), filho de Miguel Cor
deiro Rodrigues e de Carmen Flores Rodrigues, nascido 
a 1 de junho de 1896, no Districtò Federal, operário, 
casado; com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida, n . 1.083.) 

HILÁRIO GUEDES (1.446), filho de José Guedes e de ; Ma
ria Constância Guedes, nascido a ' l de junho de 1914, 
no Districtò Federal, commercio,-solteiro, com domi
cilio eleitoral ho districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida, n . 382.) 

CÉSAR PINTO DO CARMO (1.447), filho de Arthur do Car
mo e de Anna Sousa Pinto do Carmo, nascido a 7 de 
agosto de 1908, em Fortaleza, Estado do Ceará, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò* 
municipal de São José. (Qualificação requerida, n u 
mero 396.) 

JOSE' BORGES (1.448), filho de Celestino Borges e de -
Isaura da Malta Virgens, nascido a 10 de maio de 1910,-
no Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
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eleitoral no d^lricto municipal de São José. (Quali
ficação requerida, n . 384.) 

FFRANCISGA RODRIGUES (1.449),, filha de Álvaro Rodri
gues e de Maria Rodrigues, nascida a 24 de maio 
de 1913, em Bebedouro, Estado de São Paulo, domes
tica, solteira,, com domicilio eleitoral no districtò muni 
cipal de S. José. (Qualifcaçâo requerida n. 722.) 

HOMERO LINO DE CASTRO (1.450), filho de João Lino de 
Castro e de Edelvina de Barros Castro, nascido a 29 de 
junho de 1894, em Uruaguayana, Estado do Rio Grande 
do Sul, operário publico, casado, com domicilio eleito
ral no districtò municipal de S. José. (Qualificação 
€X—officio_ B . E > 70,) 

ANTÔNIO FELICIANO GÓES "(1.451), filho de José Firmino 
de Araújo Góes e de Leopoldina Nascimento Góes, nas
cido a 26 de agosto de 1904, no Estado do Pará, sar 
gento da armada, casado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de S . José. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 75, n. 374.) 

MANOEL DE OLIVEIRA MENEZES fl .452), filho de Josá 
Calazans e de Antonia Rosa de Menezes, nascido a 2G 
de março de 1&98, em Sergipe, sargento, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de S. José. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 14.) 

JOSÉ MACARIO DOS SANTOS (1.453), filho de Pedro Ma-
cario de SanfAnna e dè Josepha Maria de Jesus, nas
cido a 9 de abril de 1908, em Lagarto Estado de Ser
gipe, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de S. José. (Qualificação requerida 
n. 869.) 

TALITA TAVARES DE CAMPOS (1.454), filha de José Luiz 
Tavares de Campos e de Anna Lacerda de Campos, nas 
cido a 11 de outubro de 1909, no Districtò Federal, do
mestica, -solteira, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, nume
ro 1.279.) 

LOIDE BARBOSA PIMENTEL (1.455), filho de Antônio P i -
mentel Filho e de Nina Barbosa Pimentel, nascido a 4 
de março de 19,13, em Rezende, Estado do Rio de Janei
ro, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
n. 404.) 

ODETTE PEREIRA LAUER (1.456), filha de Augusto Sauer 
e de Balbina P . de Freitas, nascida a 17 de fevereira de 
1907, em S. P.aulo, Estado de S. Paulo, funccionaria 
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de S. José. (Qualificação ex-officio, B . E . 
79.) 

LAURA ARGUELLES DA SELVA (1.457), filha de Abílio 
Arguelles d£t Silva e de Adelina Arguelles da Silva, nas
cida a 16 de mrvembro de 1897, no Districtò Federal, 
funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de S. José. (Qualficação ex-ffi
do, B . E . 9.) 

HOLLANDA PEREIRA SAUER (1.458), flha de Augusto 
Sauer e de Balbina Sauer, nascida a 12 de setembro 
de 1904, em, S. Paulo, Estado de S. Paulo, funecionario 
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no dis tr i 
ctò municpial de S. José. (Qualificação ex-officio, B . 
E . 79.)<» 

EURYDICE DE SOUZA MOREIRA (1.459), filha de Aloysio 
de Souza Moreira e de Lydia de Faria Moreira, nascida 
a 27 de agosto lie 1898, no Districtò Federal, funcciona
ria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de S. José. (Qualificação ex-offico, 
B . E . 74.) 

CEL1A LOBO VIANNA DE PTNHOS (1.460), flha de Mario 
Lobo Vianna e de Ottilia da Motta Lobo Vianna, iftisci-
da a 18 de fevereiro de 1911. no Estado do Rio de Ja
neiro, funccionaria municipal, casada, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de S. José. (Qualifi
cação ex-officio. B . E . 78.) 

AIDA GONÇALVES PERETRA (1.461), filha de Raul Gon
çalves Pereira e de Maria Pinto Monteiro, nascida a 5 dc 
outubro de .190!. no Districtò Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
S. José. (Qualificação requerida, n. 517.) 

MARTNA SANTOS (1.462), filha "de Francisco Santos e de 
Francisca Santos, nascida a 17 de outubro de 1912, no 
Districtò Federal, contador, solteira, com domicilio elei
toral no districtò municpal de S. José. (Qualificação 
reanerido. n . Aí6.) 

ISALTINA FERREIRA (1.463), filha de Manoel Ferreira 
JVetto e de Maria Ferreira, nascida a 5 de janeiro de 

1907, no Districtò Federal, commercio, casada, com do* 
micilio eleitoral no districtò municipal de S. José . 
(Qualificação requerida, n . - .230 . ) 

ELIZA GUEDES DE SOUZA (1 .464), filha ds Firmo Guedes 
Pinheiro e de Francisca Guedes Pinheiro, nascida a 13 
de setembro de 1908, em Campinas, Estado da Parahy
ba do Norte, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de S. José. (Qualificação reque
rida, n . 4.309.) 

LOURDÉS CAVALCANTI PESSOA (1 .465), filha de José 
Pessoa e de Leonor Cavalcanti Pessoa, nascida a 18 de 
março de 1907, em Recife, Estado de Pernambuco, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, nume
ro 1.459.) 

SEVERIANO PAULO DA FONSECA (1 .466), filho de Joa
quim Herculano da Fonseca e de Genoveva Maria da' 
Fonseca, nascido a 20 de abril de 1898, em S. Luiz, E s 
tado do Maranhão, commercio, casado, com domicilioj 
eleitoral no districtò municipal de S. José. (Qualifica
ção requerida, n . 2.092.) 

IR-MA DE LUCA (1.407), filha de Frediano De Luca e de 
Regina Maria Luiza Lucches De Luca, nascida a 30 de 
novembro de 1909, em S. Paulo, Estado de S. Paulo, 
professora, solteira, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, nume
ro 6.703.) ' . 

REGINA MARIA LUIZA LUCCHESI DE LUCCA (1.408) filha" 
de Antônio Lucchesi e de Henriquetta D'Aquino Luc-
chesi, nascida a 11 de novembroi de 1887, no Districtò 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de S. José. (Qualificação requeri
da n. 252.) 

JURACY-CARNEIRO GOMES (1.409), filha de Eugênio Lagé 
Carneiro e de Anna Rosa Castello Branco Carneiro, nas 
cida a 25 de novembro de 1903, no Estado do Amazo
nas, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no distr i
ctò municipal de S.- José. (Qualificação requerida, nu
mero 344.) 

IRACEMA ROSA TORRES (1.470), filha de" Joaquim Nor-
berto Rosa e de Idalina Nunes Rosa, nascida a 14 de se
tembro de 1898, no Districtò Federal, professora, casada, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualifcaçâo requerida, n . . 293.) 

REINA LEVY (1 .471), filha de Fortunato Levy. e de Sabba-
Levy, nascida a 13 de agosto de 1915, em Belém, Estado 
do Pará, solteira, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, nume
ro 254.) 

MARIA MENDES PESSOA (1.472), filha de Antônio Eneas' 
Pereira Mendes e de Regina Saboya de Aragão Mendes, 
nascida a 8 de março de 1899, em Sobral, Estado do 
Ceará, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
disiricto municipal de S. José. (Qualificação requeri
da, n . 7.824.) 

JOÃO DE SOUZA DA FONSECA COSTA COUTO (1.473), f i 
lho de Aulo Torquato Fernandes Couto e de Maria Ca-
rolina Taylor da F . Couto, nascido a 9 de março de 
1914. no Districtò Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de S. José . 
(Qualificação requerida, n . 594.) 

DINORAH MEDEIROS COUTINHO (1.474), filha de Orlan
do de Souza Coutinho e de Carmen de Medeiros Couti
nho, nascida a ,22 de setembrode 1914, no Districtò F e 
deral funccionaria municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de S. José. (Qualifica
ção requerida, n . 46,363.) 

JÀMER WYATT (1.475). filho de Harry Wyatt e de Olivia 
Hitchings Wyatt, nascido a 22 de agosto do 1899, cm 
Vicforia. Estado do Espirito Santo, funecionario publi
co, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de S. José. (Qualificação requerida, n . 767.) 

RAMTRO CAETANO DA SILVA (1.470), filho de Manoel 
Caetano Junior e de Adeiia Maria das Dores Caetano, 
nascido a 24 de outubro de 1910, em S. Paulo, Estado 
de S. Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de S. José. (Qualificação reque
rida, n . 7.715.) 

ASSENTINO PEREIRA (1.477), filho de Albino Ferreira 
Coelho Pereira e de Deolinda Teixeira Lobo Pereira, 
nascido a 3 de julho de 1900, no Districtò Federal, en
genheiro civil, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de S. José. (Qualificação requerida 
n . 545.) ' 
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CARMEN DOLORES FONSECA (1.478), filha de Evaristo 
"Victor Machado e de Hka Corrêa Machado, nascida a 3,0 
de outubro de 1912,, em Cataguazes, Estado de Minas 
Geraes, professora, casada, com domicilio eleitoral no , 
districtò municipal de 'S. José. (Qualificação requeri
da, n. 8.20,4.) 

LEONT1NA MENDONÇA DIAS (1.479), filha de Antônio Ba
ptista de Mendonça e de Mathilde Dantas Mendonça, nas
cida a 19 de niarço de 1888, no Estado da Bahia, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral ho districtò muni
cipal de S. José. (Qualificação requerida, n . 403.) 

MARIA BARROSO DE TOLEDO (1.480), filha de Virgílio 
Maurício Barroso e de Maria Cândida cie Castro Barroso, 
nascida a 17 de novembro de 1902, em S. J . Nepomu-
ceno, funccionaria publica, viuva, com domicilio eleito
ral, no districtò municipal de S. José. (Qualifcaçâo 
ex-officio, B . E . 76.) 

AYRTON FONSECA (1.481), filho de Arthur Fonseca e de 
Stella Garcia Fonseca, nascido a 15 de «agosto de 1913, 
no Districtò Federal, dactylographo, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de S. José. 
(Qualificação requerida, n . 291.) ' 

MILTON JIQUÍRIÇA (1.482), filho de Cleantho Jequiriçá e 
de Ceey Pacca Jiquiriçá, nascido a 11 de abril de 1912, 
no Districtò Federal, funecionario municipal, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualifcaçâo requerida, n . 4.895.) 

O RESTES RODRIGUES DA SILVA (1.483), filho de João 
Baptista Rosa e de Maria da Conceição, nascido a 31 de 
janeiro de 1891, no Estado de Minas Geraes, motorista, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de S. José. (Qualificação requerida, n. 1.233.) 

EDUARDO CÉSAR COVETTE (1.484), filho de Manoel César 
Covette, nascido a 25 de abril de 1890, no Districtò Fe 
deral, cirurgião-dentista, casado, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de S. José." (Qualificação reque-

- rida, n. 47.) 
LEANDRO DE SOUZA E SILVA (1.485), filho de João Lau-

rindo de Souza e de Raymundo Maria Souza, nascido a 
27 rte fevereiro de 1900, no Estado'de Ceará, empregado 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de S. José. (Qualifcaçâo requerida, nume
ro 755.) 

DJALMA DIAS RIBEIRO (1.486), filho de Ataliba Montezu-
ma de Moura Ribeiro e de Anna Dias Ribeiro, nascido a 
19 de setembro de 1897, no Districtò Federal, official do 
Exercito, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de S. José. (Qualificação ex-officio, B . E . 
77.) 

ANTÔNIO LAGROTTA (1.330), filho de Alfredo Lagrotta e 
de Hortencia S. Lopes, nascido a 29 de junho de 1910, 
em Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes, commer
cio, solteiro, com/domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de S. José. (Qualificação requerida, n . 488.) 

ODETTE GALVÃO (1.362), filha de José Pedro de Oliveira -
Galvão e de Elvira Souto Galvão, nascida a 24 de outu
bro de 1890, no Districtò Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitooral no districtò municipal de 
S. José. (Qualificação requerida, n. 719.) 

JANDYRA GALVÃO (1.363), filha de José Pedro de Olivei
ra Galvão e de Elvira Souto Galvão, nascida a 19 de no-

• vembro de 1883, no Districtò Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
S. José. (Qualificaçãorequcrida, n . 719.) 
Rio dp Janeiro, 28'de agosto de 1934. — Pelo escrivão, 

Sieüa S. Rocha. 

S E G U N D A Z O N A E L E I T O R A L 

Districtò municipal de São José) 

Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 

Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e 
25 do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitorais, que 
por este Cartório e JUÍZO da 2 a Zona Eleitoral, estão sendo 
processados os pedidos de.inscripção dos seguintes cidadãos: 

AMÉRICO NOGUEIRA BERNACCHI (1.029), filho de Armando 
Bernacchi o de Juljeta Nogueira Bernacchi, nascido a 25 
de maio de 1914, na Capital Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação requerida n. 518.). 

WILSON FERREIRA (1.030), filho de José Ferreira Gomes 
c de Maria Soares Pereira, nascido a 18 de março de 1911, 
em Carangola, Estado de Minas Geraes, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 351.) 

JOÃO MENDES DOS SANTOS (1.031), filho de Plácido Do
mingos dos Santos e de Margarida Velloso dos Santos, 
nascido a 26 de julho de 1897, em Angustura, Estado de 
Minas Geraes, pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida n. 362.) 

MARIA DE ALMEIDA PONTES (1.032)-, filho de Joaquim Do-
• mingues de Almeida e de Eva Alves de Almeida, nascida 

a 25 de outubro de 1908, em Cataguazes, Estado de Minas 
Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n. 117.) 

ARTHUR FERNANDES BASTOS (1.033), filho de Arthur Fer 
nandes Bastos e de Alexandrina Pereira Gonçalves, nas
cido a 11 de março de 1911, no Districtò Federai, mar
ceneiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 301.) 

JARBAS FARIAS DINIZ (1.034), filho de Francis30 das Chagas 
Diniz e de Maria Martha de Faria Diniz, nascido a 12 de 
março de 19Õ2, no Ceará, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 343.) 

-PAULO ALEXANDRE PAVIE (1.035), filho de Charles Pavie 
e de Corina Esberard Pavie, nascido a 3 de junho de 1906, 
no Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 2 717.) 

LEVINO CLEMENTINO DOS SANTOS (1.036), filho de.Adelia 
Maria Paixão, nascido a 23 de março de 1901 no Estado da 
Bahia, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n. 286.1 

MARIO BENTO DA COSTA (1.037), filho de Serafim Gon
çalves da Costa e de Emilia Menezes da Costa, nascido a 
15 de julho de 1910, no Districtò Federai, commercio. ca
sado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 1.223.) , 

JOÃO DE MESQUITA BARROS FILHO (1.038), filho de João 
de Mesquita Barros e de Aida de Guimarães M. Barros, 
nascido a 24 de dezembro de 1904, no Districtò Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 3.532.) 

MOACYR CARVALHO GUIMARÃES (1.039), filho de João Pe
reira de Souza Guimarães e de Eugenia Schmith de Car
valho Guimarães, nascido a 18 de outubro de 1897, no 
Estado de São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 333.) 

NILO ALVES MACIEL (1.040), filho de Salustianoí Alves 
Maciel e de Rita de Souza Vieira, nascido a 31 de maio 
de 1910, no Districtò Federal, portuário, casado, vcom do
micilio eleitoral no districtò de São José. (Qualificação 
requerida n. 163.) * 

FRANCISCO MARQUES FILHO (1.041), filho de Francisco 
Marques e de Magdalena Marques, nascido a 6 dê  junho 
de 1902, no Districtò Federal, portuário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação ex-officio, B. E. 67, n. 152.) 

ISAURA DE ORNELLAS PEREIRA (1.042), filho de Manoel 
Rodrigues Pereira e de Maria Isaura de Ornellas Pe
reira, nascida a 16 de fevereiro de 1902, no Districtò F e 
deral, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n. 288.) 

"'ASCHOAL ROMANO (1.043), filho de Pedro Romano e de 
Rosa Velasco Dorothea, nascido a 4 de abril de 1910, no 
Districtò'Federal, portuário, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
ex-ofifeio, B. E. 67, n. 165.) 

CLEMENTINA COSTA' (1.044), filho de Manoel Felippe da 
Costa e de Clementina Maria da Costa, nascido; a 10 
de setembro de 1905, no Jardim do Seridó, Estado do Rio 
Grande do Norte, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 542.) 

JOÃO IGNACIO RODRIGUES (1.045), filho de Manoel Ignacio 
Rodrigues e de Cândida Maria Rodrigues, nascido a 
8 de novembro de 1895, no Districtò Federal, portuário, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal do 
São José, (Qualificação ex-oficio n. 134.) 
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NICOMEDEs DUART1; DE CASTRO '1.046), í i 'ho de Manoel 
Rolino de Castro e ds Lucinda R. de Castro, nascido a 
5 de julho de 1896, no Districtò Federal, portuário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de . 
São José. (Qualificação ex-officio, B. E. õí, n. 167.) 

CARLOS JOAQUIM FERNANDES (1.047), filho de José Cus
todio Fernandes e de .Rosa Fernandes, nascido a 21 de 
agosto de 1901, no Districtò Federal, portuário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação ex-officio, B. E. 67, n. 107.) 

LOURENÇO BARROSO (1.04S), filho de Ernesto Barroso e 
de Constância Mariz da Penha, nascido a 12 de novembro 
de 1880, no Estado 'do Rio, portuário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação .ex-officio. B. E. 67, n. 116.) 

aNTONTO BARROS DIAS FERNANDES (1.049), filho de 
Manoel de Barros Dias Fernandes e de Maria da Gloria 
Lopes, nascido a 24 de fevereiro de 1888, na Capital do 
Estado de São Paulo, enfermeiro, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida n. 302.) 

fíILVANO GONÇALVES (1.050), filho de João Manoel Gon
çalves e de Procopio Dias dos Santos, nascido a 15 <de 
maio de 1914, no Districtò Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação requerida n. 295.) 

ISARAHY DA SILVEIRA (1.051), filho de Cezar da Silveira 
e de Indalicia Silveira, nascido a 6 de maio de 1912, em 
Goyaz, Estado de Goyaz, engenheiro civil, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificaçãe requerida n. 297.) 

HENRIQUE MEIA BARROSO (1.052), filho de Mario Barroso 
da Silva e de Mathilde Mera Barroso, nascido a 17 de 
junho de 1915, no Districtò Federal, commercio. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação requerida n. 367.) 

MANOEL DA COSTA BRAGA (1.053), filho de Manoel José 
da Costa Braga e de Anastácia Leovigildo Braga, nascido 
a 16 de novembro de 1906, em Nova Friburgu, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 409.) 

HEITOR SEVALHO BELLUOMINT (1.054), filho de Romeu 
Belluomini e de Julieta Sevalho Belluomini, nascido a 
22 de dezembro de 1915, no Districtò Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 384.) 

CASSIO DE OLIVEIRA (1.055), filho de Álvaro de Oliveira 
e de Jacintba de Oliveira, nascido a 28 de abril de 1907, 
no Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida n. 7.207.) 

JOÃO LUCIANO DE JESUS (1.056), filho de Ricardo Luciano 
.dos Santos e de Maria Eulalia de Jesus, nascido a 27 
de setembro de 1898, na Bahia, portuário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação ex-officio, B. E. 67, n. 742.) 

RAYMUNDO GOMES DE FIGUEIREDO (1.057), filho de 
Izidro Gomes de Figueiredo e de Marcolina Emilia de 
Figueiredo, nascido a 12 de junho de 1888, no Rio de Ja
neiro, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação ex-
officio, B. E . I67 , n. 140.) 

BELINTO BARBOSA PINTO (1.058), filho de Manoel Rodrigues 
Pinto e de Rosalina O. de Oliveira, nascido a 1 de se
tembro de 1895 no Estado do Rio Grande do Norte, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Sao José. (Qualificação.) 

PEDRO THIAGO DA SILVA (1.059), filho de Santiago Boa-
ventura Liberal e de Francisca Maria da Conceição, nas
cido a 29 de junho de 1904, em Pernambuco, funecionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 534.) 

DALILA PINNA DE SIQUEIRA (1.060), filha de Manuel de 
Jesus Pinna e de Rosa da Silveira Pinna, nascida a 6 
de abril de 1895, no Districtò Federal, enfermeira, ca
sada, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 922.) 

HAYBERTO DE MIRANDA JORDÃO (1.061), filho de João 
Baptista de Miranda Jordão e de Christina P. A. Miranda 
Jordão, nascido a 24 de junho de 1907, no Districtò Fe 
deral, advogado, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de São José. (Qualificação ex-officio B. 
E. 77.) 

MANOEL ALVES CALDEIRA NETTO (1.062), filho dc 
Manoel Alves Caldeira Jaasor e de Eloisa Caldeira, nas
cido a 8 de dezembro de 1899, em Minas Gerais, advo
gado, casado, com domicílio eleitoral no districtò mu-
mcipal de São José. (Qualificação "ex-officio' : B. E. 77.) 

ANTOMU LEOPOLDINO DA COSTA (1.064), filho de 'Leo-
poldino João da Costa e de Maria-Francisca da Con
ceição, nascido a 13 de junho de .1901, em .Pernambuco, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 251.) 

RUBENS PRIMÁRIO BARATTA (1.065). filho de Homero Pr i -
maro Baratta e de Isaura Primaro Baratta, nascido a 
29 de setembro de 1910, no Districtò Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 3,581.) 

ERNANi GONÇALVES (1.066), filho de Antônio Luiz Gon
çalves e de Luiza Rosa Gonçalves, nascido a 5 de agosto 
de .1906, no Rio de Janeiro, rbtogravador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualficação requerida n. 150.) 

ANTÔNIO ALOISIO DE ABREU (1.067), filho de José Álvaro 
de Abreu e de Áurea Goudim de Abreu, nascido a 19 de 
dezembro de 1914, no Ceará, radio-telegraphista. sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal do 
São José. (Qualificação requerida n.) 

MARIO PINTO MORADO (1.068), filho de Antônio Pinto 
F. Morado e de Francisca Valente Morado, nascido a 
22 de março de 1881, no Districtò Federal, corruetor de 
seguros, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 0.231.) 

DURVAL DE MELLO FREIRE (1.009), filho de Manoel do 
Nascimento S. Freire e de Veridiaua de Mello. Freire, 
nascido a 5 de maio de 1897, em Sergipe, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 11.054.) 

PIEDADE GONÇALVES (1.070), filha de Joaquim Gonçalves 
e de Francisca Eduarda Gonçalves, nascida a 28 de 
outubro de 1909, -em Bello Horizonte, Estado de Minas 
Geraes, enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n. 311.) 

HONOR1TA GONÇALVES PEREIRA (1.071), filha dc Joaquim 
Gonçalves Pereira e de Francisca Eduarda Pereira, 
nascida a 22 de dezembro de 1910, em Minas Geraes, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requeiida n. 289.) 

VIVINA MARTINS DE BR1TTO (1.072), filha de Sérgio Mar
tins de Britto e de Senita Martins de Britto, nascida a 
17 de dezembro de 1910, em Ponte Nova, Estado de Minas 
Geraes, costureira, solteira, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida n. 293.) 

JOAQUIM ANTÔNIO DE PAULA MACHADO (1.073), filho 
de José de Paula Machado e dc Maria t» Villela Paula 
Machado, nascido a 9 de fevereiro de 1887, no Estado 
de São Paulo, professor, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 360.) 

PEDRO FRANCISCO DA SILVA (1.074), filho de Antônio 
Francisco da Silva e de Scbastiana R. da Silva, nascido 
a 25 de outubro de 1906, no Rio de Janeiro, commercio, 
solteiro, com dmoicilio ele loral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 251.) 

JOSÉ THEODORICO BARBOSA (1.075), filho de Manoel José 
Barbosa e de Rita Maria de Jesus, nascido a 1 de junho 
de 1 . . . , em Muriahé, Estado de Minas Geraes, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de* São José. (Qualificarão requerida n. 1.999.) 

JAIR MARQUES DE SÁ FREIRE (1.070), fillío de Carlos 
Maíques e deAppollonia Marques, nascido a 19 de agosto 
de 1909, no Districtò Federal, professora, casada, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 6.610.) 

JOSÉ JOAQUIM FREIRE (1.077). filho dc Joaquim Claudino 
Freire e do Francisca Firmina dc Lira, nascido a 19 de 
setembro de 1912, em São Caetano, Estado de Pernam
buco, commerc'0, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal dé São José. (Qualificação requerida 
n. 481.) 

ELOY FRANQUEIRA SOARES (1.078), filho de Miguel Ân
gelo da Silva Soares e de Esther Franqueira Soares, nas
cido a 23 de abril de 1913, em São Paulo, funecionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualifinção ex-ofr.cij B. E. 76. 
n. 20.) 



Quinta-feira 30 BOLETIM ELEITORAL Agosto ds 1934 2703 

ALFREDO CARLOS AUGUSTO WOLTZ (1.079), filho de 
Carlos Woltz e de Ida Burger Woltz, nascido a 4 de junho 
de 1909, eni' Santa Catharina, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 908.) 

MANOEL CA MIA HA FERREIRA (1.080), filho de Evaldo Au
gusto Ferreira e de Joanna Camiaba Ferreira, nascido 
a 21 de agosto de 1887, no Estado do Ceara, commer-
eiante, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 5.978.) 

D.VRCY CAMILLO DA FONSECA (1.081), filho de Domingos 
da Fonseca e de Augusta Camillo da Fonseca, nascido a 
9 de março de 1914, no Districtò Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José: (Qualificação requerida n. 424.) 

T1ÍAJANO DE' MIRANDA VALVERDE (1.082), filho da 
Francisco Valverde de Miranda e de .Josepha Brandão 
Valverde de Miranda, nascido a de de 
no Districtò Federal> advogado, casado, com domicílio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida n. 2.920.) 

AM1LTON CAMPOS" SOARES (1.084), f i l h o t e Antônio Campos 
e de Conceição de Oliveira, nascido a 12 de julho de 
1916, no Districtò Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 352.) 

BEIM1RO XAVIER. (1.085), filho de João Moreira e de Al
bina Maria da Silva, nascido a 20 de maio de 1903, em 
Minas Geraes,. commercio, casado,' com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 213.J 

ENE AS COSTA BARBOZA (1.086), filho de Arsenio Francisco 
Barboza e de Joanna da Gosta Barboza, nascido a 2 dc 
março de 1913, em Amazonas, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 212.) 

JOÃO VIEIRA DA SILVA (1.087), filho de Francisco Vieira 
da Silva e de Isabel Barbosa de Oliveira, nascido a 24 
de junho de 1893, no Districtò Federal, militar, casado, 
cem domicHio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação ex-officío, B. E. 66.) 

DOMí.NGOS BOUZADA (1.088), filho de BazilÉo Bouzada e 
de Josepliina Padua, nascido a 25 de maio de 1903, no 
Districtò Federal, empregado publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de São José. (Qua
lificação requerida n. 6.170.) 

SYXY1NO GONÇALVES (1.089), filho de Marcilio Gonçalves 
e de Enryriice Gonçalves, nascido a 20 de junho ds 
1910, em Macahé, Estado do Rio, comercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal dc São José. 
(Qualificação requerida n. 1.433.) 

ANTÔNIO BRAGA LEITE (1.090), filho de Francisco Teixeira 
Leite e de Brigida Machado Braga, nascido a 21 de ja-

^ neiro de. 1894, em Mar de Hespanha, Estado de Minas 
Geraes, cominercio, casado, com domieilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n. 2.915.) 

AJ,BKRTO DE OLIVEIRA NUNES (1.093), filho de Antônio 
A. Nunes e de Emilia de Oliveira Nunes, nascido a 15 
de novembro dè 1907, no Districtò Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
dc São José. (Qualificação requerida n. 993.) 

OSWALDO MACHADO WANDERLEY (1.094), filho de Agri-
pino Barros Wanderley e de Francisca Paula Wanderley, 
nascido a 6 de fevereiro de 1914, em Alagoas, motorista, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação ex-officio, B. E. i>7„ n. 417.), 

GILDA PRAZERES CAPANEMA (1.098). filha de Lsovegildo 
Alvares dos-Prazeres: e de Luiza da Costa Prazeres, nas
cido a de de 1 , em Pernambuco, pro
fessora, casada, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 2.044.) 

jqStí BISPO DE JESUS (1.099), filho de Clementino Bispo 
de Jesus c de Maria Francisca da Conceição, nascido a 
5 dc setembro de 1898, na Bahia, marítimo, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Quaiif ;cação requerida n. 365.) 

FREDERICO CÉSAR MAINENTI (1.100), filho de José Octavio 
Ozar Mainenti e de Maria, da Gloria Mainenti, nascido a 
8. do dezembro de 1898, em Minas Geraes, commercio, 
casado.com domicilio eleitoral no districtò municipal do 
São .José. (Qualificação requerida n. 299,V 

SILYEIlíO JOSÉ DA COSTA (1.101), filho cie- Silverio José 
Affonso e de Josephina Celita, nascido a. 6 de agosto de 
1914, cm Minas Geraes, cominereio, solteiro, com do

micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 420.) 

GUILHERME JOSÉ DA ROSA (1.102), filho-de Juvenal José 
da Rosa e de Alice Rosa do Amparo, nascido a 10 de 
fevereiro de 1910, no Estado do Rio, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação requerida n. 369.) 

ALDERIGO JEFFERSON SILVEIRA (1.105), filho de Paulo 
Ananias Silveira e de Maria das-Neves Soares Silveira, 
nascido a 17 de dezembro de 1898, em Pernambuco, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 4.703.1 

LUIZ GONÇALVES FERRAZ (1.106), filho de José Gonçalves 
Ferraz e de Maria da Conceição Ferraz, nascido a 18 de 
agosto de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
casado, coro domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 4.334.) 

JOSÉ VITAL DE SOUZA (1.107), filho de Pedro Vital Gon
çalves e de Julia Ferreira de Souza, nascido a 21 de 
Julho de 1910, em Pernambuco, marítimo, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 1.277.) 

JOSÉ PEREIRA (1.108), filho de Ladislau Manoel Pereira 
e de Laura Ferreira, nascido a 10 de agosto de 1912, no 
Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida n. 228.) 

TANCREDO SMITH BARROSO (1.109), filho de Sylvio Bar
roso e de Mathilde Smith Barroso, nascido'a 17 de de
zembro de 1894, em Minas Geraes, medico, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 412.) 

GABRIEL DA SILVA TELLES (1.110), filho de Domingos 
da Silva Telles e de Maria Magalhães Telles, nascido a 
10 de setembro de 1907, no Districtò Federal, militar, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação ex-officio B, E. 66 n. 22.) 

ALCIDES BRASIL DA SILVA (1.111), filho de Manoel José 
Brasil da Silva e de Alzira Brasil da Silva nascido a 11 
de dezembro de 1909, no Districtò Federal, commercio, 
casaco, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 348.) 

ERNESTO DOERZAPFF FILHO (1.114), filho de Ernesto 
Doerzapff e de Bertha Doerzapff, nascido a 12 de maio 
de 1892, no Estado do Rio, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
"(Qualificação requerida n: 578.) 

CHRISPLNIANO PEIXOTO DA SILVA (1.120), filho de 
Thomaz Peixoto da Silva e de Gertrudes Peixoto da 
Silva, nascido a 4 de outubro de 1905, em Pernambuco, 
operário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de São José. (Qualificação ex-oficio 
B: E. 70.) 

LOURENÇO TORRES DE SOUZA (1.121), filho de João Fran
cisco Torres e de Otilia Pereira de Souza, nascido a 10 
de agosto de 1908, na Bahia, electricista,, solteiro,, com 
domicilio eleitoral no districtò municipai de São José. 
(Qualificação requerida n. 315.)-

ARLINDO MACHADO PAVÃO (1.122), filho de José Machado 
Pavão e de Arminda Augusta Pavão, nascido a 23 de 
maio de 1904, no Districtò Federal, funecionario do 
Banco do Brasil, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida n. 4.399.) 

HORACIO SOUSA OLIVEIRA (1.123), filho de Henrique de 
Souza Oliveira e de Thereza Pimone de Souza, nascido a 
12 cie outubro de 19.11, no Districtò Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 2.412.) 

NELSON ARDEMANI MEYNIER (1.124), filho de Oscar Ar-
demani Meynier e de Joanna Ardemani Meynier, nas
cido a 11 de novembro de 1910, no Districtò Federal, 
commercio, solteiro, com domieilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 560.), 

MOACYR DE OLIVEIRA (1.125), filho de José Cyro de Oli
veira e de Anna Nery de Oliveira, nascido a 25 de se
tembro de 1909, em Minas Geraes, pedreiro, solteiro, 
Com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação requerida n. 983.) 

ARMANDO MARTINS VIANNA. (1.126), filho de Leopoldiná 
Caròlina da Fonseca, nascido a 6 de abril de 1897,. no 
Districtò Federal, artista pintor, casado, com. domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José.. (Qualifi
cação n. 475.) 

AGOSTINHO. RAPOSO DE MELLO (1.1.27), filho de João Ra-
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poso de Mello e de Guilhermina Raposo de Mello, nas 
cido a 4 de agosto de 1 9 0 5 , no Districtò Federal, por
tuário, solteiro, com domicilio eleitoral ao districtò mu
nicipal de Hão José. (Qualificação ex-officio B. E. 67 , 
n. 744 . ) 

MARIO OLIVA DA FONSECA ( 1 . 1 2 9 ) , filho de Bernardiao 
Oliva da Fonseca e de Julieta Miranda da Fonseca, 
nascido a 1 9 de junho de 1 8 9 3 , no Estado da Bahia, des
pachante, ícasado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 2 .253. ) 

flALAMIEL FERNANDES DE OLIVEIRA ( 1 . 1 3 0 ) , filho de 
José Fernandes de Oliveira e de Amélia Guerreiro de 
Oliveira, nascido a 3 1 de dezembro de 1904 , em Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, commercio, solleir.3, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 425. ) 

ATAHUALPA^DA SILVA BRAGA ( 1 . 1 3 1 ) , filho de Antônio 
da Silva 'Braga e de Rita da Silva Braga, nascido a 1 3 
de setembro de 1 9 1 1 , em Redempção, Estado do Ceará, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 391 . ) 

-TÚLIO ALVES ( 1 . 1 3 3 ) , filho de Maria Magdalena Alves, nas
cido a 1 9 de junho de 1 9 1 3 , no Districtò Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n 338. ) 

ALFREDO GOMES SAAVEDRA ( 1 , 1 3 4 ) , filho de Manoel 
Fereira Gomes Saavedra e de Maria Alves Gomes Saave-
dra, nascido a 2 6 de junho de 1905 , no Districtò Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 2 .421. ) 

CARLOS FALCÃO PINHEIRO ( 1 . 1 3 5 ) , filho de José Falcão 
Pinheiro e de Balbina Falcão Pinheiro, nascido a 3 de 
setembro de 1874 , em Petropolis, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação requerida n. 6 .504. ) 

AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA ( 1 . 1 3 7 ) , filho de Estevão 
Monteiro da Silva e de Noemia da Silva, nascido a 2 8 de 
agosto 1 de 1912 , na Capital Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipai de São 
José. (Qualificação requerida n. 4.838.) 

ANTÔNIO GOMES CARDOSO ( 1 . 1 3 9 ) , filho de Manoel Gomes 
e de Maria Cardoso, nascido a 3 de setembro de 1 8 9 1 , 
em Mangualde, Portugal, commerciante, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação n.) 

HELENA .TAVARES GUERRA ( 1 . 1 4 0 ) , filho de João Tavares 
Guerra, e de Clara Tavares Guerra, nascido a 2 3 de 
agosto de 1904, no Districtò Federal, funccionaria mu
nicipal, casada, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação ex-officio B. E. 74.) 

HÜNORINA FURTADO ( 1 . 1 4 6 ) , filho de Manoel Furtado de 
Medeiros e de Maria Magdalena Furtado de Medeiros, 
nascida a 1 0 de junho de 1907 , em Santa Maria Magda
lena/ Estado do Rio, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal do São José. (Qualifi
cação requerida n. 808 . ) 

HENRIQUE XAVIER PINHEIRO ( 6 2 4 ) , filho de Manoel Xavier 
Pinheiro e de Maria Theophila ,Sanl'Aniia, nascido a 
1 5 de março de 1906, na Bahia, musico, casado com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 7.071.) 

EDGARD FERREIRA ( 8 6 0 ) , filho de Adolpho Francisco Fer
reira e de Marieta da Silva Ferreira, nascido a 6 de 
maio de 1904 , no Rio Grande do Sul, commercio, casado, 
com domicílio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação requerida n. 3.742.) 

ANTÔNIO BARRETO PRAGUER ( 8 8 7 ) , filho de Henrique 
Praguer e de Francisca Barreto Praguer, nascido a 
de. de 1 , na Bahia, medico, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipai de São José. 
(Qualificação requerida n. 3.910.) 

MOYSES KLEIN ( 9 2 4 ) , filho de Alter Klein e de Kaya Pleil 
Klein, nascido a 2 8 de setembro de 1904, no Districtò Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Sao José. (Qualificação requerida 

•. u; 383 . ) 
AGOSTINHO FORTES JÚNIOR ( 9 4 6 ) , filho de Agostinho An-

dhemaro L. Fortes e de Alzira Aecacio de Mariz Fortes, 
nascido a 2 9 de janeiro de 1 9 0 1 , no Districtò Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no. districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 7.217.) 

RERMANO PINHEIRO REQUIÃO ( 9 5 0 ) , filho de Eulogio 
Pinheiro Requião e de Esmeralda. Bastos Requiâo, nas
cido a de de 1 , na Bahia, jornalista, sol

teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
• São José. (Qualificação requerida n. 516 . ) 

JUREMA CALDAS FAYÃO ( 9 9 6 ) , filha de Leonel Mello Fayão 
e de Maria da Conceição C. Fayão, nascida a 27 de j a 
neiro de 1 9 0 3 , no Districtò Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação requerida n. 6.587.) 

RUBENS NORONHA ( 1 . 0 0 6 ) , filho de Jovino Noronha e de 
Maria José Noronha, nascido a 1 4 de agosto de 1904, no 
Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal t!e São José. (Qua
lificação requerida.) 

JOAQUIM COUTO FILHO ( 1 . 0 0 7 ) , filho de Joaquim Pedro 
do Couto Pereira e de Olina Dias Copio, nascido a 2 8 de 
março de 1906, no Districtò Federal, 'commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação requerida n. 157.) 

JOSií "MARIANO DA ROCHA ( 1 . 0 9 1 ) , filho de Mariano da 
Rocha, e de Maria José da Rocha, uascidj a 1 9 de feve
reiro de 1902 , no Rio de Janeiro, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação requerida n. 5 .258.) 

SÉRGIO ALENCAR VASCONCELLOS ( 1 . 0 9 2 ) , filho de José 
Ferraz de Vasconcellos e de Amalia Alencar Vascon
cellos, nascido a 2 1 de março de 1907 , no Districtò F e 
deral, commercio, casado, com domicilio .eleitoral, no 
districtò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n. 426 . ) 

ELZA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO (1 0 9 6 ) . filho de 
Antônio Pinheiro de A. Maranhão e de Amélia P. de A. 
Maranhão, nascido a 1 8 de junho de 1898 , na Capital Fe
deral, domestica, desquitada, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida B. E. 427.) 

RAYMUNDO DE LIMA BACELLAR ( 1 . 0 9 7 ) , filho de João 
Paulo de A. Bacellar e de Florisbella G. de L. Bacellar 
nascido a 2 7 de setembro de 1874, em Maranhão, con
tador, casado, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de São José. (Qualificação requerida n. 4 .803 . ; 

ALBERTO PYRAGIBE LYRA DE LEMOS ( 1 . 1 0 3 ) , filho de 
Brabancio P. S./Lemos e de Etelvina de B. Lyra Lemos, 
nascido a 9 de fevereiro de 1914 , em Pernambuco, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 322 . ) 

ARLINDO FREIRE PESSOA ( 1 . 1 0 4 ) , filho de Sérgio Freire 
Pessoa e de Maria Etelvina Freire Pessoa, nascido a 
2 1 de janeiro de 1 9 1 3 , no Rio Grande do Norte, marítimo, 
solteiro, com domieilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 39 . ) 

JOSfi RUFFO BRAGA ( 1 . 1 1 3 ) , filho de 
nascido a 2 7 de agosto de 1886, no Districtò Federal, 
commercio, divorciado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de São José. (Qualificarão requerida 
n. 552. ) 

JOÃO HAMILTON FILHO ( 1 . 1 3 2 ) , filho de João Hamilton, 
nascido a 1 4 de novembro de 1877 , em João Pessoa, P. 
do Norte, funecionario publico aposentado, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação n. 345 . ) 

Rio, 2 7 de agosto de 1934 . — Pelo escrivão, Steila S. 
Rocha. 

S E G U N D A Z O N A E L E I T O R A L 

(Districtò municipal de São José) 

Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 

PROCESSO DE INSCRIPÇÃO 

Faço publico, para os fins dos ar ts . 4 3 , do Código, e 2 5 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que, por este 
Cartório e Juizo da 2" Zona Eleitoral, estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

SOLFIERI CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE ( 1 . 1 4 1 ) , filho 
de Alcebiades Cavlacanti de Albuquerque e Amancla Car
neiro da Cunha, nascido a 4 dc abril de 1887 , em Recife, 
Estado de Pernambuco, advogado, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal dc São José. (Qualifica
ção ex-officioU. E. 7 7 n. 1 1 6 . ) 

ADALBERTO MANOEL ARAÚJO FILHO ( 1 . 1 5 1 ) , filho de 
Adalberto Manoel Araújo c do Maria Constança Chris-
tello de Araújo, nascido a 3 de setembro de 1909 , em Ca-
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etó, Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de S . José . 
(Qualificação requerida n . 585.) 

ALCIDES RIBEIRO WRIGHT (1.152), filho de João F r a n 
cisco Wright e de Laura Ratto Wright, nascido a 1 de 
março de 1908, em S. Vicente, Estado de S. Paulo, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò m u 
nicipal de São José . (Qualificação requerida n . 353.) 

(ANTÔNIO JOSÉ MARIA (1.153), filho de Olympio José Maria 
e de Maria de Jesus Maria, nascido a 17 de junho de 
Í875, no Estado do Rio, portuário, casado, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de São José. (Qua
lificação ex-officio B . E . 67 n. 117.) 

ANTÔNIO LOPES RIBEIRO FILHO (1.154), filho de Antônio 
Lopes Ribeiro e de Maria da Gloria Parreira, nascido a 
8 de fevereiro de 1909, nõ Districtò Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò'municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 977.) 

OCTAVIANO SUSART (1.155), filho do Coronel Antônio P e 
reira Susart e de Adelina Guimarães Borges Susart, nas 
cido a 10 de junho de 1870, em Feira de SanfAnna, Es
tado da Bahia, advogado, viuvo, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de São José. (Qualificação ex-
officio B . E . 777.) 

JOÃO BAPTISTA MACHADO (1.156), filho de José Lourenço 
Machado e de Thereza do Nascimento Machado, nascido 
a 23 de setembro de 1900, no Districtò Federal, çonfe-
rente, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal. (Qualificação ex-officio B . E . 66 n. 38.) 

SATURNO REBELLO (1.157), filho de Erasmo Brasil Re-
bello e de Arlinda Emilia Rebello, nascido a 23 de de
zembro de 1912, no Districtò Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 9.246.) 

ARMANDO LENGA (1.159), fiího de Pedro Lenga e de Bertha 
Lenga, nascido a 15 de abril de 1914, no Districtò Federal, 
acadêmico, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação.requerida n. 399.) 

ÁLVARO SÁ PINHEIRO BRAGA (1.158), filho de Domingos 
Sá Pinheiro Braga e de Maria da Silva Braga, nascido 
a 9 de dezembro de 1905, no Districtò Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 535.) 

JOSÉ TEIXEIRA DE CARVALHO (1.160), filho de José Tei
xeira de Carvalho e de Maria Victoria Teixeira, nascido 
a 12 de agosto de 1913, no Districtò Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 346.) 

WALDEMAR GONÇALVES RAMOS (1.161), filho de Joaquim 
Gonçalves Ramos e de Benedicta Pereira Ramos, nas
cido a 17 de maio de 1911, em Belém, Estado do Pará, 
ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida numero 
3.148.) 

RAUL JOSÉ CORRÊA (1.162), filho de Manoel Joaquim Cor
rêa e de Belmira Maria Corrêa, nascido a 28 de julho de 
1897, em Aracaju, Estado de Sergipe, reparador de l i
nhas, casado, com domicilio eleitoral no districtò m u 
nicipal de São José. (Qualificação requerida n . 59.) 

JOÃO DA SILVA RAMALHO (1.163), filho de Manoel da Silva 
Ramalho e de Terçilia Gomes Ramalho, nascido a 27 de 
janeiro de 1886, na Barra de S. Matheus, Estado do Es 
pirito Santo, operário, casado, com domicilio elitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida n . 262.) 

RUBEM TERREIRA PAIM (1.164), filho de Paulo Gonçalves 
Paim e de Adelia Ferreira Paim, nascido a 5 de abril 
de 1907, no Districtò Federal, commercio, solteiro', com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José., 
(Qualificação requerida n . 2.903.) 

ALFREDO JOÃO DE MEDEIROS (1.165), filho de João Ra
poso de Medeiros e de Alice Maria dá Conceição, nas
cido a 20 de junho de 1881, no Districtò Federal, empre
gado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação ex-officio B . 
E . 68 n . 2.690.) 

ÁLVARO LOPES ESTEVES (1.166), filho de Manoel Antônio 
Esteves e de Maria Lopes Esteves, nascido a 6 de agosto 
de 1895, no Districtò Federal, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n . 6.093.) 

ABÍLIO GONÇALVES DA SILVA (1.167), filho de Manoel 
Gonçalves da Silva e de Martinha de Souza Gonçalves, 

nascido a 15 de novembro de 1900,„em Ouro Preto,. Es
tado de Minas Geraes, commercio, casado, com domicilie 
eleitoral no districtp municipal de São José. (Qualifi
cação requerida n . 524.) 

LEURIPE BARBOSA PORTO (1.168), filho de Manoel Pe
reira Barbosa e dé Eleuzina Esteves Barbosa, nascido 
no Districtò Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districtò munic ipa l . . . (Qualificação reque
rida n . 3.476.) 

BBENTO MOREIRA PORTO (1.169), filho de Joaquim Cus
todio Moreira Porto e de Gertudes Idalina de Moreira 
Portp, nascido em Jaearehy, Estado de São Paulo, com
mercio, casado, eom domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 3.477.) 

FRANCISCO AUGUSTO DE FARIA BAPTISTA (1.170), filho 
de Nelson Baptista e de Zoraida de Faria Baptista, nas
cido a 2 de julho de 1913, em Bello Horizonte, Estado 
de Minas Geraes, escrevente juramentado, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José.. 
(Qualificação requerida.) 

JOÃO MANOEL GOMES (1.171), filho de Antônio José Gomes 
e de Adelaide Nascimento Costa, nascido a 30 de setembro 
de 1913, no Districtò Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtp municipal de São José. 
(Qualificação requerida n . 181) 

CARMELO IVAN TEIXEIRA DE CARVALHO (1.172), filho 
de Bernardo Teixeira de Carvalho e de Maria do Carmo 
Teixeira de Carvalho, nascido a 29 de dezembro de 1896, 
em Recife, Estado de Pernambuco, industrial, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 478.) -

ALCIDES SPYLBORGS BOULTE (1.173), filho de Camillò 
Alberto Boulte e de Lucina Spylborgs Boulte, nascido a 
19 de setembro de 1911, no Districtò Federal, fazendeiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n . 417.) 

'WALDEMIRO PEREIRA VIANNA (1.174), filho de Manoel 
Pereira de Sars Vianna e de Romana Pdr-eira Vianna, 
nascido a 14 de novembro de 1897, em Massy, Estado da 
Bahia, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n . 6.623.) 

NELSON PEDRO PAJ0LO CARDONE (1.175), filho de Al
fredo Cardone e de Maria Mendozz) Cardone, nascido a 
14 de setembro de 1906, em Porto Alogre Estado do Rio-
Grande do Sul. commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação) 
requerida n . 15.) -

JOSIASDA ROCHA CAMPOS (1.176), filho de João da Rocha1 

Campos e de Blandina de Souza Campos, nascido a 12 
de fevereiro de 1897, em Piracicaba, Estado de São PauiOj 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n u 
mero 5.515.) 

ALTHAIR BRAGA DE SÃO SABBAS (1.177), filho de Arnaldo 
Braga de São Sabbas e de Quiteria de. Castro Braga de 
São Sabbas, nascido a 7 de junho de 1915, no Districtò 
Federal, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no. 
districtò municipal. (Qualificação requerida n . 245.) 

ATTILIO CERQUEIRA DE ASSGMPÇÃO (1.178), filho de 
João de Souza Assumpção e de Elvira Cerqueira Assum-. 

• pção, nascido a 25 de dezembro de 1911, em Entre Rios, 
Estado do Rio de Janeiro, eletricista, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. : 

(Qualificação requerida n . 461.) 
WILSON JORGE LEITE (1.179), filho de Manoel Jorge Leite 

e de Julia Lopes Leite, nascido a 1 de maio de 1914, no 
Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida n . 1.018.) '' 

AJtISTOCHER BENJAMIM MESCHESSE (1.180), filho dé 
Miguel Meschesse e de Josephina Bueeme Meschessey 

nascido a 28 de janeiro de 1907, em Bello Horizonte 
Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de S. José. : 

(Qualificação requerida n. 195.) '• 
ALCIDES DE ANDRADE ARRUDA (1.181), filho de Vicente 

Arruda e de Beatriz de Andrade Arruda, nascido a 19 de. 
maio de 1916, em Villa de Massapê, Estado do Ceará, 
estudante, solteiro, com domieilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n . 322.); 

PEDRO CARDOSO FONTES (1.182), filho de Arthur Car
doso Fontes e de Maria Ferreira Cardoso Fontes, nas>< 
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cido a 19 de, abril de 1891, no Districtò Federal, com
mercio, solteiro-, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n . 831.) 

JOSÉ DE MELLO BARBOSA FILHO (1.183), filho de José de 
Mello Barbosa e de Francisca Emilia da Conceição, nas
cido a 1 de setembro de 1898, em Nova Iguassú, Estado 
do Rio de Janeiro, do commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida n . 334.) 

EDAR HENRIQUE DA CUNHA (1.184), filho de Olivar da 
Cunha e de Edith Rangel da Cunha, nascido a 20 de fe
vereiro de 1910, no Districtò Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 520.) 

MANOEL JORGE LOPES (1.185), fiího de Manoel Jorge Lo
pes e de Clara Joaquina da Silva Lopes, nascido a 21 de 
agosto de 1889, no Districtò Federal, capitalista, solteiro," 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 699.) 

ALBANO LEITE RODRIGUES DE BASTOS (1.186), filho do 
Joaquim José Rodrigues de Bastos e de Elvira Leite Ro
drigues de Bastos, nascido a 14 de julho de 1911, em 
Yictoria. Estado do Espirito Santo, acadêmico de medi
cina, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de;.São José. (Qualificação requerida n . 321.) 

RUY MENDES CORRÊA (1.187), filho de Augusto Mendes 
Corrêa e de Maria de Azevedo Corrêa, nascido a 19 de 
outubro de 1912, no Districtò Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José.' (Qualificação requerida n / 760.) 

ARTHUR DA SILVA (1.188), filho de Anna Quintilhiana da 
Silva, nascido a 5 de dezembro de 1900, em Lorena, Es
tado de São Paulo, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
ex-officiô n . 230.) 

SYLVIO DE OLIVEIRA SANTOS (1.189), filho de Augusto 
Nicolau*de Souza Santos e de Francisca Valentim Peres 
de Oliveira, nascido a 12 de abril de 1897, no Districtò 
Federal,: commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação ex-officio 
B . E . 33 n . 19.989.) 

.ERNESTO AUGUSTO SUSARTE (1.190), filho de Antônio 
Augusto Susarte e de Maria Elvira Gonçalves Susarte, 
naseido 'a 20 de Janeiro de 1890, no Districtò Federal, 
guarda livros, casado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n. 5.550.) 

CYRO BARROS (1.191), filho de Gregoriano Ramos e de 
Idalina,Ramos, nascido a 16 de junho de 1899, em São 
João Del Rei, Estado de Minas Geraes, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 484.) 

LUIZ DE MORAES FRANÇA (1.192), filho de Licurgo An
tônio França e ' de Deussedina de Moraes França^ nas
cido a 13 de outubro de 1906 no Districtò Federal, com
mercio; colteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. Qualificação requerida, 'n. 480.) 

JOSÉ DO REGO PONTES (1.193), filho de José do Rego 
Pontes, e de Clarice do Rego Pontes, nascido a 2 de de
zembro de 1890, no Districtò Federal, operário, solteiro, 
com domicilio elitoral no districtò municipal. (Qualifi
cação requerida n . 185.) 

JUSTINIANO NEVES DE ARANTES (1.194), filho cie Amelio 
Ribeiro e de Ozorina Vieira Neves de Arantes, nascido 
a 5 de março de 1903, em Ayruoca, Estado de Minas 
Geraes, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n. 520.) 

ANTÔNIO SOUTINHO DAUDT (1.195), filho de Antônio 
Daut, e de Leocadia Soutinho Daudt, nascido a 22 de 
junho de 1897, em Macahé, Estado do Rio, commercio, 
casada, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 416.) 

JOSÉ WALDEMAR FERREIRA LIMA (1.196), filho de José 
Liberato Ferreira Lima e de Mariallo Carmo Lima, nas
cido ;a 10 de fevereiro de 1898, em Pacoty, Estado do 
Ceará, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de S. José. (Qualificação requerida 
n . 7.904.) 

JOÃO MUNIZ DE GÓES (1-.197), filho de Francisco Muniz 
de Goes e de Maria de Assumpção Goes, nascido a 24 
de agosto de 1900, em Riaçhueio, Estado de Sergipe, m e - , 

chanico, casado, com domicilio eleitoral no districtò m u 
nicipal de São José. (Qualificação requerida n . 52.) 

GUSTAVO MONTEIRO DE VASCONCELLOS (1.198), filho 
de Carlos Kock Coutinho de Vasconcellos e de, Emilia 
Monteiro Vasconcellos, nascido a 13 de maio de 1912, 
em São Salvador, Estado da Bahia, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de S. José. 
(Qualificação requerida n. 368.) 

NOEL DA GAMA MORET (1.199), filho de Carlos Alberto da 
Gama Moret e de Leopoldina da Gama Moret, nascido 
a 1 de novembro de 1892, no Districtò Federal, com
mercio, . casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 1.278.) 

JOSÉ ROGÉRIO LEVY (1.200), filho de Fortunato Levy o 
dè Sabba Levy, nascido a 22 de junho de 1907, em Belém, 
Estado do Pará, commercio, solteiro, com domicilio ehu-. 
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 250.) 

MANOEL MEDEIROS FILHO (1.201), filho de Manoel de 
Souza Medeiros e de Maria de Souza Medeiros, nascido 
a 11 de fevereiro de 1913, no Districtò Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no, districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 397.) 

AítMINDO RODRIGUES GOUVÉA (1.203), filho de Martiuho 
Rodrigues Gouvêa e de Maria Rosalina Rodrigues, 
nascido a 10 de junho de 1903, em Duas Barras, Estado 
do Rio, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n. 154.) 

BENTO JACYNTHO CORDEIRO (1.204), filho de Manoel 
Jacyntho Cordeiro e de Maria Jesus Cordeiro, nascido 
a 9 de novembro de 1906, no Districtò Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipai 
de São José. (Qualificação requerida n. 3.604.) 

LUIZ EUGÊNIO NEVES (1.205), filho de José Neves So
brinho e de Luiza Lima Neves, nascido a 2 de junho de 
1898, em Diamantina, Estado de Minas Geraes, medico, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 3.387.) 

DOMINGOS GOULART (1.206), filho de Francisco do Amaral 
Goulart e de Isabel Venancio, nascido a 15 de fevereiro 
de 1893, no Estado do Rio, portuário, casado com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação "ex-officio" B . E . 67 n. 95.) 

REYNALDO LAGE (1.207), filho de José Joaquim Lage o 
de Maria Baptista Lage, nascido a 8 de abril rio 1888, 
no Distrito Federal, portuário, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. tQualifi-
cação "ex-officio" B . E . 67, n. 138.) 

MARIO DOS SANTOS ANDRADE (1.208), filho de Gregorio 
Domingos de Andrade e de Laurinda Lopes dos Santos, 
nascido a 11 de abril de 1 , no Estado do Rio, por
tuário, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação "ex-officio" B . 
E . 67, n. 68.) 

JOSÉ SOARES DO ROSÁRIO (1.209), filho de Gemeniano 
Manoel do Rosário e de Angélica 'Soares do Rosário, 
nascido a 8 de maio de 1912, cm Sergipe, portuário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação "ex-officio" B . E . 67, n. 117 ; 

RAYMUNDO FERREIRA (1.210), filho de Manoel Ferreira 
e de Joanna Ferreira, nascido a 11 de junho de 1909, 
no Rio. Grande do Norte, portuário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação "ex-officio" B . E . 67, n. 96.) 

NESTOR FERNANDES DA COSTA (1.211), filho dc Maria 
José da Costa, nascido a. 15 de julho de 1900, no Dis
trictò Federal, portuário, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
"ex-officio" B . E. 67, n. 180.•) 

JAYME BRAGA (1.212), filho de Oscar Braga e do Leo
poldina Braga, nascido a 24 de julho de 1909, i:o 
Districtò Federal, portuário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Quali
ficação "ex-officio" B. E . 67, n. 175.) 

HERCILIA FIÚZA DE MIRANDA SANTOS (1.213), filha de 
Manoel Antônio Fiúza e de Alzira Patrocinio Pinheiro 
Fiúza, nascida a 20 de julho de 1885, na C. Federal. 

. funccionaria. publica, viuva, com domicilio eleitora! no 
districtò municipal de São José. (Qualilicação "ex-
officio" B . E. 70, n. 189.) 

MANOEL PASCHOAL DA SILVA (1.214), filho cie Cezario 
Paschoal da Silva e de Gertrudes Lopes do Azevedo, 
nascido a 20 de outubro de 1900, no Dislncto Federal, 
portuário, casado, com domicilio eleitoral no_ districtò 
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municipal de S. José. (Qualificação "ex-officio" B. 
E. 07, n. 182.) 

HENRIQUE BORGES (1.215), filho de Antônio Borges e de 
Anna Marques Loureiro, nascido a 11 de janeiro de 1007, 

. no Districtò Federal, lavrador, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal.de São José :. (Qualifi
cação requerida n. 432.) 

ESTELLITA JOSÉ VIEIRA (1.216), filho de José Vieira e 
de Deíphina Maria do Espirito Santo, nascido a 9 de 
janeiro de 1895, no Estado do Rio, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 274.) 

JARDEL SOUZA DA CRUZ (1.217), filho de Frederico Lips 
Ferreira da Cruz e Judith Souza Lips da Cruz, nascido 

; a 20 de abril de 1914, no Distrito' Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 327.) 

CARLOS CARNEIRO ESTEVES (1.218), filho de Serapico 
Francisco Esteves e de Flora Carneiro Esteves, nascido 
a 9 de julho de 1913, no Districtò Federal, commercio, 

solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 377.) 

ANTENOR DE AZEVEDO BARIFOUSE "(1.219), filho dc 
Alberto Bárifouse e de Perciliana de Azevedo Barifouse, 
nascido a 8 de dezembro de 1890, no Distrito Federal, 
imprensa, casado, com domicilio eleitora! no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 273.) 

MAURÍCIO ESBERARD (1.220), filho de João Esberard e de 
Maria Luiza Courreges Esberard, nascido a 28 de se
tembro de 1905, no Districtò Federal, desenhista, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 827.) 

THEOFILO BRAGA. (1.221), filho de Álvaro Ferreira da 
* Silva Couto e "de Joaquina Mattos Teixeira, nascido a 

3 de janeiro de 1911,'na C. Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipai de S. José. 
(Qualificação requerida n. 4.810.) 

JOAQUIM PEREIRA RAMOS (1.222), filho de Manoel Joa
quim Pereira Ramos e de Leopoldina de Jesus Ramos, 
nascido a 5 de março de 1911, no Districtò Federal, 
jornaleiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação "ex-officio" B . 
E . 70, n. 58.) 

MANOEL RODRIGUES (1.223), filho de José Rodrigues e 
de Deíphina Duarte Soares, nascido a 22 de fevereiro 
de 1893 no Districtò Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 346.) 

JOSÉ JOAQUIM DE MATTOS (1.224), filho de Porphirio 
Joaquim de Mattos e de Adelaide Maria de Mattos, 
nascido a 16 de maio de 1887, no Distrito Federa!, 
despachante municipal, casado, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal dc São José. (Qualificação r e 
querida n. 5.095.) 

JOÃO MARANDINO (1.225), filho de Maximiano Marandino 
e de Christina^Contamdomo, nascido a 6 de julho de 

1903, no Districtò Federal, industrial, casado, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de .São José. 
(Qualificação requerida n. 297.) 

ANTÔNIO MANOEL DE MORAES (1.226), filho de Manoel 
José de Moraes e de Cesarina Rosa de Jesus, nascido 
a 18 de novembro de 1893, no Estado do Rio, portuário, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação "ex-officio" B. E . 67, n. 198.) 

ERNESTO PIRES LIMA (1.227), filho de 'Ernesto de Car
valho Pires Lima e de"Henriqueta Rodrigues Pires Lima, 
nascido a 29 de outubro de 1885, em Cururupu, Estado 
do Maranhão, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de S. José. (Qualificação 
requerida n. 3.251.) 

AMARILIO FERNANDES DOS SANTOS (1.228), filho de 
José Frederico dos Santos e de Elvira Fernandes dos 
Santos, nascido a 3 de setembro de 1902, em São Fidelis, 
Estado do Rio, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal d e S ã o José. (Qualificação 
requerida n. 386.) 

JOSÉ SIANO (1.229), filho de Luiz Siano e da Nadia Siano, 
nascido a 16 de março- de 1916, em Muqui, Estado do 
Espirito Santo, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 316.) 

OCTAVIO LOPES FILHO (1.230), filho de Octavio Lopes 
e de Olindia Lopes, nascido a 17 de julho de 1902, em 
Magé, Estado do Rio, mechanico, viuvo, com domicilio 

. . eleitoral no districtò municipal de São José. iQua ifi-
cação requerida-n. 337.) , 

AUGUSTO DE ANDRADE RAMOS (1.231), filho de Antônio 
Augusto de Andrade e Souza.e de Lucinda de Andrade 
Ramos, nascido a 30 de janeiro de 1894, no Districtò 
Federal, motorista, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida n. 267.) 

AMARO DE SANT'ÁNNA (1.232), filho de VirVvrino- Tobias 
' Brasil e de Januaria -de SanFAnna, nascido a 15 de 

janeiro de 1892, em Santo Amaro, Estado da Bahia, 
pintor, viuvo, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 410.) 

NADIM SAFUR ZEDAN (1.233), filho de Antônio Ibrahim 
Zedan e de Maria Leandra Zedan, nascido a 15 de no
vembro de 1910, em São João Morro Grande, Estado de 
Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José, (Qualificação 
requerida n. 394.) 

CARLOS GONÇALVES DE CARVALHO (1.234). filho de An
tônio Gonçalves, de Carvalho e de Maria Gasparina 
Ferreira de Carvalho, nascido a 25 de junho de 1897, 
no Districtò Federal, engenheiro civil, casado, com do
micilio eleitoral, no districtò municipal do São José. 
(Qualificação n. 4.152.) 

MOACYR DA SOLEDADE (1.235), filho de Celuta da So
ledade Souza, nascido a 1 de novembro de 1912, no 
Districtò Federal, commercio, «casado, com domicilio 
eleitora! no districtò municipal de São Jr>sé. (Qualifi
cação requerida n. 277.) 

FERNANDO DRUMOND CADAVAL (1.236), filho de José ' 
Ribas Cadaval e de Amélia Drumond Cadaval, nascido 
a 1 de abril de 1901, no Districtò .Federal, bancário, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida* n 2.547.) 

ANTÔNIO PERES GUERREIRO (1.237), filho de Antônio 
Perez Garcia e de Carmen Guerreiro Gabarei,- nascido 
a 4 de dezembro de 1910, no Districtò Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitora! no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida.) 

JOÃO PEREIRA (1.238), filho de Domingos José Pereira 
e de Luiza Carolina Pereira, nascido a 28 de junho de 
1889, no Districtò Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal do São José. 
(Qualificação requerida n. 4.807.) 

ACCACIO MACEDO GILLE (1.239), filho de Manoel Antônio 
Sá Gille e de Amélia Pereira de Macedo, nascido a 20 
de março de 1914, no Districtò Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipai 
de São José. (Qualificação requerida n. 375.) 

ANTÔNIO PEREIRA DE CARVALHO (1.240), filho de Pedro 
Pereira da Silva e de Maria Herminia de Carvalho, 
nascido a 28 de setembro de 1913, em Pesqueira, Es
tado de Pernambuco, marítimo, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida n. 385.) 

VICTORIO BARZAU "(1.241), filho de Ignacio Barzau e de 
Elizabella Barzau, nascido a 15 de novembro de 1912, 
em Urusanga, Estado de Santa Catharina, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 511.) 

WANDICK GREGORY BARBEITAS (1.243), filho de Fran
cisco Barbeitas e de Georgina Gregory Barbeitas, 
nascido a 2 de outubro de 1899, em Campos, Estado do 
Rio, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal Üe São José. (Qualificação reque
rida n. 387.)" 

CEDIO DE BRITTO (1.243), filho de Deraldo de Britto e 
de Laura Calmon de Britto, nascido a 8 de dezembro 

• de 1890, em Penedo, Estado de Alagoas, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 300.) 

FRANCISCO VAZ DA COSTA (1.244), filho de Manoel Vaz 
da Costa e de Isabel da Conceição Vaz, nascido e 18 de 
novembro de 1872, no Districtò Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 5.267.) 

RUTH PINHO (1.245), filha de Nilo Pinho e de Brasília 
Pinho, nascida a 24 de setembro dc 1897, em Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, commercio, casada, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 775.) 

RAYMUNDO MARQUES COUTINHO (1.246), filho de Li-
banio Gaspar Coutinho e de Maria Marques, nascido s 
25 de setembro de 1900, no Amazonas, commercio, sol-
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teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Sito José. (Qualificação requerida n. 151.) 

LYCURGO RAMOS DA COSTA (1.247), filho de Octacilio 
Vieira da Costa, e de Adelia Ramos da Costa, nascido 
a 4 de outubro de 1904, em Lages, Estado de Santa 
Catharina, jornalista, solteiro, com domicilio- eleitora' 
no districtò municipal de São José. (Qualificação re
querida a. 450.) 

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS (1.248), fiího de 
Emiliano Ferreira de Souza, e de Rosa Francisca dos 
Santos, nascido a 7 de setembro de 1900, em Sobral, Es
tado do Ceará, operário, solteiro, com domicilio eleitora: 
no districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida n. 196.) 

MARIA VICENTINA BASTOS (1.249), filha de Francisco Ri
beiro Bastos e dá Anna Joaquina da Fonseca Bastos, nas
cido a 5 -de abril de 1889, em Barra de S. João, Estadc 
do Rio, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal dc São José. (Qualificarão reque
rida n. 287.) 

UODRIOO DE ABREU FREITAS (1.250), filho de Antônio 
de Abreu Freitas; e de Joanna Felicia da Conceição, nas
cido a 3 de janeiro de 1893, no Districtò Federai, por
tuário, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipai de São José. (Qualificação ex-officio B . E . 07 
n . 183.) 

LAURO PIO BORGES DA CUNHA (1.251), filho de Luís 
Borges da Cunha; e de Maria Pio Borges da Cunha, nas
cido a 17 de junho de 1906, em Fortaleza, Estado do 
Ceará, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São .José. (Qualificação, reque
rida n. 138.) 

AFFONSO FIRE FERREIRA FILHO (1.252), filho de Affonso 
Fire Ferreira e de Antonia da Rocha Ferreira, nascido 
a 21 de outubro de 1906, no Districtò Federal, bancário, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 525.) 

GILBERTO DE SOUZA MARTINS (1.253), filho de Diniz de 
Souza'Martins e de Elvira Lameiras Martins, nascido a 
28 de abril de 1890, no Districtò Federal, advogado, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação ex-officio B. E. 7.7.) 

MANOEL LEOPOLDO-DOS SANTOS (1.254), filho de Manoel 
Messias dos Santps e de Minervina Ignacia dos Santos, 
nascido a 29 de outubro de 1898, em JPiassabussú, Es
tado das Alagoas, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação* 
requerida iv. 6.529.) 

LAURO TEIXEIRA DE REZENDE (1.255), filho de Antônio 
J . T . de Rezende e de Maria Benedicta do Carmo Re
zende, nascido a 30 de junho de 1902, em Tres Corações 
do Rio Verde, funecionario publico Federal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Transferencia.) 

EDGAR D SOARES GUIMARÃES (1.250), filho de José An
tônio Ribeiro Guimarães e de Constância Soares Guima
rães, nascido a 9 de dezembro de 1892, no Districtò F e 
deral, commerciãnte, solteiro, com domicilio eleitpral 
no districtò municipal de São José. .(Qualificação r e 
querida n. 6.421.) 

IBERÊ CALDAS FAYÃO (1.257), filho de Leonel de Mello 
Fayão o de Maria da Conceição Caldas Fayão, nascido a 
3 de novembro da 1904, no Districtò Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida -n. 337.) 

cvlANOEL PEREIRA FONTES (1.258), filho de José Fontes 
e de Maria Rocha, nascido a 17 de junho de 1913, em 
Itaocara, Estado do Rio, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
Qualificação requerida n. 398.) 

MANOEL SANGUES RODRIGUES (1.259), filho de Manoel 
Sanehes Reis e dc Angela Rodrigues, nascido a 5 de no
vembro de 1911, no Districtp Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n . . 7 9 . ) 

'AUGUSTO CÉSAR LOPES GONÇALVES (1.260), filho de 
Theodoro Raymundo Ferreira Lopes Gonçalves c de 
Josepha Fernandes Lopes Gonçalves, nascido a. 3 de 
agosto de 1805, no Estado do Maranhão, advogado, des-
quitado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 

• de São José. (Qualificação requerida.) 
HUGO DOS SANTOS MELLO (1.261), filho de Adherbal da 

Rocha Mello e de'Maria dos Santos Mello, nascido a 29 

de março de 1916, no Districtò Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 390.) 

HENRIQUE MONTEIRO BASTOS (1.262), filho de Custodio 
Monteiro Bastos e de Joanna Monteiro Bastos, nascida 
a 6 de julho de 1899, no Districtò Federal, motorista, ca
sado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 275.) 

FRITZ WTLHELM WILBERG (1.263), filho de Franz Julius 
Wilberg e de Elvira Mutzendecher Wilberg, nascido a 
27 de dezembro de 1903, em Nictheroy, Estado do Rio, 
commerciante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictp municipal de São José. (Qualificação requerida 
n . 104.) 

HONORATO MACHADO (1.264), filho de Jacintho Machado 
e de Christina Machado, nascido a 25 de dezembro de 
1899, em Cantagallo, Estado do Rio, operário, casado, com' 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n . 186.) 

THELIO DA COSTA MONTEIRO (1.265), filho de Ciccro 
Monteiro e de Onila da Costa Monteiro, nascido a 25 de 
setembro de 1914, nò Districtò Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no dist,ricto municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 704.) 

ALDEBARDO VIRGOLINO HORTA (1.260), filho de Vicente 
Ferreira Horta e de Raymunda Virgolina Horta, nascido 
a 24 de fevereiro de 1897, em Belém, Estado do Pará, 
revisor, casado, com-domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n . 53.) 

JAYME DE ARAÚJO BASTOS (1.267), filho de Gaspar de 
Araújo Bastos e de Gertrudes Pacheco Bastos, nascido 
a 6 de junho de 1898, no Districtò Federal, ferroviário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtp municipai 
de São José. (Qualificação requerida n . 1.220.) 

AMANCIO SANCHES REIS (1.268), filho de Jesus Sanehes 
Reis e de Juventina Sanehes Reis, nascido a 31 de maio 
de 1912, no Districtò Federal, solteiro, commercio, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 11.640.) 

OSWALDO JOAQUIM. TIBERIO (1.269), filho de Eduardo 
Joaquim Thiberio e de Maria da Encarnação Thiberio, 
nascido a 12 de agosto de 1914, no Districtò Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n. 304.) 

JACOB HEINEN (1.27.0), filho de Jorge Heinen e de Maria do 
Valle Heinen, nascido a 23 de fevereiro' de 1899, em. 
Pctropolis, Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 515.) 

ORMANDO HUGO MILANO (1.271), filho de Nicolino Milano 
e de Corina, da Silva Milano,. nascido a 9 de maio de 
1905, no Districtò Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 11.738.) 

JAYME ORLANDO FERREIRA (1.272), filho de Antônio 
Joaquim Ferreira e do Salvina da Conceição, nascido a 
22 de outubro de 1909, no Districtò Federal, commercio. 
casado,, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 669.) 

ANNA THEREZA, MONTZ DE ARAGÃO CRUZ (1.273), filha, 
de Antônio Moniz Barreto de Aragão e de Isabel de. 
Britto Barreto dc Aragão, nascida em Villa Nova da 
Prainha, Estado da Bahia, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de S. José. 
(Qualificação requerida n. 510.) 

LUIZA JUNQUEIRA SCHMIDT (1.274), filha de Álvaro 
Augusto Schmidt e de Anna Albertina Junqueira, nascida 
a 2 de novembro de 1912, em São Paulo, Estado da 
Capital, dactilographa, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de São José. 

RUTH TONELLI REBELLO (1.275), filha de Oswaldo Xa
vier Rebello e de Luiza Tonelli Rebello, nascida -a 28 
dc março de 1914. -no Districtò Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districtò municipai 
dc São José. (Qualificação requerida n. 808.) 

WALTER DE MELLO BARBOSA (1.276), filho dc Lau-
delino Pedro Barbosa e de Jovita de Mello Barbosa, 
nascido a 29 de novembro de 1903, em São João da 
Barra, Estado do Rio de Janeiro, medico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 4.987.) 

JOAQUIM ALVES CARDOSO (1.277), filho de Bento Alves 
Cardoso e dc Ignacia Alves Cardoso, nascido a 4 dc 
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março de 1861, em Villa da Estrella, Estado do Rio de 
Janeiro, funecionario publico, casado, com domicilio 
«leitora,! no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação ; querida n. 1.645.) 

MANOEL TiVIZ GARCIA (1.278), filho de Francisco Luiz 
Diegues e de Maria Garcia, nascido a-.17 de julho, na 
Hespanln, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de São José. (Qualificação r e 
querido n. 4.708.) ' 

GERONCIO DA SILVA PINTO (1.279), filho de Ignacio da' 
Silva Pinto e-de Aunia Maria da Conceição, nascido a 
9 de maio^de 1900, em municipio de Campos, Estado 
do Rio, servente da C. Suprema,' solteiro, com domicilio 
eleitora! no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação ex-officio B. E . 81.) 

ALFREDO FERRAZ FILHO (1.230), filho de Alfredo de 
Araújo Ferraz e de Maria Regelina Ferraz, nascido a 
14 de outubro de 1909, em São Vicente Ferrer, Estado -
do Rio, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida n. 423.) 

LEOVIGILDO DA COSTA FILGUEIRAS (1.281), filho de 
Leovigildo Filgueiras e de Anna Rodrigues da Costa, 
nascido a 25 de julho de'1913, na Ca. Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio - eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 340.) 

CARLOS MARTINS FILHO (1.282), filho de Carlos Martins 
e de Maria Martins, nascido a 8 de dezembro de 1908, 
no Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicílio 
eleitoral no' districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida n. 21.) 

PAULA PEDRO MOACYR (1.283), filha de Pedro Moacyr o 
de Francisca Vieira Moacyr, nascida a 22 de fevereiro 
de Í907, no Districtò Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 401.) 

HILMA PEREIRA CARDOSO (1.284), filha de Paulo de 
Carvalho Pereira Cardoso e de Leticia Mendes Pereira 
Cardoso, nascida a 6 de setembro de 1907, no Districtò 
Federal, contadora, solteira, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação reque
rida n. 366.) • 

MARIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA (1.285), filha de 
Manoel Rodrigues dos Santos e de Maria Azevedo dos 
Santos, nascida a 20 de janeiro de 1878, no Districtò 
Federal, professora • municipal, viuva, . com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de São José. (Qualifi
cação requerida n. 347.) 

DJALMA FERREIRA (1.286), filho de Djalma Ferreira e 
de Paulina Ferreira, nascido a 21 de fevereiro de 1913, 
no Districtò Federal, funecionario publico, solteiro, com. 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 305.) 

LÉA AZEREDO SILVA (1.287), filha de Octavio de Azeredo 
Silva e de Laura Moraes de Azeredo Silva, nascida a 
30 de janeiro de 1915, no Districtò Federal, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São J o s é / (Qualificação requerida n. 269.) 

FRANCISCA HORACIO DE MORAES (1.288), filha de F ran 
cisco Zambitte Horacio e de Josephina Saleme Horacio, 
nascida a 4 de janeiro de 1902, no Districtò Federal, 
professora, casada, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 227.)|. 

LÈA MOTTA PINTO (1.289), filha de Mario de Azevedo da 
Motta e de Olivia Nery Motta, nascida a 28 de agosto 
de 1912, no Districtò Federal, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral, no districtò municipal de São José.. 
(Qualificação requerida n. 184.) 

NACYR PEREIRA PINTO (1.290), filha de Manoel Pereira 
Pinto e de Anna Nepomuceno Pinto, nascida a 27 de 
abril de 1912, em Mendes, Estado do Rio, domestica, 
solteira, com^domicUio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 1.121.) 

MARIA DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVEIRA (1.291), 
filha de José" dos Santos Carneiro e de Margarida dos 
Santos Carneiro, nascida a 3 de maio de 1908, no Dis
trictò Federal, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 1.188.) 

MARGARIDA CARNEIRO SARMENTO (1.292), filha de José 
dos Santos Carneiro e de Margarida dos Santos Carneiro, 
nascida a 1 de junho de 1909, no Districtò Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 1.197.) 

MARIA DE LOURDES BARRETO (1.293), filho de Mario 

Castello Branco Barreto e de Vera Lisboa Barreto,*»nas-
cida a 15 de novembro de 1911, no Distficto Federal, 
funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de São José. (Qualificação requerida 
n. 399.) 

MARIA ALCINA DE MATTOS SOARES PEPJJIRA (1.294), 
filha de Ben.jamin Henriques de Mattos e de Romelia 
Baptista de Mattos, nascida a 5 de outubro de 1905, no 
Districtò Federal, domestica, casada, com domicilio elei
toral no-districtò municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 314.) 

OLGA AMADOR TORRES (1.295), filha de Arthur de Oli
veira Torres e de Zulmira Amador Torres, nascida a 2 
de setembro de 1899, no Districtò Federal, funccionaria 
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de São José. (Qualificação ex-officio B. E. 74.) 

SEVERA DE CARVALHO (1.296), filha de Francisco Veiga 
de Carvalho e do Maria Veiga de Carvalho, nascida a 
10 de agosto de 1899, em Maranhão,.- funecionarios mu
nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districtò m u 
nicipal de São José. (Qualificação ex-officio B. E. 78.) 

ANDRELINO LUIZ DOS SANTOS (1.297), filho de João dos 
Santos e de Maria Francisca da Conceição, nascido a 
17 de fevereiro de 1903, em Cabo Frio, Estado do Rio de 
Janeiro, funecionario municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no ~ districtò municipal de São José. (Quali
ficação ex-officio B. E. 71.) 

OSWALDO ALBUQUERQUE WERNECK DA ROCHA (1.143), 
filho de João Quirino Werneck da Rocha e de Anna Al
buquerque Werneck da Rocha, nascido a 30 de dezembro 
de 1896, no Estado do Rio, industrial, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação requerida n. 549.) 

YVETTE TONELLI DE ANDRADE' (1.144), filha, de Tan-
credo Alfredo de Andrade e de Ceíina Tonolli de Andrade, 
nascida a 19 de julho de 1908, no Districtò Federal, com
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no distncto 
municipal de São José. (Qualificação requerida n. 4.720.) 

FERNANDO DE SOUZA LEMOS (1.145), filho de Arthur de 
Souza Lemos e de Carolina Dudeux Lemos, nascido a 18 
de fevereiro de 1898, em Pernambuco, commissario, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de São José. 
(Qualificação ex-officio, B. E. 77, n. 12.) 

LUIZ DE FIGUEIREDO (1.148), filho de Firmino Augusto 
de Figueiredo e de Maria Magdalena de Figueiredo, nas
cido a 29 de agosto de 1903, no Estado de Minas, fune
cionario publico, casado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de São José. (Qualificação, t ransfe
rencia.) 

ANTÔNIO PONTES (1.149), filho de Manoel Pontes e de E s -
tefania de Jesus Pontes, nascido a 9 de junho de 1895, 
no Estado do Rio, operário, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de São José. (Qualificação 
ex-officio, B. E. 60.) 

ARY FOGAÇA (1.150), filho de Francisco de A. L. Fogaça e 
de Maria José de A. Fogaça, nascido a 6 de maio de 
1892, em Minas Geraes, funecionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de São 
José. (Qualificação, transferencia.) , 

NORIVAL CORRÊA VIANNAY (1.202), filho de Armindo 
Viannay e de Calmerinda Corrêa Viannay, nascido ã 8 
de setembro de 1909, no Districtò Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 756.). 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1934. — Pelo escrivão 
Stella S. Rocha. 

QUARTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Santo Antônio, Ajuda e Ilhas) 

Juiz — Dr. Fructuoso Moniz Barreto de Aragão 

Faço publico, para os fins dos arts 43 do Código e .25 
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes que por este 
Cartório e Juizo da 4 a Zona Eleitoral, estão sendo p r o 
cessados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 
EDUARDO DOMINGOS DA SILVA, (34), filho de Domingos' 

José da Silva e de Paulina da Silva, nascido a 25 de; 
novembro de 1912, em Florianópolis, (Estado de Santa ; 

Catharina), estudante, solteiro, com domicilio eleitoral ' 
no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação recuie-, 
rida, n. 7.814, 2 a zona.). 
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MANOEL GONÇALVES RODRIGUES, (308), filho de Josô 
Gonçalves Domingues e de Theodora Rodrigues, Districtò 
Federal commercio, casado com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
reouer 'da n 7 187, 4 a zona.) 

ARGENTINA DA CUNHA LOUREIRO, (331), filha de Raul 
Homem de Loureiro e de Francisca Amena da Cunha 
Loureiro, nascida ã 5 de dezembro de 1006, em Belém, 
Estado do Pará, funccionaria publica, solteira, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida n. 76, 4 a zona.) 

DOMINGOS GRACEFFI, (351), filho de Vicente Graccfft e dc 
Maria Saleme, nascido a 9 de abril de 1909, n 0 Districtò 
Federal, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 78, 4" zona.) ) , 

RUBENS RIBEIRO CABRAL, (352), filho de Manoel Ribeiro 
Cabral e de Luiza Lopes Cabral, nascido a 10 de janeiro 
de 1911, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
ce Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 84, 
4 a zona.) 

DAVID DE OLIVEIRA. (353), filho de Corina de Oliveira, 
nascido a 30 de abril de 1887, no Districtò Federal, com
mercio, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Santo Antônio. (Qaulifieação requerida, n . . 10.950, 
7" zona.) 

ROBERTO DUARTE, (354), filho de Arthur Duarte e de 
Guilhermina de Almeida Duarte, nascido a 14 de maia 
de 1903. no Districtò Federal, funecionario publico, ca
sado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ajuda. (Qualificação ex-officio, n . 7.916, 2° zona.) 

ALFREDO BORGES PEREIRA, (355), filho de Antônio Borges 
Pereira e de Rita Rosa Pereira, nascido, a 20 de julho de 
1911, no Districtò Federal, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n. 9.665, 7 a zona.) 

JOSÉ PEREIRA BRAGANÇA, (356), filho de-Saturnino Pereira 
Bragança e de Catharina -Rosa do Espirito Santo, nas
cido a 6 de julho de 1905, em Magdalena, Estado do Rio 
de Janeiro, operário,.solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal 'de Santo Antônio, (Qualificação re 
querida, n- 7.187, 2 a zona.) 

PAULO RABELDO, (357), filho de Thomaz da Costa Rabello 
Júnior e de Adelia do Bomfim Rabello, nascido a 10 de 
junho de 1908, no Districtò Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 120, 5" zona.) 

MOACYR GALVÃO DA SILVA, (358), filho de Aguida Mar
garida do Amparo, nascido a 24 de março de 1910, no 
Districtò Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, «i. 140, 5" zona.) 

RAUL PEREIRA ALVES DE MAGALHÃES, (359), filho de 
Domingos Pereira Alves de Magalhães e de Maria da 
Conceição Magalhães, nascido a 29 de março de 1875, no 
Districtò Federal, operário, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ilha do Governador. 
'(Qualificação, n . 47, 4a zona.) 

ARY SAYÃO DE ARAÚJO (360), filho cie LüvinJo Xavisr de 
Araújo s de Adílina Sayão de Araújo, nascido a 2 de julho 
-da 18S8, r.o Distric-to Federai, cornmerciu, solteira, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n. 7.450, 4 a zona.) 

JOÃO BAPTISTA LAURIA, (331), filho de Paschoal Lauria 
e de Carmclla Mancuzo, nascido a 27 de agosto de 1909, no 
Drétricto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 7.521, 2 a zona.) 

HOMEU V. LIVI (362), filho de Viclorino V. Livi e de 
Lea V. Livi, nascido a 26 de setembro de 1805, em Ca
choeira, Estado' do Rio Grande do Sul, proprietário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 7.925, 2-a zona.) 

KORIVAL AUGUSTO DA SILVA CAMPOS, (363), filho de 
Celestino Augusto da Silva Campos e de Leonor da Silva 
Campos, nascido a 25 de dezembro de 1906, no Districtò 
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral mo dis
trictò municipal de Ajuda. (Qualifcaçâo requerida, nu 
mero 11.896, 7" zona.) 

.WALKIR GUIMARÃES, (364), filho de A-enor Guimarães e 
de Eulaha Guimarães, nascido a 4 de abril de 1913, no 
Districtò Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei^ 

tor.al no districtò municipal de Ajuda, (Qualificação r e 
querida, n . 7.652, 4" zona.) 

ODETTO MAGALHÃES PINHO, (365), filho de Custodio 
Francisco Pinho e de Messias Magalhães Pinho, nascido 
a 9 de fevereiro de 1902, em Ghapéo d'Uvas, Estado de 
Minas Geraes, funecionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò. municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 7.186, 4 1 zona.) 

IVO BORGES MACHADO, (366), filho de Antônio Borges Ma
chado e de Lucinda Rosa Machado, nascido a 20 de feve
reiro de 1912, no Districtò Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n. 7.505, 2" zona.) 

AUTA DUTRA DE MACEDO CANEJO, (367), filha de Arthur 
Dutra Macedo e de Olivia Qúintão de Macedo Teixeira, 
nascida a 14 de agosto de 1S98, no Districtò Federal, pro
fessora primaria, casada, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Ilhas. (Qualificação ex-officio, 
n . 24.967, 4" zona.) 

A T H A Y D E MARQUES DA SILVA, (368), filho de Manoel 
Marques da Silva Júnior e de Guilhermina Pereira Rosas, 
nascido a 18 cie julho de 1907, no Districtò Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò m u 
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 8.230, 
2 a zona.) ) 

CARMEN DOMINGüES PINTO, (369), filha de Catixto Do-
mjgues e de Maria Gonçalves Domingues, nascida a 3 de 
julho de 1901, no Districtò Federal, parteira, casada, com 
domicilio eleitoral na districtò municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n. 11.900, 7" zona.) 

SYLVIO FERNANDES, (370), filho de Manoel José Fernandes 
e de Luiza Cardoso Fernandes, nascido a 13 de agosto de 
1907, no Districtò Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 7.191, 4° zona.) 

FRANCISCO DE PAULA LORENZO, (371), filho de Lorenzo 
Costabili e de Thereza Gifoli, nascido a 22 de novembro 
de 1901, no Districtò Federai, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 112, 5 a zona.) 

FRANCISCO RIBEIRO, (372), filho de Antônio Ribeiro e de 
Ignacia da Conceição, nascido a 2 de novembro de 1898, 
na Districtò Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 73, n . 29.848, I a zona.) 

CARLOS FERREIRA COELHO DE MATTOS, (373). filho de 
Manoel Ferreira Coelho de Mattos e de Julia da Conceição 
de Mattos, nascido a 9 de 'novembro de 1897, no Districtò 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E. 56. n. 7.497, 2 a zona.) 

JOSE' FERREIRA COELHO DE MATTOS (374), filho de Ma
noel Ferreira Coelho de Mattos e de Julia da Conceição 
de Mattos, nascido a 21 de setembro de 1896, no Dis
trictò Federal, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, "B. E. 61, n. 10.750 — 0" zona.) 

ALCEBIADES AMARAL DE ARAÚJO (375), filho de João 
Jasé Rodrigues de. Araújo e de Yieeneia Amaral c'c Araújo, 
naesido a 18 de outubro cie 1900, sm Belém, Estado 
do Pará, ccmmercio, casado, com domicilio elaitoral no 
districtò muriicipü de Santo Antônio. (Qualificação r e -
querida, n . 77 — 44 zona.) 

ANTENOR RAMOS (370), filho de Galdino Ramos e de J a -
cinta Mana da Conceição, nascido a 19 de outubro cie 
1901, no Estado de Minas Geraes, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 7.914 — 2" zona.) 

MANOEL MESSIAS BRANDÃO (377), filho de Manoel Que-
' xaíeira do Nascimento e de Francisca Maria da Conceição, 

nascido a 14 de fevereiro dc 1894, em SanfAnaa do 
Ipanema, Estado de Alagoas, operário, solteiro, com do
mieilio eleitoral no districtò municipal ds Santo Antônio. 
(Qualificarão requerida, n . 6.330 — 4 a zona.) 

JOÃO MONTEIRO DA SILVA (378), filho de Manoel Mon
teiro da Silva e de Thereza de Oliveira Monteiro da 
Silva, nascido a 6 de maio de 1889, na Capital Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 7.912 
— 2" zona.) 

MARIO SAMPAIO GUIMARÃES .(379), filho de Arthur Sam
paio Guimarães e de Maria Sampaio Guimarães, nascido 
a 19 de janeiro de 1902, em Campos, Estado do Rio de 
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Janeiro, chauffeur, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 10.739 — 7 a zona.) 

CANDÜ30 R A M O S NOGUEIRA (380), filho de Judith Ramos 
da Conceição, nascido a 11 de março de 1904, em Cabo 
Frio, Estaco do Rio de Janeiro, operário, casado, com 
domicílio eleitoral no districtò municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, n . 4.595 — I a 

zona.) 
MANOEL JOAQUIM RAMALHO (381), filho de Joaquim Lou

reiro Ramalho e' de Emilia Rosa Pires, nascido a 9 de 
julho de 1883, em Terras de Bouro, Portugal, funecio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 
07, n . 119 — 5 a zona.) 

CAETANO J O S E 1 TEIXEIRA (382), filho .de Caetano José 
Teixeira da Fonseca e de Maria Francisca da Rocha 
Fonseca, nascido a 7 de março de 1891, no Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, n. 4.590 — I a zona.) 

JURANDYR DA SILVA MEDON (383), filho de João da Silva 
Medon e de Beatriz de Oliveira Medon, nascido a 29 
de novembro de 1911, no Districtò Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò- municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, n. 1.950 
— 1" zona.) 

JORGE- CAVALCANTI DE BARROS E ACIOLT (384), filho 
de José de Barros e Acioly de Vasconcellos e de Gui-
Ihcrmiua Broya Acioly, nascido a 10 de novembro de 
1880, em Aracaju, Estado de Sergipe, funecionario pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 6.G53 — 
8 a zona.) 

AUSTREGESILO CONCEIÇÃO (385), filho de João Pompelio 
da Conceição e de Ismenia de Carvalho Conceição, nas
cido a 26 de dezembro da 19U, no Districtò Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal, de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, n. 64 — 4 a zona.) 

JOAQUIM. LOUREIRO (386), filho de Antônio Loureiro e 
de Genoveva de Jesus, nascido a 24 de setembro de 
1896, no Districtò Federal, commercio, casado, com do
mieilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E. 59, n. 6.727 3 a zona.) 

ALBERTO GALDINO DE OLIVEIRA (387), filho de Antônio 
Galdino de Oliveira e de Adelaide Coitinho de Carvalho, 
nascido a 21 de agosto de 1902, no Districtò Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu-

- uicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 7.9S0 — 
2 a zona.) 

JOAQUIM CARDOSO LOUREIRO (388), filho de Manoel Car
doso Loureiro e de Anna Emilia de Souza Loureiro, 
nascido a 11 de agosto de 1906, no Districtò Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 7.976 — 2 a zona.) 

ANTÔNIO NOVAES (389). filho de José da Costa Ribeiro 
Novaes e de Cecilia Maria da Conceição, nascido a 14 
de agosto de 1904, no Districtò Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ainda. (Qualificação requerida, n . 11'. 118 — 6 a zona.) 

WALDYR ROSA (390)., filho de Ignacia'Maria da Conceição, 
nascido a 24 de setembro de 1905, no Districtò Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no districtò . 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, n . 4.866 — I a zona.) 

MANOEL JOAQUIM DA SILVEIRA (391), filho rle Joaquim 
José da Silveira • e de Guilhe.rmina José da Silveira, 
nascido a 23 de junho de 3 892, no Disí.ricio Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, n. 4.577 — I a zona.) 

ADELINO AUGUSTO DE CERQUE!RA LIMA (387), filho de 
' José de Cerque ira Lima e de Carolina Augusta de Cer
que ira Lima, no Districtò Federal, advogado, funecio
nario aposentado, casado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n. 188 — 6 a zona.) 

MANOEL BONIFÁCIO PEDROSA (393), filho de Jacintho Bo
nifácio Pcdrosa e de Carolina Marques Pedrosa, nascido 
a 17 do agosto de 1901, no Di.sí ricto Federal, commercio. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 

cie Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.190 — 
4" zona.) 

BENEDICTO FRANCISCO. FREITAS (394), filho de Fran
cisco Antônio Tavares e ate: Rita Anna de Freitas, nascido 
a 13 de dezembro de- 1911, no Estado do Rio. de Janeiro;, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoralr no districtò 
municipal de Santo. Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 6.535 — 4 a zona.) 

NELSON CAMPOS DE FREITAS (395), filho de Ezequiel Pires 
dc Freitas e de Marianira Campos de Freitas, nascido 
a 28 de março de 1912, no Districtò Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 8.118 — 
2 a zona.). 

JOÃO BAPTISTA FILGUEIRAS (396), filho de Avelino Gon--
çalvcs Filgueiras e de Emilia Loures Filgueiras, nascido 
a 25 de maio de 1896, em Mirahy, Estado de.Minas Ge
raes, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de. Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 8.193 — 2 a zona.) 

JESUS DE OLIVEIRA FALCÃO (397)., filho de Osório Fer
nandes de Albuquerque Falcão e de Michel Theonilla de 
Oliveira Falcão, nascido a 30 de. novembro de 1909, no 
Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitora! no districtò municipal; de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 2.843 — 8 a zona.). 

ÁLVARO CARNEIRO DE MELLO (398), filho de Manoel 
Francisco de Mello e de Ermelinda Carneiro dé Mello, 
nascido a 9 de janeiro de 1901, no Districtò Federal, 
funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de Ilha de Paquetá. (Qualifi
cação ex-officio. n . 40.856.) 

HUMBERTO DE LÜCCA (399), filho de Antônio de Lucca 
e de Antonietta Bixardi de Lucca, nascido a 17 de de

z e m b r o de 1907, no Districtò Federal, commercio, sol'-, 
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E. 59, n . 6.724 — 
3 a zona.) 

LUIZ MATHEUS DE ALMEIDA (400), filho de Manoel Joa
quim de Almeida, e de Adelaide Thereza Josephina, 
nascido a 30 de maio de 1889, no Districtò Federal, 
chauffeur, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 45, 
n . 579 — 4" zona.) 

VICTOR ARAÚJO (401), filho de Paulina Pereira, nascido a 
9. de fevereiro de 1911. no Districtò Federal, com
mercio solteiro, com domicilio, eleitoral no districtò mu
nicipai de Santo Antônio. (Qualificação requerida, B. E. 
n . 195 — 8 a zona.) 

OSCAR TELLES ESBERARD (402), fiUio de Raphael Fran
cisco Esberard e. de Orpbila Telles Esberard, nascido, a- 6 -
de abril de 1892, em Campos (Estado do Rio ide Janeiro), 
negociante, viuvo, com domicilio eleitora! no districtò 
municipal da Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E. 03, n . 4.946 — l 3 zona.) 

HERMILIO SILVA (403), filho de Augusto César da Silva, 
nascido a 3 de agosto de 1881,- em Victoria (Estado do' 
Espirito Santo), commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal da Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 45, n . 6.901 — 2 a zona.) 

ALBERTO CARLOS DE ARAÚJO GUIMARÃES (404), filho de 
Carlos Alberto de Araújo Guimarães e de Maria Magda
lena- Macedo de Araújo- Guimarães, nascido a 26 de abril 
de'1905, em Petropolis (Estado do Rio de Jatieiroj, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de. Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 65, 
n . 7.320 — 2 a zona.) 

JOAQUIM OLIVEIRA CASTRO (405), filho de Joaquim Pires 
dc Oliveira Castro e de Emilia de Oliveira Castro, nas
cido s 19 de abril de Í892, no DistrictD Federal, com
mercio. casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida a. 1.036 —• 
— !" zona.) 

CARLOS PINHEIRO DA FONSECA (406), filho de Caetano 
Pinteíi'0 da Gama e de Isabel Bastos da Fonseca, nascido 
a 8 dc maio de 1885, no Districtò Federal, medico, casado,, 
comdomicilio eleitoral no districtò municipal oe Ajuda. 
(Qalificação requerida, n . 7.351 — 2 a zona.) 

ANTÔNIO PACHECO (407), filho -de Joaquim Pere i ra .e de 
Palmynr Jesus Pacheco, nascido a 10 de abril de 1903, 
no Districtò Federal, empregado publico, casado, com' do
micilio eleitoral no districtò municipal de• AjuJ».. (Qua
lificação requerida, B . E . 51, n. 9.984 — 6" zona.) , 



2712 Quinta-feira 30 BOLETIM ELEITORAL Agosto 'de 1934 

WALTER DÉSTER (408), filho de Jorge Déster e de Dora-
lice Déster, nascido,a 16 de novembro de 1912, no Dis
trictò Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação r e 
querida, B . E . 61, n . 8.112 — 2 a zona.) 

MARIO FRANCISCO LEÃO (409), filho de Bruno Francisco 
Leão e de Paulina Máxima da Conceição, nascido a 28 
de abril de 1904, no Districtò Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E. 66, n. 53 
— 4 a zona.) 

HÉLIO LAGE UCHÔA CAVALCANTE (410), filho de Hen
rique Barbalho Uchôa Cavalcante e de Edith Lage Uchôa 
Cavalcante, nascido a 3 de abril de 1913, no Districtò 
Federal, commercio,; solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal «de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 66, n . 101 — 4* zona.) 

LUIZ REZENDE REIS (411), filho do. José Antônio de Re-
zenda Reis e de Josepha dos Santos Reis, nascido a 8 de 
janeiro de 1906, no Districtò Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 82 — 5 a zona.) 

LUZIA CHRISTO DE ABREU (412), filha de Dalco de Abreu 
e de Marietta Christo de Abreu, nascida a 5 de novembro 
de 1910. em Bello Horizonte (Estado de Minas Geraes), 
empregada publica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n . 11.556 — 6" zona.) 

FRANCILISIO FERNANDES CASTELLO (413), filho de Leo
nel Fernandes Castello e de Adelaide da Rocha Castello, 
nascido a 6 de dezembro de 1891, em Victoria (Estado 
do Espirito Santo), funecionario publico, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ilha do Governador., 
(Qualificação B . E. ; 68, n . 220 — 4" zona.) 

JOSE' GALLO MARTINS (414), filho de José Gallo e de An
tonia Martins Alvares, nascido a 16 de agosto de 1907, 
no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . 61, n . 4.706 
— 1" zona.) 

JOÃO JOSE' COELHO (415), filho de Deoclecio José Coelho 
e de Altina Rodrigues Dias, nascido a 24 de junho de 
1911, em Piratininga (Estado de Minas Geraes), commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu-

• nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 82 — 4» zona.) ! 

MAURÍCIO WINITSKWOSKI (416), filho de Abrahão Wini -
tiskwoski e de Augusta Winitskwoski, nascido a 31 de 
abril de 1896, no Estado de São Paulo, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral TIO districtò municipial de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 76 — 11 a zona.) 

VICENTE FREIRE GENTIL (417), filho de Ramon Freire 
Rodrigues e de Mercedes Gentil Arroyo, nascido a 28 de 
fevereiro de 1913, no Districtò Federal, motorista, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 87—3" zona.), 

JOSE' CONDE FILHO (418), filho de José Conde e de Car
men Alonso, nascido a 9 de maio de 1905, no Districtò 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal Ide Ajuda. v(Qualificação ex-officio, 
B E. 73 n . 30 253 ) 

ANTÔNIO MARÇAL (419)', filho de Manoel Marcai e rie Alcina 
Pinheiro Marcai, nascido a 14 da abril de 1899, no Dis
trictò Federal, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 68, n . 242 — I a zona.) 

ANTÔNIO BORGES (420), filho de Manoel José Borges e 
<le Elvira Maria dos Anjos, nascido a 24 de dezembro do 
1884, no Districtò Federal, operário, casado (B E. 68, 
n . 251, 4 a zona.) 

CONSTANCIO BORGES DE JESUS (421), filho de Leopoldino 
José de SanfAnna e de Maria Eusebia da Encarnação, 
nascido a 26 de agosto de 1903, em São Salvador (Estado 
da-Bahia) , empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 59, n . 4.590 — I a zona.) 

GUILLY FURTADO BANDEIRA (422), filho de Francisco 
Raymundo Furtado e da Laurentina Fesch Furtado, nas
cida a 15 de marco de 1900, em Victoria (Estado do Es
pirito Santo), empregado publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 7.806 — 8 a zona.) 

MIRANDA AFFONSO DOS SANTOS (423), filho dc Luiz Af

fonso dos Santos e de Maria Antonia Ribeiro, nascido á 
5 de abril de 1911, em Cantagallo (Estado do Rio de J a 
neiro), commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 66, n . 111 — 4» zona.) 

JOÃO JOSE* VENTURA FILHO (424), filho de João José 
Ventura e de Julia Augusta Ventura, nascido a 23 de 
julho de 1889, no Districtò Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral, no districtò municipal do Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 61, n . 8.006—2a zona.) 

ABEL DA SILVEIRA GONÇALVES (425), filho de Antônio 
da Silveira Brum e de Eulalia Gonçalves Alves, nascido 
a 24 de fevereiro de 1912, no Districtò Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
(de Ilha do Governador. (Qualificação requerida B. E. 68, 
n . 281 — 4 a zona.) 

LÚCIA MARIA DE ARAÚJO (426), filha de Pedro Alcântara 
de Araújo e de Celestina Rosa de Jesus, nascida a 13 
dezembro de 1911, em Lorena (Estado de S. Paulo), 
estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
B . 94 — 4 a zona.) 

JOAQUINA DE CASTILHO RIBEIRO (427), filha de Antônio 
Alves de Castilho e de Maria Celeste de Castilho, nascida 
a 25 de junho de 1893, em Guaratiba (Districtò Federal), 
professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no 
districtp municipal de Ilha do Governador. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 9, n . 2.446 — 4 a zona). 

ARTEMIDORO ALVES DE OLIVEIRA (428), filho de Ber-
nardina Alves de Oliveira, nascido a 24 de outubro de 
1913, no Districtò Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, B . E. n . 1 3 2 — 5 a zona.) 

DIDIO MARTINS (429), filho de Thiago Francisco Martins e 
de Adelaide Martins de Abreu, nascido a 10 de dezembro 
de 1905, no Districtò Federal, operário, casado, çom domi
cilio eleitoral no districtò municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, B . E . 59, n . 4.568 — 
I a zona.) 

GUMERCINDO BOUCHARDET (430), filho de Joany.Bou-
chardet e de Catharina Lemos Bouchardet, nascido a 21 
de julho de 1896, em Pureza, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Santo Antônio. (Qauliíicação requerida, 
n . 7.196 — 4 a zona.) 

MANOEL BENEDICTO DOS SANTOS (431), filho de Leonardo 
,. Benedicto dos Santos e de Rosalina Braga dos Santos, nas

cido a 11 de fevereiro de 1894, em Villa de Itapemerim, 
Estado do Espirito Santo, padeiro, casado, com domieilio 
eleitoral no districtò municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n. 81 — 5 a zona.) 

ALBERTO DE SOUZA MONTEIRO (432), filho de Ernesto 
Souza Monteiro,o de Jonna Souza Monteiro, nascido a 13 
de maio de 1889, no Districtò Federal, electricista, ca
sado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 8.826 — 
7 a zona.) 

JOÃO LUCAS DE AZEVEDO (433>;, filho de Margarida Au
gusta, nascido a 20 de fevereiro de 1895, no Districtò F e 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 7.975 — 2 a zona.) 

JOÃO RIBEIRO DAS CHAGAS (434), filho de Erasmo Ribeiro 
das Chagas e*de Luiza Ribeiro das Chagas, nascido a 1 
de abril de 1907, no Districtò Federal, pintor, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B. E . 45, n. 5.792 — 4 a zona.) 

ANTÔNIO DIAS DE CARVALHO (435), filho de Antônio Dias 
dc Carvalho e de Maria Augusta Dias de Carvalho, nas
cido a 15 de outubro de 1876, em Juiz de Fora, Estado 
de Minas Geraes, dentista, casado, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n. 3.578 — 3 a zona.) 

EPON1NA OCTAVIANO BITTENCOURT (436), filha de Her-
mogeno José Octaviano e de Christina Cavaca Oetaviano, 
nascida a 31 de maio de 1908, em Palmyra, Estado de 
Minas Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação , B. E . 62, n. 11.192 — 6 a zona.) 

ADÃO AUGUSTO MACHADO (437), filho de Joaquim Machado 
c de Maria da Luz Machado, nascido a 6 de agosto de 1910, 
no Districtò •Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal dc Ajuda. (Qualificação 
requerida, B. E. 66, n. 93 — 4 a*zona.) 

->ÃO SOARES BITTENCOURT (438). filho de João Bittencourt 
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e de Maria Adelaide Bittencourt, nascido a 21 de marco 
de 1913, no Districtò Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 47, n. 6.944 — 2 a zona.; 

GUSTAVO ADOLPHO BURLAMAQUI CAETANO DA SILVA 
(439), filho de Gustavo Cândido Caetano da Silva e de 

Amélia Burlamaqui Caetano da Silva, nascido a 7 de feve
reiro de 1912, no Districtò Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 6;074 — 4* zona.) 

ANTÔNIO DA ROSA SOARES (440), filho de Antenor fia Rosa 
Soares e de Francisca Cândida Soares, nascido a 23 de 
março de 1908, em Santa Maria Magdalena, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domieilio elei
toral no districtò .municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 7.199 — 4* zona.) 

ÁLVARO DIAS VIANNA (441), filho de Argemira Itosa Vianna, 
nascido a 11 de outubro de 1900, em Belém, Estado do 
Pará, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . 

'E . 66, n . 92 — 4 a zona.) 
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES (442), filha de Carlos Soares 

e de Estephania de Oliveira Soares, nascida a 2 de agosto 
de 1906, em Pernambuco, empregada publica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qua
lificação ex-officio, B . ' E . 18, n . 4.910 — I a zona.) 

RUBENS SETA (443), filho de Carmino Seta e de Deonia Lat-
tari, nascido a 2 de outubro de 1900, no Districtò Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 83 — 5 a zona.) 

JOÃO BARBOSA DE SOUZA BRAGA (444), filho de Manoel 
Justino Ferreira Braga e de Anna Barbosa de Souza 
Braga, nascido a 13 de novembro de 1873, no Districtò 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n. 7.952 — 2 a zona.) 

JOSE' CÂNDIDO DE OLIVEIRA (445), filho de xVlfredo Cân
dido de Oliveira e de Jovina Maria Ferreira de Oliveira, 
nascido a 1 de outubro de 1904, no Estado do Rio de J a 
neiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n. 7.192 — 4 a zona.) 

ANTÔNIO ELIAS DE ARAÚJO (446), filho de Manoel Elias 
de Araújo e de Vitalina Maria de Lima, nascido a 11 de 
setembro de 1901, em Bebedouro, Estado de Alagoas, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.966 
— 2" zona.) 

JOÃO CÂNDIDO DOS SANTOS (447), filho de Francisco Al
meida Santos e de Augusta Cândida, nascido a 25 de junho 

• de 1896, no Districtò Federal, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, B . E . 68, n . 163 — 

1 4 a zona.) 
EUCLYDES BARBOSA SOARES (448), filho.de José Barbosa 

Soares e de Evangelina Barbosa, nascido a 17 de maio 
de 1909, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E , 68, 
n . 195 — 4 a zona.) 

SERAPHIM DE CARVALHO ROSAS (449), filho de Antônio 
Carvalho Rosas e de Maria Preciosa de-Carvalho, nas
cido a 25 de julho de 1904, no Districtò Federal, mecha-
nico, casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 61, n . 8.199 
— 2 a zona.) 

ADHEMAR PINHEIRO DE SOUZA (450), filho de Joaquim Pi
nheiro de Souza e do Fé Balbina de Souza, nascido a 14 
de junho de 1899, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, 

.operário, viuvo, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 61, 
n. 6.797 — 3 a zona.) 

ALIPIO DA COSTA TEIXEIRA (451), filho de Calustiano da 
Costa Teixeira e de Luiza Maria da Conceição, nascido a 

'15 de agosto de 1898, no Estado do Rio de Janeiro, opera-
•rio, casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
68, n . 156 — 4 a zona.) 

MANOEL FERREIRA COELHO (452), filho de Francisco Fer
reira Coelho e de Rosa Machado, .nascido a 12 de maio de 
1902, no Districtò Federal, commercio. casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida. B . E . 66, n . 110 — 4 a zona.) 

JOSE' SAES (453), filho de Antônio Saes e de Anna Cava
lheira, nascido a 12 de março de 1910, no Districtò F e 

deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de -Aiuda . (Qualificação requerida. B . 
E . 66 ,n . 103 — 4 a z o n a . ) 

LEOPOLDO VARELLA PEREIRA DE SOUZA (454), filho de 
Narciso Pereira de Souza e de Marietta Varella Pereira 
de Souza, nascido a 26 de junho de 1913, no Dis t r i c tò Fe
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de. Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida. B . E. 66, n . 51 — 4 a z o n a . ) 

JOÃO DAMASCENO (455), filho de Paulino Damasceno e de 
—- Maria Augusta, nascido a.24 de julho de 1910, em Canta-

gallo, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Ilha do-Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . 68, n . 205 — 
4 a z o n a . ) 

ANTÔNIO THEODORO LISBOA DA SILVA (456\ filho de 
Antônio Lisboa da Silva e de Máxima Lisboa da Silva, 
nascido a 9 de novembro de 1891, em São Salvador, Es
tado da Bahia, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 196 8 a zona.) 

ARISTEU BITTENCOURT (457), filho de Antônio de Oliveira 
Bit tencourt^ de Rosa Mayrinck de Ramos, nascido a 1 de 
setembro de 1906, no Districtò Federal, commercio. ca
sado, com domicilio eleitoral no districtò municipal ue 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida^ B . E . 68, 
n . 234 — 4 a zona.) 

JORGE IVO DO NASCIMENTO (458), filho de Francisco 
-Assis do Nascimento e de Raymundã Balbina do Nasci
mento, nascido a 19 de maio de 1913, -no Districtò Fe 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trictò municipal de Ilha do Governador, (Qualificação 
requerida, B. E. 68, n. 179 — 4 a Zona.) 

COLIMERO LOPES NASCIMENTO (459), filho de Christino 
Amancio do Nascimento e de Cecilia Lopes do Nascimento, 
nascido a 6 de março de 1913,' no Districtò Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral mo districtò 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E . 68, n . 183 — 4 a Zona.) ' 

ÁLVARO MONTEIRO PINTO (460), filho de Herminio Mon
teiro Pinto e de Helena da Conceição Monteiro, nascido 
a 2 de dezembro de 1899, no Districtò Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal do 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 2.844 — 7 a 'Zona . ) 

WALDEMAR PAULO DE LEMOS (461), filho de Augusto 
Cecilio de Souza Lemos e de Corina Ameii.a .Lemos, nas
cido a 14 de novembro de 1900, em S. Salvador, Estado 
da Bahia, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 63, n . 10.738 — 7 a Zona.) 

ALBERTINA CARLOTA TAVARES (462), filha de Manoel de 
. Souza Tavares e de Manoel de Souza Tavares, nascida a 
14 de setembro de 1880, no Districtò Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districtò municipal 

-de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 1.896 — 2 a Zona.) 
JÚLIO DE ANDRADE CUNHA (463), filho de Joaquim Mo

reira da Cunha e de Maria Izabel Andrade Cunha, nas
cido a 17 de novembro de 1887, no Distrjcto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 2.923 
— 5 a Zona.) 

JOÃO MESSINA (464), filho de Antônio Mcssina e dc Do
mingas Mercadente, nascido a 7 de setembro de 1898, 
no Districtò Federal, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Santo Antônio. ( Q u a 
lificação n. 7.325 — 7 a Zona.) 

JOSE' DE ARAÚJO (465), filho de João Norberto do Araújo 
e de Josepha Dantas de Araújo, nascido a 31 de dezembro 
de 1909, no Districtò Federa), operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 55, n . 7.267 — 7 a Zona.) 

MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS (466), filho de Ignacio 
Ribeiro dos Santos e de Francisca Nascimento das Chagas, 
nascido a 8 de dezembro de 1912, em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n. 7.772 — 5 a Zona.) 

IGNEZ NEGRI DE BRITO (467), filha "de Apgelo Miguel 
Negri e de Esther Dal Negro Negri, nascida a 7 de n o - ' 

. vembro de 1895, na'Capital do Estado de S. Paulo, pro
fessora municipal, casada, coro domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Ilha do Governador. j(Qualificação 
ex-officio, B . E . 9, n . 25.232 — 4 a Zona.) 

FRANCISCO ALVES DE SALLES (468), filho de Francisco 
Teixeira Salles e de LMaria Alves de Salles, nascido a 5 
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de Fevereiro de 1882, na Estado do Espirito Santo, mo
torista, casado, com domicilio eleitora! no districtò mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
n. 4.845 — 1* Zona.) 

JOÃO PEREIRA ALVES: (469), filho da Manoel traueisco 
Alves e de Josephina Rosa de Mello Alves, nascido a 3 de 
maio de 1899, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E. 65, n. 4.729 — 1" Zona.) 

GENTIL ROSÁRIO FILHO (470), filho de Gentil Estevão d o ^ 
Rosário e de Albertina Estevão do Espirito Santo, nas
cido a 6 de dezembro de 1908, no Disrticto Federal, pes
cador, solteiro, com domicilio eleitora! no districtò mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E. 61, n . 4.691 — 1* Zona.) 

MANOEL MESSIAS FILHO (471), filho de Manoel Messias 
Mello e de Maria da Conceição de Jesus, nascido a 28 
de maio de 1913, em Mucambo, Estado de Sergipe, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E. 68. n. 1.721 — 4" Zona.) 

RAUL MARQUES (472), filho de Max Spiegel e de Maria 
Rosa de Jesus, nascido a 8 de fevereiro de 1895, no Dis
trictò Federal, commercio, casado, com domicilio eleito
ral nr districtò municipal de Santo Antônio, (Qualificação 
requerida, n . 6.473 — 2 a Zona.) 

OLYMPIO DIAS (473). filho de Emiliano Dias dos Santos 
e.de Esmeraldiná Dias, nascido a 31 de agosto de 1900, 
no Estado do Espirito Santo, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 8.284 — ' 6 * Zona.) 

JOSE' BELARMINO DA SILVA (474), filho de Belarmino da 
Silva e de Maria da Conceição, nascido a 27 de setembro 
de 1890, em Bonito, Estado de Pernambuco, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Lha do Governador. (Qualificaçãf' requerida. B . E . 
08, n. 171 — 4" Zona.) 

ARTHUR MONTEIRO FERREIRA (475). filho do Antônio 
Joaquim Ferreira e de Cândida Monteiro da Silva, nas
cido a 7 de abril de 1880, no Disírito Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida,"nu
mero 7.192 — 7" Zona.) 

ANTÔNIO MARQUES GRAÇA (476), filho do Joaquim Marques 
Graça e dc Maria José Ribeiro, nascido a 5 de novembro 
de 1883, em Portugal, commercio. viuvo, com domicilio 
eleitoral no districtò, municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 68, n . 218 — 4" Zona ) 

NORIVAL GOMES MOREIRA (477), filho de Alfredo Gomes 
Moreira e de Jesuina Gomes Moreira, nascido a 7 de 
•janeiro de 1913, no' Disrticto Federal, pintor, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 70 — 5 a Zona.) 

HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA (478), filho de Francisco 
Alves de Oliveira e de Martinha Benedita Alves, nascido 
a 16 de novembro de 1912, cm Cataguazes, Estado de 
Minas Geraes, commercio. solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n. 24 — 4" Zona.) 

JOÃO ALVES DE SOUZA SOBRINHO (479), filho de Fran
cisco Alves de Souza e do Emilia Teixeira de Souza, 
nascido a 22 de dezembro de 1881, em Cantagallo, Estado 
do Ri: o de Janeiro, operário, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 68, n . 160 — 4a Zona.) 

MILTON DE VASCONCELLOS MONTEIRO (480), filho de 
Manoel Nascimputo Monteiro o de Maria Leopoldina de 
Vasconcellos Monteiro, nascido a 24 de janeiro de 1897 
em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, official do 
Exercito, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal -de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E . 68. n . 223 _ 4" Zona.) 

>OE' DE OLIVEIRA COSTA (481), filho de José Florentino 
Costa" e dé Florentina Costa, nascido a 25 de abril de 
1911, em Aracaju, Estado de Sergipe, commercio, solteiro, 
rom domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo 
Aüfonio. (Qualificação requerida, n . 11.550 — 6 a Zona.) 

JOSE' VENANCIO (482), filho de João Venancio .'osé da Rosa 
e de Arminda de Souza, nascido a 16 dc dezembro de 
1900, no Estado de Minas Geraes, empregada da Saúde 
Publica, casado, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu 
mero 9.283 — 7 a Zona.) 

SEBASTIÃO GUIMARÃES !DE SOUZA (4-33], filho de So-

bas-tião Fonseca de Souza e de Magdaleaa Guimarães de 
Souza, nascido a 23 de novembro de .1912, em Sucupira 
—: Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 66, n. 117 — 
4 a Zona.) 

GUIOMAR SOARES DA SILVEIRA (484;, filha de Vicente 
Antônio, da Silveira e de Cândida Gonçalves da Silveira, 
nascida a 3 de julho de 1886, em Nictheroy, Estado cio 
Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Santo Antônio. (Qualifi-

• cação requerida, n . 8.724 — 7* Zona.) 
ALCEBIADES DE OLIVEIRA (485), filho de Antônio Franco 

de Oliveira e de Rosa Augusta da Conceição, nascido a 
14 de junho de 1901, no Districtò Federal, operário, ca
sario, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E. 68, • 
ii. 298 — 4 a Zona.) 

ANTÔNIO PEREIRA DA CUNHA (486), filho de Francisco 
Pereira da Cunha e de Maria Carlota, nascido a 5 de 
novembro de 1907, no Districtò Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 8.220 — 
2" zona.) 

JAYME PTOLOMY DA ROCHA (487), filho de Jayme Ptolomy 
da Rocha e de Angelina de Freitas Rocha, nascido a 
8 de dezembro de 1911, no Districtò Federal, chímico 
industrial, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 8.215 — 2 a zona.) 

MARIA DO CARMO DA ROCHA VTANNA (48S), filha de 
Álvaro da Rocha Vianna e de Maria Thereza Torquato 
da Rocha, nascida a 1 de maio dé 1904, no Districtò 
Federal, funccionaria publica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n. 137 — 4 a zona.) 

ANTÔNIO DA ROCHA VIANNA (489), filho de Álvaro da 
Rocha Vianna e de Maria Thereza Torquato da Rocha, 
nascido a 17 de abril de 1902, no Districtò Federal, 
commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipai de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 11.117, 
— 6 a zona.} ' 

ANNA FERREIRA (490), filha de Manoel José F e r r e i r a ' e 
de Joanna Luiza de Moura, nascida a 25 de abril de 
1913, no Districtò Federal, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . 68, n. 275 — 
4 a zona.) 

JOSE' FORTES DE SOUZA (491), filho de Francisco José 
de Souza e de Vindelina- Maria de Jesus, nascido a 15 
de fevereiro de 1897, em Padua, Estado de Minas Ge
raes, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n. 2.767 — 8 a zona.) 

ARMANDO ADHERBAL DA COSTA (492), filho de Joaquim 
Adherbal da Costa e de Elvira Peres de Campos Costa, 
nascido a 27 de junho de 1887, no Districtò. Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. "E. 50, 
n . 7.591 — 2 a zona.) 

JOAQUIM NEFF AYROSA (493), filho, do José dos Santos 
• Ayrosa e de Gaudicia Neff Ayrosa, nascido a 18 de julho 

de 1898, ,no Districtò Federal, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 63, n . 10.744 — 7 a zona.) 

YORK FERREIRA JORGE (494), filho de Olympio Ferreira 
Jorge e de Alice Meyer Ferreira Jorge, nascido a 4 de 
janeiro de 1910, em Campinas, Estado de S. Paulo, me
dico, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal dc Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 191 — 8 a zona.) 

, OSWALDO MAGALHÃES (495), filho de Olympió de Maga
lhães e de Maria Magalhães, nascido a 14 dc março de 
1901, no Districtò Federal, commercio, casado,-com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B. E. 56. n. 7.594 — 2 a zona.) 

MANOEL ALVES DE CASTRO JÚNIOR (490), filho dc Ma
noel Alves de Castro c de Antonia Maria da Conceição, 
nascido a 17 de novembro de 1896, no Districtò Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal dé Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 53, 
n . 7.510 — 2 a zona.) 

JOSE' CARLOS DÁ SILVA (497), filho de Miguel Archanjo 
da Silva e do Firmina Victorina da Silva, nascido a 3 
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de novembro de 1902, em Arêas, Estado da Bahia, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
n. 4.474 — 1" zona.) 

JMANOEL LUIZ CORRÊA (498), filho de Manoel Luiz Corrêa -
e de Balbina Rosa Pereira, nascido a 8 de janeiro de 
1899, no Districtò Federal, pescador, casado, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, B . E . 58, n . 4.534 — 
1" zona.) ' ' . 

JOSE* BERNARDINO THIAGO (499), filho dè Manoel Joa-
quiam Thiago e de Ludovina Rosa, nascido a 27 de 
janeiro de 1906, ho Districtò Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E;-57j n . 9.666 — 
T zona.) 

JOSE' VIOLETA (500), filho de Constantino Miguel Violeta 
e de Francisca Domingues Violeta, nascido a 23' de J a 
neiro de 1907, no Estado de S. Paulo, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Ilha 

. do. Governador. (Qualificação requerida, B.- E. 68, nu 
mero 204 — 4° zona.) ". ' 

LEONOR ROSA TEIXEIRA (501), filha de Albino Coeelho, 
Moreira e de Leopoldina Rosa da Conceição, nascida 
a 8 de dezembro de 1887, no Districtò Federal, empre-

.gado municipal, viuva, comdomieilio eleitoral no districtò 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, n . 293 — 4° zona.) 

ETELVINO DA SILVA BITTENCOURT (502), filho de Ja 
nuário da Silva Bittencourt e de Aurora da Silva Bitten
court, nascido a 15 de fevereiro de 1890, no Districtò 
Federal, marítimo, casado, com domicílio eleitoral no 
distrieto rmunicipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, B . E . 68. n. 197 — 4 a zona.) 

ARMANDO VERÇOSA (503), filho de Alexandre Verçosa e 
de Ernestina Verçosa,- nascido a 1 de junho de 1888, 
no Districtò' Federal, funecionario publico, aposentado, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Ajuda: (Qualificação requerida, n. 8.200 — 6 a zona.) . 

JARAS NUNES DA SILVA- (504), filho de Carlos Martins 
da Silva e de Nair .Nunes Martins, nascido a 17 de 
junho de 1912, no Estado do Rio, operário, casaao, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, n . 4.599 — 4" 
zona.) 

HUGO ALVES DE ALMEIDA (505), filho de Joaquim Alves 
Pereira e de Justina de Almeida Alves, nascido a 30 
de novembro de 1888, em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal dé Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . -2.784 •— 2 a zona.)-

TARQUINIO TEDRIEL D'ALMEIDA (500), filho de João 
Carlos Tedriel d'Almeida e de Christina Tedriel d'Al-
meida, nascido a 16 de junho de 1910, em Capim Branco, 
districtò de Chapada, Estado dc Matto Grosso, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ajuda'. (Qualificação ex-officio, B. E. 68 — 
4 a zona.) 

MANOEL LEANDRO (507), filho de Antônio Nicacio e de 
Maria Leandra Felicia, nascido a 10 de dezembro de 1898, 
em Igreja Nova, Estado de Alagoas, estivador, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. 
(Qualificação ex-officio, B. E. 73, n . 30.646 — 4 a zona.) 

RUBEM TEIXEIRA DA SILVA (508), filho de José Teixeira . 
da Silva e de Luiza Cardoso da Silva, nascido a 16 de 
janeiro de 1910, no Districtò Federal, eommércio, sol
teiro,'com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 7.185 — 4 a 

zona.) " 
SÉRGIO DE OLIVEIRA ARAÚJO (509), filho de Francisco 

de Oliveira Araújo e de Thereza Maria Rainho, nascido 
a 17 Üe março de 1908, no Districtò Federal, estivador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipai 
de Ajuda. (•Qualificação ex-officio, B. E . 73/ n. 30.816 
•— I a zona.) 

AUGUSTA ALVES FERNANDES (510), filha de Bento Alves 
Fernandes e de Cacilda Rosa Alves Cornelle. nascida 
a 5 de abril de"1905, no Districtò-Federal, domestica,-
casaca, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
68. n. 265 — 4 a zona.) 

NICANOR VIEIRA DE SOUZA (511), filho de Bernardino 
Vieira'de Souza e de Felicíssimo Coutinho Vieira, nascido 

. a 25 de novembro de 1907, em.Araruama, Estado do 
Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 66, n. 56 — 4* zona.) 

JOÃO DO NASCIMENTO DA SILVA (512), filho de Manoel 
Nascimento da Silva e de Marcella Maria das Chagas, 
nascido a 26 de janeiro de 1898, no Districtò Federal,-
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Santo Antônio. IQualificação requerida, 
n . 7.228 — 2' zona.) 

MANOEL HAM (513), filho de Máximo Ham e de Maria d<j 
Lourdes, nascido a 30 de julho de 1909, no Districtò 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 

' B . E . 69, n. 240 — 5 a zona.) 
BENEDICTO DA CUNHA. MORAES (514), filho de Innocencio 

da Cunha Moraes e de Guilhermina Honorata de Paula, 
• nascido a 14 de setembro de 1906, em Rio Preto, Estado 

de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 70, n. 396 — 4° zona.) 

ÁLVARO FERNANDES (515), filho de Renato Fernandes e . 
de Cacilda Rosa Alves Còrnelio, nascido a 7 de junho de 
1913, no Districtò Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . sup . 61, nu -

. mero 4.726 — I a zona.) 
ABEL RODRIGUES (516) filho de Bento Rabello e de Albina 

de Jesus, nascido a 13 de março de 1897, em Beira Alta 
(Portugal), funecionario municipal, solteiro, som dorrii-

• cilio eleitoral no districtò municipal de Ajnla . (Quali- ' 
ficação requerida,. B . E . 69, n . 241 — 3 a zona.) 

ARTHUR AUGUSTO PEREGRINO FERREIRA JÚNIOR (517), 
filho de Arthur Augusto Peregrino Ferreira e de Ma-
thildo Leão Peregrino Ferreira, nascido a 30 de julho de 
1909, no Districtò Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qua-

- lificação requerida, n . 5.687 — 2 a zona.) 
WALDEMIRO DOS SANTOS (518), filho de Antônio dos San-

- tos e de Maria dos Santos, nascido a 3 de abril de 1902, 
no Districtò Federal, commerciio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação reouerida, B . E . 68, n . 273 — 4 a zona.) 

FRUCTUOSO MAIA (519), filho de Manoel Maia e de Maria 
Nogueira, nascido a 31 de maio de 1876, em Portugal, 
negociante, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 70, 

. n . 399 — 4 a zona.) 
JOÍO LUCAS FERREIRA (520), filho de José Ferreira e de 

Quiteria Maria Ferreira, nascido a 23 de outubro de 
1S98, em Aracaju (Estado de Sergipe), operário, casado, 
com domicilio eleitoral n odistricto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E 66, n . 105 — 4 a zona.) 

JAYME DE OLIVEIRA (521), filho de Rosalina de Souza 
Bello, nascido a 3 de julho de 1892, no Districtò Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 7.787 
— 2 a zona.) 

MANOEL TAVARES DE MELLO (522), filho 'de Luiz Hen
rique Vieira de Mello e de Anna Rita de Andrade, nas
cido a 7 de maio de 1907, em Macapá (Estado de Per
nambuco) radio-telegraphista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 83 — 4 a zona.) 

ELOY-SOARES COELHO (523), filho de Francisco Soare3 
Coelho e de Augusto Ávila Soares, nascido a 24 de julho 
de 1912, no Districtò Federal, commercio, solteiro, com 
domieilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 51, n . 7.167 — 2 a zona.) 

MANOEL APPARICIO BARCELLOS (524), filho de Luiz da 
Fontoura Barcellos e de Amélia Godinho Barcellos, nas
cido em Pelotas (Estado do Rio Grande do Sul), com
mercio, casado, com domicilio eleitoral na districtò mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu 
mero 7.770 — 5 a ' zona.) 

WALDEMAR VIEIRA DA SILVA (525), filho de Leovegüdo 
Vieira da Silva e de Marcellina Alves Ferreira, nascido 
a 26 de novembro de 1912. no Districtò Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação rcqueriia, n. 11.564 — 
7 a zona.) 

ALBERTO RODRIGUES (526), filho de Antônio- Rodrigues 
e de Ambrosina Rosa Rodrigues, nascido a 8 de setembro 
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<3e 1912, n o Districtò Federal, commercio, solteiro, corri 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo Antô
nio (Qualificação requerida, n.- 7.201 — 4 a zona.) 

EERNARDINO LUIZ DE OLIVEIRA (527), filho de Manoel 
Luiz de Oliveira e de Agueda Rosa da Conceição, nascido 
a 6 de maio de 1905, no Estado do Rio de Janeiro), gra-
phico, casado, com domciiíio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ajuda (Qualificação requerida., B„ E . 55, 
n. 7.390 — 2* zona.) 

QSCAR PINHEIRO DE CARVALHO (528)', filho de Oscar 
Carvalho e de Maria Pinheiro de Carvalho, nascido a 14 
de junho de 1908, em Maeahé (Estado do Rio), commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de Santo Antônio.; .{Qualificação requerida, n . 186 
— 8* zona.) _ ' 

SEBASTIÃO PROCOPIO DOS SANTOS (529)", filho de Pro-
copio Manoel dos Santos e de Maria Seraphina da Con
ceição, nascido a 20 de janeiro de 1900, om Angra dos 
Reis (Estado do Rio de Janeiro), pesador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n. . 7>985 — 2 a zona.)! 

CÍCERO ANDRÉ' DA SILVA (530), filho de André Balbino da 
Silva e de Catharina Maria da Conceição, nascido no Es
tado de Pernambuco, lustrador, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, B. E . n . 6.050 — 9 a zona.)' 

0THON FLORES (531), filho de Ernesto Flores e de Leonor 
Thompson, nascido a 27 dé novembro de 1906, na Capi
tal Federal, commercio, solteiro, com domieilio eleitoral 
no districtò municipal de Ajuda (Qualificação requerida, 
B . E. n . 7.524 — 2 a zona.) 

I>ARIO CORRÊA PINTO (532), filho de Antônio Medeiros 
Pinto e de Julia Corrêa Pinto, nascido a 28 de julho de 
1912, em Bezerros (Estado de Pernambuco), commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 7.805 — 8* zona.)' 

DURVALINO FERREIRA DA CUNHA (533), filho de Lin-
dolpho Ferreira da Cunha e de Orrrrezinda Mello, nas
cida a 9 de julho de 1912, no Districtò Federal, commer
cio, casado, com domieilio eleitoral no districtò municia 
pai de Ajuda. (Qualificação requerida, B. D. 57, nu> 
mero 9.572 — 7* zona.) ' 

JJARÍO LANDIM (534), filho de Pedro de Souza Landim 8 
de Maria Laurente Gloria, nascido a 1 de janeiro de 
1898, enT Campos (Estado do Rio), commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 66, n . 109 — 4" zona.)] 

ADELINO MOREIRA DE LIMA (535), filho de João Moreira" 
Lima e de Francisca Corrêa da Silva, nascido a 27 dé 
maio da 1913, no Districtò Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò de Ajuda.. (Quali-
ficação requerida, B . E.- 59, n . . 7.801 — 2 a zona. 

AVELINO DE SOUZA (536), filho de Ayres Custodio dê 
Souza e de Maria Joaquina de Souza, nascido a 9 ds 
junho de 1903, no Districtò Federal, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Ilha 
Governado!'.' (Qualificação requerida, B. E . 68, n . 201. 
— 4« zona )" " ' *: 

pOLYBIO CUSTODIO (537)', filho de Ayres Custodio § dè 
Maria Joaquina, nascida a 20 de abril de 1904, no Districtò 
Federal, motorista, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
B. E . , 68, n . 200 — 4* zona.)' " .'1 

ÍTULLIO HOSTILIO GUILLON NUNES '(538)', filho de Manoel 
Gomes da Costa Nunes e de Malvina Guillon Nunes, nas
cido a 16 de janeiro de 1900, em São Luiz do Maranhão 
.(Estado do Maranhão), commercio, casado, cem domi
cilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. t(QualH 
ficação requerida, B. E., 67, n.j 118 — 5 a zona.Oi t 

gOAQUIM DUARTE DA SILVA (539), filho de Joquim Duarte 
Silva e de Noemia de Oliveira Duarte, nascido a 20 de 
novembro de 1910, em Barra de São João (Estado dd 
Rio de Janeiro), negociante, solteiro, com domicilio éleim 
toral no districtò municipal de Ilha do GovernadorL, 
! (B. E . , 66, n . 63 — 4 a zona.) ^ \ ~ " ' " 1 

HENRIQUE •ÜNO DA. SLVA (540), filho de Manoel Lírio 8ã 
Silva e de Maria da Conceição da Silva, nascido a 18 de 
butubro de 1911, em Campos (Estado do Rio de J a ^ 
neiro), operário, (solteiro, com tlomicilio eleitoral nõ1 

districtò municipal de Santo Antonio« ^Qualificação re-í 
querida, n . 11.565 — 7 a zona.) 

(ÃIYTHUR ARTHURLIE LOWNDES r(541)\ filho de Frêcl 
flenjg LowBdes g dg Alice de fiarvalho LowndeSj nascido 

a 27 de janeiro de 1910, no Districtò Federal, eommer-i 
1 cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò muni

cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 11.252 —* 
6 a zona.) 

JÍELSON CALDAS (542), filho de Pedro Francisco Caldas ê 
de Isabel da Fraga Caldas, nascido a 1 de dezembro de 
1885, em Maeahé (Estado do Rio de Janeiro), industrial, 
casado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n.5.438 — 6* zona.) 

'MANOEL DE OLIVEIRA FILHO (543), filho de Manoel dó 
Oliveira e de Mathilde de Oliveira Campos, nascido 

' í a 8 de março de 1903, no Districtò Federal, operário, ca-
, sado ,com domicilio eleitoral no districtò municipal dei 
. Santo Antonio.1 .(Qualificação requerida, n., 8.221 —• 

2 a zona.) 
JOSE' DA SILVA (544), filho de Custodio Joaquim da Silva 

e de Maria da Silva, nascido a 7 de abril de 1908, no 
. Districtò Federal, commercio, casado, com domicilio elei

toral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requprida, B. E.. 61, n . 8.108 — 2" zona.) 

JORGE WILHELM (545), filho de Paulo Wilhelm e de Elisa 
JWilhelm, nascido a 29 de abril de 1897, em Curytiba 

i (Estado do Paraná), commercio, casado, com domicilio 
1 eleitoral no districtò municipal de Ajuda.- (Qualifica^ 

cão requerida, B . E . 55, n . 7.348 — 2 a zona.) 
ISIDRO MARTINS DE ARAÚJO (546), filho de João Martins 

«le Araújo e de Maria Benedicta do Espirito Santo, nas-
1 cido a 14 de maio de 1904, em Victoria (Estado de Per-
' nambuco), operário, solteiro, com domicilio no districtò 
' municipal de Santo Antônio.. .(Qualificação requerida, 

n . 7.973 — 2" zona.) - , 
MANOEL DE SOUZA MARINHO '(547), filho de Salvio dé 

Azevedo Marinho e de Elisa de. Souza Marinho, nascido 
- a 3 de setembro de 1907. no Districtò Federal, commer

cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de Santo Antônio., (Qualificação requerida, nu-* 
mero 6.534 — ' 4 a zona.) 

CLAUDINIER FERNANDES MEDEIROS '(548), filho de Ismael 
da Silva Medeiros e de Maria da Conceição Fernandes 
Medeiros, nascida a 17 de maio de 1893, na Capital Fe 
deral, empregado municipal, solteiro, com domicilio elei* 

i torai no districtò municipal de Ilha do Governador.. 
'(Qualificação ex-officio, B . E. 78, n. 28.055 — 4« zona.)] 

yALDIR SURIGUE' DE UZEDA (549), filho de Primitivo Va-
l e m n o de Uzeda e de Judith Fabregas Surigué de Uzeda, 

( nascido ã 24 de fevereiro de 1914, no Distrioto Federal, 
1 funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
' no districtò municipal de Ajuda.* (Qualificação ex-officiOi 

B . E. 68 — 4 a zona.) > 
ALIPIO DE ARAÚJO RANGEL (550)', filho efe Pedro de Araújo 

Rangei e de Ambrozina Carneiro Rangel, nascida a 7 dé 
l agosto de 1902, no Districtò Federal, commercio, casado, 

com domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda.. 
(Qualificação requerida, B . E. 55, n. 7.321 - - 2" zona.): 

PEDRO HUGO DO ESPIRITO SANTO (551), filho de José 
Vicente do Espirito Santo e de Jacintha Alexandrina dd 
Espirito Santo, nascido a 29 de abril de 1877, no Dis-

. . tricto Federal, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de Santo Antônio. JiQxiaMíicaQão, 
requerida, n. 8.101 — 7* Zona.) 

ANTÔNIO ALBERTO DA ROCHA (552)', filho de Fernanda 
iVieira da Rocha e de Georgina Rangel da Rocha, nascido 

>: a 29 de março de 1893, no Districtò Federal, contador, 
. "' casado,- com domicilio eleitoral no districtò municipal 

i de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 11.555 
— 6 a Zona.)'' 

ANTÔNIO RODRIGUES (553)\ filho de João Rodrigues ê d§ 
Ludovina Maria da Conceição, nascido a 8 de maio de 
1895, no Districtò Federal, operário, casado, com domi-

^ cilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B. E . 67, n. 116 — 5 a Zona.) 

ARMANDO'DE ALMEIDA (554), filho de Fernando Pauld 
^- Almeida e de Mathilde Cândida, nascido a 16 de abril 

! y de 1909, no Districtò Federal, chauffeur, casado, com 
, idomicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda.j 

r(Qualificaoão requerida, B . E. 61, n. 6798 — 3 a Zona.)l ' 
SSABLOS DA COSTA (555), filho de Antônio da Costa e dè 
r Emilia Perez Salgado da Costa, nascido a 10 de maio de 
j ; | 1900, no Districtò Federal, operário, casado, com domi-

• < ' • cilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. ,(Qua-» 
lificação requerida, n . 17.228 — 4 a Zona.) 

DTTILIA BITTENCOURT MOREIRA (556), filha de Manuel 
X da Silveira Bittencourt e de Maria Ferreira Bittencourt,; 

Viiascida § El â § julho 19fJ4, i o fiistriç^a Eederal, â & s ^ 
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mestiça, casada, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E. 68, n . 255 — 4" Zona.) 

AR1DIO VICEfsTE (557), filho de Juventino Vicente e de 
Antonia Rosa da Conceição, nascido-a 1 de maio de 1910, 
no Districtò Federal, commrecio, solteiro, com domicilio 
eleitora! no districtò- municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 10.000 — 6 a Zona.) 

FRANCISCO VILLA-NOVA SANTOS (558), filho de Emilio 
Villa-Nova Santos e de Maximina Villa-Nova Santos, 
nascido a 8 de abril de 1904, no Districtò Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 56, 
n . 7.509 — 2 a Zona.) 

JOÃO GROSZ DE SÁ (559), filho de Manoel de Oliveira e 
Sá e de Maria Grosz, nascido^a 18 de novembro de 1888, 
no Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n; 7.017 — 5 a Zona.) 

DANIEL FRANCISCO DA SILVA (560), filho de João F r a n 
cisco da Silva Netto e de Elidia Francisco da Silva, nas
cido a 15 de março de 1908, em Vassouras. Estado do 
Rio de Janeiro, chauffeur, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 66, n. 90 — 4 a Zona.) 

ARMANDO CERRONE FILHO (561), filho de Armando Cer-
rone e de Adelia Marti Cerronc, nascido, a 13 de se
tembro de 1907, no Districtò Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 8.837 — 6°. Zona.) 

ANTONTO JOAQUIM TRIGO (562), filho de Manoel Trigo e 
de Joaquina Ferreira, nascido a 19 de setembro de 1907,' 
no Districtò Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B. E . 70. n . 393 — 4 a Zona.) 

MARIO ALVES COSTA (563), filho de Belmiro Alves Costa 
e de Ubaldina Gomes da Costa, nascido a 3 de setembro 
de 1902, no Districtò Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo An
tônio-. (Qualificação requerida, n. 185 — 8 a Zona.) 

BERNARDINO VIEIRA DE SOUZA (564). filho de Felix 
Vieira de Souza e de Maria Vieira Apolinaria, nascido 
a 22 de fevereiro de 1881. em Araruama, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado,, com domieilio eleitoral no 
districtò municipal de Ilha do Governador. (Qualifica
ção requerida, B. E. 66, n . 66.) 

CHR1STLANO ANTHERO DE ARAÚJO (565), filho de Joaquim 
Anthero de Araújo e de Cecilia Anthero de Araújo, nas
cido a 7 de setembro de 1900, no Estado de Minas Geraes, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 51. 
n . 7.164 — 2 a Zona.) 

ERNESTINA FERREIRA SALLES ALVES (566), filha de 
Ernesto Fernora Salles e de Elisiaria Salles, nascida a 
9 de julho de 1893, no Districtò Federal, domestica 
viuva, com domicilio eleitoral no districtò municipal dé 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 61 n. 8.105 
2" Zona.) 

LUIZ BAPTISTA JÚNIOR (567), filho de Luiz Baptista do 
Nascimento e de Edith Silva do Nascimento, nascido a 
14 de janeiro de 1908, no Districtò Federal, empregado 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ilha de Paquetá. (Qualificação ex-officio, 
B. E. 58, n . 42.414 — I a Zona.) 

JOÃO LUIZ DA FONSECA (568), filho de Luiz Alexandre 
da .bonseea e de Francisca Maria de Jesus, nascido a 16 
de junho de 1913, em Cuyabá, Estado de Matto Grosso, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de Ajuda. 
B. E. 68 — 4 a Zona.) 

(Qualificação ex-officio, 

DIRCEU PEREIRA NETTO (569). filho de Antônio Pereira 
Netto Júnior e de Floripes Marques de Almeida Netto, 
nascido a 14 de novembro de 1909, em Juiz de Fora. Es 
tado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requreida, n . 312 — 4a Zona . ) / 

FRANCISCO CETRANGOLO (570), filho de Silverio Cetran-
golo c de Antonia Sorrcntino, nascido a 11 de julho de 
1887,. na Itália, commerciante, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E. 68, n . 180 — 4 a Zona.) 

FLODOARDO PINTO DE OLIVEIRA (571), filho de Lúcio 
Pinto de Oliveira e de Amélia Ernesüna ds Oliveira, 
nascido a 10 de dezembro de 1888, no Districtò Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral, no districtò 

municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 193 — 8" Zona.) . „ 

JÚLIO FERREIRA (572), filho de Domingos Januário F e r 
reira e de Bertha Rosenfeld Ferreira, nascido a 8 de 
setembro de 1911, no Districtò Federal, commereio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 294 — 9* 
Zona.) 

MANOEL CÂNDIDO DA SILVA (573), filho da Cândido da 
Silva e de Maria Augusta da Silva, nascido a 10 de março 
de 1912, no Distrito Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requreida, n. 7.189 — 4a Zona.) 

yiCENTE DIAS BALDARELLI (574),.filho de Augusto Balda-
relli e de Anna Dias Baldarelli, nascido a 15 de dezembro 
de 1900, em São José do Paraíso, Estado de São Paulo, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 189 — 6 a Zona.) 

JORGE KAZAN (575), filho de Rachid Azem e de Izebede 
Azem, nascido a 11 de março de 1911, no Districtò F e 
deral, empregado no commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 63, n. 4.830 — I a Zona.) 

FRANCISCO DE ASSIS RENDEIRO (576), filho d e José Joa
quim Rendeiro e de Apolonia Veloso de Assis Rendeiro, 
nascido a 2 de julho de 1910, no Districtò Federal, mecâ
nico, casado, com domicilio eleitoral no districtò munici
pal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 57, nu 
mero 9.691 — 7 a Zona.) 

FLODOALDO NUNES (577), filho de Viriato Antônio Nunes 
e de Zulmira da Costa Nunes, nascido a 21 de dezembro 
de 1912, no Districtò Federal, mecânico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n. 7.197 •— 7 a Zona.) 

[MARIA MAGDALENA DOS SANTOS (578), filha de Antônio 
Leandro da Silva e de Maria Cândida de Assis, nascida 
a 27 de maio de 1887, no Estado de Minas Geraes, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 69, 
n . 246 — 3 a Zona.) 

REYNALDO DE SOUZA PACHECO (579). filho de Manoel 
Rufino Pacheco e de Maria da Conceição de Souza Pa
checo, nascido a 21 de janeiro de 1911, no Districtò 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Santo Antônio. (Qualificação re 
querida, n . 1.454' — 7 a Zona.) 

MIGUEL AZEM (580), filho de Said Azem e de Helena Azem, 
nascido a 22 de janeiro de 1905, em Juiz de Fora, l i s 
tado de Minas Geraes, empregado no commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 67, n. 157 —r 3 a Zona.) 

ARY. PADILHA CARRILHO (581), filho de José Bernardo 
Carrilho e de Albertina de" Araújo Padilha Carrilho, nas
cido a 9 de setembro de 1911, no Districtò Federal, com-

*• mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 3.858 — 
2 a Zona.) 

JOAQUIM LUIZ DA SILVA (582), filho de Luiza Barbosa da 
Silva, nascido a 12 de julho de 1896, em Belém, Estado 
do Pará, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 319 — 4 a Zona.) 

OSCAR DA SILVA ALVES (583), filho de Antônio Caetano 
Alves e de- Maria da Penha, nascido a 30 de maio do 
1901, em Braz, Estado de São Paulo, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, nu 
mero 175 — 4 a Zona.) 

JOÃO PAULO OLECH (584), filho de Júlio Olech e de Bertha 
Pinto Olech, nascido a 27 de janeiro de 1900, no Dis
trictò Federal, funecionario publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Quali-
cação ex-officio, B . E . 68.) 

JORGE MARTINEZ JÚNIOR (585), filho de Jorge Martinez 
e dé Margarida dos Santos Martinez, nascido a 7 de j a 
neiro de 1913, no Districtò Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo 
Antônio.. (Qulaificação requerida, n . 6.402 — 8 a Zona.) 

MARIO GONÇALVES COSTA, (586)j filho de Raul Gonçalves 
Costa e de Adelaide Bezerra Costa, nascido a 28 de julho 
de 1910, no Districtò Federal, typographo, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal dc Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 7.310, 2" zona.) . ' 
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CHRIST0VÃO MALHEIROS, (587), filho de Carlos Maliieiros 
e de Maria Cândida Drago, nascido a 8 de maio de 1907, 
no Districtò Federal, desenhista, casado-, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 7.954, 2" zona.) 

CON ST AN TINO MAIA, (588), filho de Fructuoso Maia e de 
Anna Joaquina Dias, nascido a 2 de setembro de 1914, no 
Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 70, n . 3.970.) 

BRAULIO JOSÉ DE OLIVEIRA, (589), filho de Joaquina Maria 
de Oliveira, nascido a 23 de setembro de 1909, em Cabo 
Frio, Estado tío Rio de Janeiro, pescador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Sarto An
tônio. (Qualificação requerida, n . 2.936, 5 a zona.) 

CARLOS LUCIANO DA ROCHA (590), filho de João Luciano 
Pereira da Silva e de Maria Carolina da Rocha e Si'va, 
nascido a 15 de fevereiro da 1899. em Águas Bellas, Es
tado de Pernambuco, commercio, casado, cm domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 26, n. 6.973, 3 a zona.) 

GERALDO DE OLIVEIRA TAVARES, (591), filho dc Antônio 
Bonifácio de Oliveira Tavares e de Maria Antonia de 
Oliveira, nascido a 28 de maio de 1913, em Juiz de Fera, 
Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi- ' 
cilio eleitoral no districtò municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 79, 4 a zona.) 

ALFREDO DA SILVA (592), filho de Antônio José da Silva 
e de Rosalina Ferreira Mendes, nascido a 11 de janeire 
de 1891, no Districtò Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitora! no districtò municipal de Santo An-
tcnio. (Qualificação requerida, n. 391, 4 a zona.) 

MANOEL JONATHAS DO NASCIMENTO, (593), filho de 
Joaquim do Nascimento e de Antonia Maria do Nasci
mento, nascido a 29 de março de 1910, no Districtò Fe 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n . 7.807, 8* zona.) 

GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA (594), filho de Manoel Luiz 
de Oliveira e de Mana Luiza ide Oliveira, nasci lo a 7 de 
dezembro de 1909, em Barra Mansa, Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 85, 5 a zona.) 

GREGORIO JOSÉ DO NASCIMENTO, (5G5), filho dc Avelino 
José do Nascimento e de Joanna Francisca Cândida, nas
cido a 22 de outubro de 1880, no Districtò Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n.. 62, 4 a- zona. ' 

MARIA LANYR RAMOS (5961, filha de Kiodo Luiz Ramos e 
de Deolinda Ramos, nascida a 10 de março de 1907, em 
Itaguy, Estado do Rio Grande do Sul, professora, solteira, 
com domicilio eleitoral no"di-síricto municipal dc Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 303, 4* znoa.J 

PIIALYR XAVIER, (597), filha de José Fernandes Xavier J ú 
nior o de Miquelina Xaxier, nascida a 22 de outubro de 
1910, no Districtò Federal, funccionaria publica, solleira, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Auda. 
(Qualificação ex-officio, B . E. 68. 

NESTOR CAPAREJXI, (598), filho de Godofrcdo Caparclli e 
do Judith Caparelli, nascido a 15 de dezembro de 1912, 
no Districtò Federal, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 68, 4 a zona.) 

Y!D,IATO ARRUDA, (599), filho de Ántonieta de Ataide Mon-
corvo, nascido a 29 de março de 191 í, no Districtò F e 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no d is - ' 
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificarão reque
rida, n. 7.986, 2* zona.) 

MANOEL JOSÉ MARTINS (600), filho de Isolina Maria da 
Conceição, nascido a 2 de agosío de 1919, no Districtò 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Santo Antônio. (Qualificação re 
querida, n . 5.509, 9 a zona.) 

MARIA ANTONIA CORRÊA DE ALBUQUERQUE ;e0i\ filha 
de Tancredo de Albuquerque o. de Benedieta de Albu
querque, nascida a 13 de junho- dc 1902, em Miranda, 
Estado de Matto- Grosso, funccionaria publica, desqui-
tada, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ajuda. (Qualificação ex-officio, B . E . 68, 4" zona.) 

MIGUEL GUERRA SIMÕES (602), filho de José Simões Mo
reira e de Dorila•Guerra Simões, nascido a 29 de setembro 
de 1914, em Quarahy, Estado do Rio Grande do Sul, 

funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Ajuda. (Qualificação ex-officio, 
B. E . 68, 4 a zona.) 

JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA (603), filho de An
tônio Celestino Corrêa da Costa e de Maria Corrêa da 

' Costa, nascido a 2 de setembro de 191.2, em Santo Antônio 
' do Rio da Madeira, Estado de Matto Grosso, funecionario 

publico, solteiro com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ajuda. (Qualificação ex-officio, B. E. 68, 
4 a zona.) 

HEITOR PEREIRA DE ALMEIDA (604), filho de João Pe
reira de Almeida e de Ataria Pereira de Alnjeida, nascido 
a 7 de julho de 1910, em Araruama, Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Santo Antônio. (Qualificação re 
querida, n. 5Q0, 8 a zona.) 

VIRGÍLIO BRUNO (605), filho de Virgílio Bruno e- de Maria 
Magdalena, nascido a 11 de junho de 1892, no Districío 
Federal, empregado publico, casado, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação 
ex-officio B . E . 57, n. 40.385, 4 a zona.) 

ADOLPHO MAIA (.006), filho de Adolpho Gomes Ferreira 
Maia e de Henriquelta Ekilielr, nascido a 27 de abril de 
1910, no Districtò Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n, 139, 4 a zona.) 

ÁLVARO FARIA NETTO (607), filho de Silverio Faria Neito 
e de Salvina Faria Netto, nascido a 20 de fevereiro dc 
1910, no Districtò Federal, operário, solteiro, com donii-

• * cilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda., (Quali
ficação requerida, n. 5.38C. 8 a zona.) 

NAIR DA ROCHA VIANNA. (608), filha de Álvaro da Rocha 
Vianna e de Maria Thereza Thorquato da Rocha Vianna, 
nascido a 22 de julho de 1910, no Districtò Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ajucia. (Qualificação requerida, n . 141, 
4 a zona.) 

ROLDÃO ASSIS PEREIRA. (609), filho de Francisco A=sis 
Pereira e de Carolina Amorim Pereira, nascido a 4 cie-
junho de 1885, no Districtò Federal, commercio, solteirr», 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação ex-officio, B . E. 67, nu
mero 11.106, 4a zona.) 

BERNARDINO DE SOUZA COSTA (610), filho de Antônio 
José de Souza Costa e de Emiliana Carreiro Costa, nas
cido a 4 de agosto de 1897, no Districtò Federal, com
mercio, casado-, com domicilio eleitoral no districtò mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
n . 359, 4 a zona.) 

EDGAR DO COUTTO ( 6 1 l \ filho de Eduardo Tute Do Coutto 
e de Maria Augusta Do Coutto, nascido a 25 de julho de 
1885, na Capital Federal, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B. E . 46, n . 9.509, 6 a zona.) 

MANOEL MOREIRA MAGALHÃES (6!2), filho de Antônio 
Moreira de Magalhães e de Anna Martins de Magalhães, 
nascido a 17 de abril de 1904, no Districtò Federal, em
pregado no commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districtò municipal de Ilha do Governador. (Qualifi
cação requerida, B. E. 66, n . 126, 4 a zona.) 

CASSIO SUPLICY VIEIRA. (613), filho de Genserico Nunes 
Vieira e de Ilerciti-a Suplicy Vieira, nascido a lã dc fe
vereiro de 1913, na Capital do Estado de São Paulo, fune
cionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districtò municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 55, n. 7.380, 2" zona.) 

HOMERO DA ROCHA, (014), filho de Pio Dutra da Rocha e 
de Maria Francisca do Nascimento Rocha, nascido a 1; 

de fevereiro cie 1915, no Districtò Federal, contador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B. E . Cii, 
n. 61, 4 a zona.) ) 

rfOÃO ANTÔNIO CHAPELEM, (615), filho de João Antônio 
Chalapem e de Paimyra Maria Chapei em, r.ascido a 28 de 
março de 1909, em Vassouras, Estado do Rio dc Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . G6, 
n . 9.574, 7 a zona.) 

DEOCLECIANO RODRIGUES CORDEIRO, (616), filho do 
Franklin Rodrigues Cordeiro e de Emilia Maria Cordeiro, 
nascido a 15 de fevereiro de 1902, no Districtò Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral nc districtò 
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municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. CS, 
n . 97, 4 a zona.) ) 

GERALDO BLANCO HERNÀNDES (617), filho de Gervasio" 
Blanco e de Plácida Hernandes, nascido a 2 de outubro 
de 1909, no Districtò Federal, commercio, solteiro, com 
domieilio eleitoral no districtò municipal de Ajuda., 
(Qualificação requerida, B. E. 09, 241. 5 a zona.; 

ARLINDO L1DOR10, (618.1, filho de João Lidorio Soares e de 
Amélia Ribeiro Baptista, nascido a 24 de maio de 1909. 
ao Districtò Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de Ajuda, (Qualificação 
requerida. B . E. 70, n . 395. 4° zona.) 

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS, (619), filho de João Antônio 
dos Santos e de Maria Cândida dos Santos, nascido a 23 
de maio de 1912, no Districtò Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò munncipal ds Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.193, 7* zona.) • 

JOSÉ PEREIRA DE FIGUEIREDO, (620), filho de Bernardo 
Pereira de Figueiredo e de Maria Conceição Figueiredo, 
nascido a 28 de setembro-de 1904, no Districtò Federal! 
operário, casado, com domicilio eleitoral no districtò 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 6.051. 9 a zona.) 

ENJO MENDONÇA LlMA (G21), filho de João de Mendonça 
Lima e de Antonietta Brandão de Mendonça Lima, nas
cido a 28 de fevereiro de 1913, em Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio «leitora! no districtò municipal de Ajuda. (Qua
lificação ex-officio, B. E . 68 — 4 a zona.) 

ALIPIO TERRA PEREIRA (622), filho de Carlos Terra Pe
reira e de Honorina Terra Pereira, nascido a 7 de se
tembro de 1895, em Minas Geraes. funecionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 6S — 
4 a zona.) 

AURELIANO DOS SANTOS (C23), filho de José Faria dos 
Santos e de Senhorinha Silva dos Santos, nascido a 23 de 
junho de 1913, no Districtò Federal, pescador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, B . E . 08, n. 248 
— 1 " zona.) 

JOSE; FARIA DOS SANTOS (624), filho de José Custodio dos 
Santos e de Leonidia Francisca Rosa dos Santos, nascido 
a 28 de junho de 1882. no Districtò Federal, pescador, ca
sado, com domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, 
ri. 262 — I a zona .) 

ARLINDO T.HOMAZ COELHO (625), filho de Aríhur Tboraaz 
Coelho e de Maria da Gloria Coelho, nascido a 11 de julho 
de 1895, no Districtò Federal, commercio. casado, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Ilha.do Gover
nador. (Qualificarão requerida, n . 4..843 — i a zona,) ' 

HEITOR ALVES DA COSTA S.620), filho de Heitor Costa e dc 
Emilia Alves da Costa, nascido a 2 de maio de 1913, no 
Districtò Federal, funecionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districtò municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . 01, n . 4.098 ' 

• — 1" zona .) 
IRINEU ROSA (627), filho de Pedro Francisco Rosa -e do 

Isaura da Fonseca Rosa, nascido a 15 de/fevereiro de 1911, 
no Districtò Federal, pescador, solteiro, coro domicilio elei
toral no districtò municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, n . 4.G21 — I a zona.) 

RAMIRO MARTINS PEREIRA (628), filho de Orozimbo Martins 
Pereira e de Guiomar Martins. Pereira ..nascido a 1U do 
novembro de 1912, no Districtò Federal, funecionario pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districtò muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio. l í . E . 
68 — \4 a zona .) 

.WALFRIDO RODRIGUES (029), filho de José Antônio 
Chrispim Rodrigues 'e de Josepha Sucupira Rodrigues, 
nascido a 23 de julho de 1913, em Lavras, Estado do 
Ceará, funecionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districtò municipal de Ajuda. (Qualificação cx-
officio. B. E . CS — 4 a zona.) 

ALEXANDRE, FERREIRA COELHO (630), filho de Francisco 
Ferreira Coelho e de l Rosa Machado, nascido a 6 de de
zembro de 1905, no Districtò - Federal, commercio, sol- , 
teiro. com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. .(Qualificação requerida, B . E . 60, n . 100 — 
4 a zona.) 

OSMUNDO NONATO DOS SANTOS (631), filho de Nonato 
Alves Pereira dos Santos e de Petronilba Margarida F a 
rias, .nascido a 4 de .dezembro de 1909, no Distrieto da Sé, 
Estado da Bahia, operário, solteiro, com domicilio ciei-,. 

toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Quali-
ficação requerida, n . SS9 — 4 a zona.) 

RUBENS DE OLIVEIRA BARBOSA (632), filho de Manoel 
de Oliveira Barbosa e de Henriqueta Maria Barbosa, uas-
cido a 17 de abril de 1906, no Distrieto-Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto elei
toral de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E . 08, n. 213 _ 4 a zona.) 

JOÃO JOSE' DA COSTA PEREIRA JÚNIOR (633). filho de 
João José da Costa Pereira e de Anna Rosa da Conceição, 
nascido a 21'.de junho de 1895, em Maricá, Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
ao distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 7.974 — 2 a zona.) 

CARMEN BITTENCOURT BARCELLOS, filha de Manoel Sil
veira Bittencourt e de Maria Ferreira Bittencourt, nas
cida a 13 de abril de 1899, no Distrieto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
dc Ilha do Governador. (Qualificação requerida, n . 4.538 
— I a zona.) 

AROLDO PINTO BRANDÃO (635), filho de Joaquim Antônio 
Brandão e de Salomé Pinto Brandão, nascido a 24 de se
tembro de 1913, em Cuyabá, Estado de Matto Grosso, 

- funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
; no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 

ex-officio. B. E. 68 — 4 a zona.) 
HOMULO FAÍÍIA LIMA (636), filho de João Soares de Lima 

e de Castorina Faria de Lima, nascido a 21 de outubro de 
1912, no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral (no distrieto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, n . 138 — 4 a zona.) 

JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA (637), filho de Antônio 
Gonçalves da Silva e de Maria Joaquina da Conceição, 
nascido a 29 de janeiro de 1906, em União, Estado do 
Alagoas, operário, solteiro, com1 domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ilha do Governador. (Qualifi
cação requerida, B . E . 59, n . 4.600 — I a zona.) 

ALDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (638), filha do Horacio 
de Oliveira e de Lama Figueiredo de Oliveira, nascida a 
1 de junho de 1912, no Distrieto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, n . 157 — 
4* zoua.) 

ARISTOTELTNA LEITE CABRAL (039), filha de Gastão Leite 
Cabral e de Jovelina Ignacio Cabral, nascida a 24 de maio 
de 1916, no Distrieto Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificarão requerida, n . 349 — 4 a zona.) 

GIL BARROSO DA SILVA (640), filho de José Barroso da 
Silva e de Margarida Menrer .Barroso, nascido a 21 de se
tembro de 1900, ern Juiz de 'Fora, Estado de Minas Geraes, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 6.700 
— 2 a zona.) 

MANOEL CORRÊA DE MATTOS (641), filho de Manoel Luiz 
Corrêa e de Januaria Maria Luiza, nascido a 4 de julho 
.de 1S94, em Caxias. Estado do Rio de Janeiro, negociante, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, 
n . 177 — 4 a zona.) _ 

EMMANUEL DA SILVA PORTO (642), filho de Arthur EiT-
genio da Silva Porto e de Cecilia Maia da Silva Porto, 
nascido a 4 de fevereiro de 1888, em Nictheroy, Estado 
do Rio de Janeiro, pharmaçeutico, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n. 605 — 8" zona.) 

MAURÍCIO PIRES DE ALMEIDA (643), filho de Maria Lan-
ducena Pires de Almeida, nascido a 11 de maio dc 1911, 
no Distrieto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 499 — 8" zona.) 

IDA SHOMAKER LOPES (044). filha de Rodol-pho Schomakor 
3 de Henriqueta Gomes Seüomaker, nascida a 7 de março 
de 1893, em Ubá, Estado de Minas Geraes, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, n. ,3o4 — 

EU2EBI0 FERREIRA GUERRA .(645), filho de Manoel Fer 
reira Guerra e de Emilia Violante de Jesus, nascido a 
18 de agosto de 1899, no Distrieto Federal, chauffeur, 
casado, -com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação •requerida, B . E . 65, n . 9i — 
4 a zona.) _, . 

RICARDO CHAVES (646), filho de João Lopes Chaves e cie 
Maria Luiza de Almeida Chaves, nascido a 2 de janeiro 
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de 1892, no Distrfctc federal, commercio, cagado, eosi d o 
micilio eleitoral no distrieto municipal de ^anto Autjnio, 
(Qualificação requerida, n . 2.085 — 3" zona.)' 

JOÃO CRAVEIRO (647), filho de José Lopes Craveiro e de 
Elvira Lopes Craveiro, nascido a 16 de janeiro de 1911, 
em Rezende, Estado dc São Paulo, commercio, coltei.ro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 441 — 8 a zona.)! 

ANTÔNIO GOMES PINTO (648), filho dc Miguel Alves Pmto 
e de Maria Pinto Gomes, nascido a 26 de junho de 1902, 
no Distrieto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 140 — 4' zona.) 

ERNESTO FRANÇA FERREIRA (649), filho de Eduardo França 
Ferreira e de Julia França Ferreira, nascido a 15 de 
agosto de 1875, no Distrieto Federal, advogado, casa.io, 
cem domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 5.903 — 5 a zona.)| 

VICENTE JOSE1 GATO (650), filho de Paschoal José Galo 
e de Marianna Rosa da Conceição, nascido a 5 de março 
de ! 1903, na Ilha' do Governador, no Distrieto Federal, 
operário. ea o tKlo. ra^ domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E . 66, n . 48 — 4 a zona.) 

JOSE' DEOCLECIANO GOMES JÚNIOR (651), filho de José 
Deócleeiano Gomes e de Henriqueta Gomes, nascido a 
9 de julho de 1885, no Distrieto Federal, negociante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 4.158 — 
1* zona.) 

JOÃO COELHO PEREIRA JÚNIOR (652), filho de João Coelho 
Pereira e de Maria da Gloria Espíndola Coelho, nascido 
a 18 de maio de 1893, negociante, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n. 7.194 — 7* zona.) 

OSWALDO CATÃO DE OLIVEIRA (653). filho de Bonifácio 
Catão de Oliveira e de Maria da Conceição, nascido a 
6 de setembro de 1913, no Distrieto Federal, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, 
B . E. 68 — 4" zona.) 

MANOEL LUIZ DE CASTRO (654), filho de Francisco Go
mes de Castro e de Martinha Luiza de Castro, nascido 
a 6 de setembro de 1912, no Distrieto Federal, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 7.513 — 2 a zona.) 

PAULO HORACIO DE SOUZA (655), filho de Guilherme 
Horacio de Souza e de Alcina Teixeira de Souza, nascido 
a, 10 de junho de 1911, no Distrieto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.625 — 
8" zona.) 

MANOEL DE ALMEIDA (650), filho de Domingos da Costa 
e de Ermelinda de Almeida Costa, nascido a 30 de abril 
de 1911, no Distrieto Federal, pescador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 6.972 — 2 a zona.) 

MANOEL DUARTE GARCIA (657), filho de Martinha Maria 
da Conceição, nascido a 2 de abril do 1888, em Rezende, 
Estado do Rio de "Janeiro, empregado publico, viuvo, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 308 — 4 a zona.) 

LINO DE FREITAS (658), filho de Jorge de Freitas e de 
Mercedes Bastos de Freitas, nascido a 23 de setembro 
de 1896, no Distrieto Federal, despachante municipal, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 54, n. 2.054 
— 2 a zona.) 

DANTE PINHEIRO ALVES (659)., filho de Francisco Luiz 
Alves da Silva e de Zulmirà Pinheiro Alves, nascido a 
22 de fevereiro de 1890, em Villa Rio Novo, Estado do 
Espirito Santo, commercio, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 1.917 — 2 a zona.) 

ALCINO LOPES DOS SANTOS (660), filho de Theodoro 
Lopes dos Santos e de Joaquina Fernandes do Amaral, 
nascido a 5 de abril de 1893, no Distrieto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 47, 
n. 6.985 — 2 a zona.) 

MANOEL MUNIZ (661), filho de Manoel Muniz Franco de 
Medeiros e Presciliana Muniz de Medeiros, nascido a 
24 de dezembro de 1896, em Barra do Pirahy, Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio 

eleitoral no distrieto municipal do Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 56, n. 7.594 — 2" zona.) 

MARIA NO FERREIRA PINTO (662), filho de Manoel Fer 
reira Piv.io e de Joanna Amaíia Pinto, nascido a 12 &3 
setembro de 1888, no Distrieto Federal, pescador, ca
sado, com domieilio eleitoral no distrieto municipai de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B. E. 68, 
n. 153 — 4 a zona.) 

MANOEL VINHAES (663), filho de Manoel Teixeira Vinham 
e de Mafalda Gomes Vinhaes, nascido a 5 de junho d<» 
1908, no Distrieto Federal, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . 68, n . 209 — 
4 a zona.) 

MANOEL JOAQUIM PIRES (664), filho de José Maria Loo?j 
e de Margarida Rosa Pereira, nascido a 9 de novembro 
de 1901, no Distrieto Federal, lavrador, solteiro, com 
domieilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha d-o 
Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, n. 280 
— 4 a zona.) 

JOAQUIM FARIAS (665), filho de Joaquim de Farias e de 
Carlota de Farias, nascido a 8 de novembro de 1893, 
no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 282 — 13 a zona.) 

ANTÔNIO GOMES DE MESQUITA (666), filho de Narciso 
Gomes de Mesquita e de Ernestina da Purificação Oli
veira, nascido a 7 de julho de 1890, no Distrieto Fe
deral, .commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de A.;uda. (Qualificação requerida, 
B . E . 50, n . 7.055 — 2 a zona.) 

HENRIQUE DOS SANTOS SYLVESTRE (667). filho de Ma
noel Teixeira Sylvestre e de Maria Luiza do= Santos 
Sylvestre, nascido a 18 de julho de 1896, no Distrieto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitorx\ no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação re 
querida, n . 10.953 — 7 a zona.) 

CLAUDIONOR FRANCISCO DE MELLO (668), filho de Ma
noel Francisco de Mello e de Maria Joaquina de Mello, 
nascido a 25 de julho de 1874, no Distrieto Federal, 
despachante municipal, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n . 5.682 — 2 a zona.) 

ARTHUR PEREIRA DOS SANTOS (669), filho de Albino 
Pereira dos Santos e de Luiza de Souza Pereira, nascido 
a 25 de outubro de 1898, no Distrieto Federal, moto
rista, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 59, 
n . 7.790 — 2 a zona.) 

MARIO DE CASTRO (670), filho de Casemiro Antônio de 
Castro e de Ignez Amalia de Castro, nascido a 3 de feve
reiro de" 1913, no Distrieto Federal, funecionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districtò municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, B. E. 68 — 
4 a zona.) 

•ÜLYMPIO FERREIRA DA SILVA (671), filho de Antônio 
Ferreira da Silva e Elvira de Arruda Ferreira, nascido 
a 31 de agosto de 1912. em Cuyabá, Estado de Matto 
Grosso, funecionario publico, solteiro, com domicilie elei
toral no distrieto municipal tíe Ajuda. (Qualificação 
ex-officio, B. E . 68 — 4" zona.) 

ARY DE SOUZA (672), filho de João Pedro de Souza e de 
Clotilde Mendes de Souza, nascido a 29 de dezembro 
de 1913, em Campo Grande, Estado de Matto Grosso, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação ex-officio, 
B. E. 68 — 4 a zona.) 

MANOEL DE ARAÚJO DE SA' (673), filho de Leonor de , 
Araújo, nascido a 16 de julho de 1908, no Distrieto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitora! no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 7.494 — 2 a zona.) 

NAIR DE AZEVEDO GOULART (674),' filha de Jayme Corrêa 
de Azevedo e de Margarida Pereira de Azevedo, nascida 
a 10 de março de 1910, no Distrieto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 574 — 
11 a zona.) 

• JOSE' ROQUE DOS SANTOS (675), filho de Antônio Ata-
nazio dos Santos e de Maria Apolinaria dos Santos, 
nascido a 16 de agosto de 1903, em João d'el Rei, Estado 
de Minas Geraes, funecionario publico, solteiro, com 
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domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 65 — 4° zona.) 

ODETTE BORGES SIMÕES (676), filha de Carlos Ferreira 
Borges e de Amélia Anselmo Ferreira Borges, nascida 
a 8 de agosto de 1907, no Distrieto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, nu 
mero 4.858 — 1" zona.) -

ESTANÍSLAU CÂNDIDO GOMES DA HORA (677), filho de 
Bertholino Cândido da Hora e de Maria Francisca Gomes 
da Hora, nascido a 7 de maio de 1902. em S. Salvador, 
Estado da Bahia, operário, solteiro, com domicílio elei
toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, B. E , 53, n . 15.546 — 6 a zona.) 

[WALDEMAR ÍGNACIO LOURENÇO (678),. filho de José 
Ignaeio Lourenço e de Julieta da Cruz Lourenço, nascido 
a 14 de novembro de 1908, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 11.827 — 7 a -zona.) 

FELIPPE CA.PÜTO (679), filho de André Caputo e de Joanna 
Maria Eserivano, nascido n 30 do maio do 1914, no 
Distrieto Federal, com domieilio eleitoral "no distrieto 
municipal do Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, n. 352 — 4 a zona.) 

EU LI NA GONÇALVES FERREIRA (080), filha de Eulisiario 
Gonçalves. Fe r re i r a ' e de Felicidade Gonçalves Ferreira, 
nascida a 11 de junho de 1913, em Bomfim, Estado da 
Bahia, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no. 
distrieto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida. B. E . 08, n. 182 — 4 a ' zona . ) 

ERNESTINO FRANCO DE OLIVEIRA (681), filho de Antônio 
Franco de Oliveira e de Rosa Augusta da Conceição, 
nascido a- 20 de outubro de 1907, no Distrieto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
r i d a , ' B . E. 68. n. 240 — 4 a zona.) 

LUIZ COMEL NUNES (682), filho de Luiz Come! Munha 
e de Rosa Corallião Cascaliana, nascido a 2Í de julho 
de 1894, no Distrieto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 1.730 — 8 a zona.) 

DEOL1NDA MORAES (683), filha de Alice Silva Moraes, 
nascida a 10 de julho de 1913, no Distrieto Federal, 
dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal cie Ajuda. (Qualificação requerida, 
B. E . 73. n. 598 — 4* zona.) 

ÁLVARO FERNANDES DOS REIS (684), filho de Domingos 
Fernandes dos Reis e de Josephina Emilia dos Reis, 
nascido a 5 de setembro de 1891, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 73, 
n. 492 — 4 a zona.) 

NAÍR MOREIRA GOMES (685), filha de José Gomes Moreira 
e de Custodia Passos Moreira, nascida a 1" de agosto 
de 1900. no Distrieto Federal, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, n . 366 — 4" zona.)' 

ATT1LA ARAÚJO (686), filho de José Pinto de Araújo e da 
. Anna Lara Piu,to dc Araújo, nascido a 5 de maio da 

1900, em Itapemirim, Estado do Espirito Santo, pro
fessor, solteiro.'com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal di.' Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 303 — 3" zona.) f 

NELSON ALEXANDRE FERREIRA (G87), filho de Sebastião 
Alexandie Ferreira e de Julia Ferreira, nascido a 20 
de novembro de 1908, no Distrieto Federal, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 6.019 — 2 a zona.) 

ATHAYDE MARTINS CORRÊA (688), filho de Joaquim Mar
tins Corrêa e de Isabel Geliring Corrêa, nascido a 1" de 
fevereiro de 1898, no Distrieto Federal, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 187 — 0 a 

zona.) 
AIHSTI.DKS DOS SANTOS (689), filho de Sanundo Nogueira 

dos Santos p dc Cecilia Exposta, nascido a 15 de abril 
de (908. commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrír.ío municipal dc Ajuda. (Qualificação requerida, 
n. 4.799 — 2" zona.) 

JOSE' BERNABE' DA SILVA (690), filho de Manoel Januário 
da Silva o de Aclelia Maria da Silva, nascido a 11 de 
junho de 1908. no Estado do Rio dc Janeiro, empregado 

publico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E, 55», 
n . 7.789 — 2 a zona.) 

FRANCISCO FERREIRA DE MELLO FILHO (691). filho de 
Francisco Ferreira de Mello e de Julia Augusta Borges, 
nascido a 7 de janeiro de 1912, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B. E . 60, n. 60 —- 4 a zona.) 

PEDRO PEREIRA DA SILVA (692), filho de Francisco P e 
reira da Silva. Assis e de Amasilia Leite Pereira Assis, 
nascido a 31 de outubro de 1912, em Ribeirão Preto, 
Estado de S. Paulo, commercio, solteiro, com domkulio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n. 77 — 6 a zona.) 

EDMUNDO PEREIRA GAGO (693), filho de Alfredo Pereira 
Gago e de Juventina Abreu Pereira, nascido a 31 ds 
maio de 1910, no Distrieto Federal, commercio. solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal cie Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 212 — 8 a zona.) 

ROMEU GAMA (694), filho de Gaudencio Antônio Gama é 
de Benta Scrafina de Oliveira, nascido a 21 de feve
reiro de 1888, no Distrieto Federal, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 9.994 — 6 a zona.) 

ORMINDO LUIZ DE MOURA (695), fiího de Luiz Ricardo 
de Moura e de Deíphina de Moura, nascido a 5 de abril 
de 1889, no Distrieto Federal, pescador, viuvo, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, n. 235 — 4 a zona.) ' 

BELFASTE ALVES DA SILVA (696), filho de Antonia da 
Costa Mendes, nascido a 5 de maio de 1888, no Distrieto 
Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ilha do Governador. (Qualifi
cação requerida, n. 291 — 4 a zona.) 

FELIX RAMIRO DOS SANTOS (697), filho de Odorico João 
dos Santos e de Maria Jorge dos Santos, nascido a 22 
de novembro de 1911, em Cabo Frio, Estado áo Rio 
de janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, B. E. 63. n. 4.816 — 1* zona.) 

SEBASTIÃO AUGUSTO DOS SANTOS (698), filho de Silvino 
Augusto dos Santos e de Maria Antonia Jorge, nascido 
a 18 de dezembro de 1908, no Distrieto Federal, fune
cionario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal dc Ajuda. (Qualificação ex-officio, 
B. E . 68.) 

OSCAR DOS SANTOS (699), filho de Anselmo Cyrino dos 
Santos e de Maria Perpetua dos Sanlo3, nascido a S de 
julho de 1902, no Distrieto Federal, pescador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, nu 
mero 256, 4 a zona.) 

JOSE' ALVES DO NASCIMENTO (700), filho de Victor Al
ves do Nascimento e de Prudência Silveira de SanCAnna, 
nascido a 19 de março de 1884, no Estado da Bahia, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, u. 1.509 — 
4" zona.) 

NOELINO COSTA (701), filho de Manoel Teixeira da Costa 
e dc Elvira de Sá Carvalho Gosta, nascido a 20 de se
tembro de 1898. no Distrieto Federal, contador, casado, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de' Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 3.907 — 4 a zona.) 

BELLO RIBEIRO BRANDÃO (702), filho de Bello Augusto 
Brandão e de Ursula Ribeiro Brandão, nascido a 16 de 
outubro de 1880, em Porto Alegre (Estado do Rio Grande 
do Sul), dentista, casado, com domicilio eleitoral no dis-
tricLo municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 4.549 — 3 a zona.) 

GERALDO XAVIER DE LIMA (703), filho de Geraldo Fran
cisco Xavier dc Lima e de Amélia Adelina Guimarães 
Lima, nascido a 23 dc setembro de 1886, no Distrieto Fe 
deral, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no 
dislricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n . 377 — 5n- zona.) 

CLOTILDE VIOLA (704), filha de Francisco Viola e de Ma
ria Marino Viola, nascido a 7 de dezembro de 1903. no 
Dislricto Federal, commercio. solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
renuerida. B. E . 73. n. 2 8 1 — 5 a zona.) 

DANIEL VIOLA" (705). filho de Francisco Viola e de Maria 
Mariuo Viola, nascido a 20 de abril de 1916, no Dislricto 
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Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 73, n . 282 — 5 a zona.) 

ADALIA SCHOMAlvER (706), filha de Bernardo Schomaker 
Matos Von Klay e de Generosa da Silva Von íííay, nascida 
a 27 de junho de 1915, no Distrieto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha do Governador. .(Qualificação requerida, n u 
mero 347 — 4 a zona.) 

MARCELL1NO AUGUSTO BORGES (707), filho de Eduardo 
Augusto Borges e de Linda Alves de Moraes, nascido a 
2 de setembro de 1911, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 

>de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E„ 
68, n . 260 — 4 a zona.)) 

AUGUSTO BORGES (708), filho de Eduardo Augusto Bor
ges e de Linda Alves de Moraes, nascido a 8 de julho 
de 1909, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal Je Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . 68, n. 257 — 
4* zona.) 

PAULO GOMES (709), filho de Albertina Gomes .nascido a 
5 de setembro de 1912, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no-distncto municipal • 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
66, n. 49 — 4» zona.) 

HORMEZ1NDA DA SILVA CARNEIRO (710), filha de Antônio 
José Carneiro e de Hormenzinda da Silva Carneiro, nas
cida a 22 de julho de 1909, no Distrieto Federal, proíes-
sora, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requofida, B . E . .47, nu
mero 6.997, — 2 zona.) 

KESTOR DO RIA (711), filho de Mariano Doria e d<* Adelaide 
Doria, nascido a 27 de fevereiro de 1906, em S. Salva
dor Estado da Bahia, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . , 73, n. 505 — 4 a zona.) 

ANDRÉ' ÉSPINIIEIRA LEMOS (712), filho de João de Souza 
Lemos e de Alzira Espinheira Lemos, nascido a 18 de ja
neiro de 1900, no Estado da Bahia, electne.ista, casado, 
com domieilio eleitoral nodis t r ic to municipal de Ajuda. 
Qualificação requerida, n . 476 — 3 a zona.) 

JOSE' CALAZANS DE OLIVEIRA (713), filho de Francisco 
dos Santos Oliveira e de Joaquina Tavares Oliveira, nas
cido a 27 de agosto de 1888, em Angra dos Reis, Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação r e 
querida, B . E."73, n . 404 — 4 a zona.) 

DAVID CARDOSO (714), filho de Manoel Cardoso e de Maria 
Umbelina Cardoso, nascido a 5 de junho de 1909, no Dis- •> 
tricto Federal, pescador, solteiro, com,domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, B. E. 68, n . 276 — 4* zona.) 

-KIVADAVIA ALBERNAZ (715), filho de Manoel Maria Al-
bernaz e de Marianna Albernaz, naseido a 10 de abril de 
1912, em Cuyabá, Estado de Matto Grosso, íuneciona-
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 68 — 4a zona.) 

JOSE' CARLOS BOSELLI FREIRE DA COSTA (716), filho de 
Joaquim Sigmaringa da Costa e de Julieta Bcseili Freire 
da Costa, nascido a 19 de fevereiro de 1911, em Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, funecionario pu
blico, solteiro, com domicilio no distrieto mua ic ipa lde 
Ajuda. (Qualificação ex-officio, B . E . 68 — 4 a zona.) 

EUCLYDES DE OLIVEIRA (717), filho de Euciyies Abrão 
Allil de Oliveira e de Adelia Vieira de Oliveira, nascido 
a 22 de setembro de 1909, no Distrieto Federal, motorista, 
solteiro, corn domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 57, n . 9.568 
— 7* zona.) 

MANOEL DA COSTA MAIA (718). filho de Manoel da Costa 
Maia e de Clara Leopoldina Maia, nascida a 13 de setem
bro de 1900, no Distrieto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral, no distrieto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, B . E. 68, n. 244 

• — 1" zona.) 
EPAMINONADS TAVARES DE VASCONCELLOS (719). filho 

de José Tavares de Vasconcellos, nascido a 15 de junho 
de 1898, em João Pessoa, Estado da Parahyba do Norte, 
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n , 6.049 — 9 a zona.) 

ÍRJENIO MACEDO ANTUNES (720), filho de Arthur José 
Antunes e de Noeir.ia Macedo Antunes, nascido a 28 de 
outubro de 1903, em Araruama, Estado ao Rio de Janeiro, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal da Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, n . 362 — 4 a zona.) 

DURVAL RAUL CARDOSO (721), filho de Ovidio Paulo Car
doso e de Angelina Guiraldelli, nascido a 12 de março de 
1908. em laguna. Estado de Santa Catharina, commercio, • 
solteiro,'com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, n . 4.743 
— 4 a zona.) 

ALEXANDRE TA MOTTA CIRNE (722), filho de Alfredo da 
Motta Cinrne e de Anna Cândida Cirne, nascido a 12 de 
dezembro de 1908, no Distrieto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, n . 4.505 — 
4 a zona.) 

THEODORA DE SOUZA (723), filha de Francisco Moreira de 
Souza e de Victorina Moreira de Souza, nascida a 11 do 
setembro de 1898, em Feira de SantAnna, Estado da 
Bahia, funccionaria municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, B . E . n . 7.775 — 5 a zona.) 

FREDERICO GALA JÚNIOR (724), filho de Frederico Gui-
lherire Gaia e de Albertina Francelina Gaia, nascido a 
10 de outubro de 1908, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, con...domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . n. 7.258 — 
2 a zona.) 

ALCEBIADES TEIXEIRA DA CUNHA (725), filho de Pedro 
Teixeira da Cunha e de Deolinda Teixeira da Cunha, 
nascido a 28 de maio de 1897, em Alem Parahyba, E s 
tado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no tíistritco municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . n . 4.630 — I a zona.) 

AUGUSTO ADESE (726), filho de José Jorge Adese e de 
Joanna José Adese, nascido a' 30 de agosto de 1910, no 
Rio Grande, Eslado do Rio Grande do Sul, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, n . 441 — 
4 a zona.) 

PAULINO MENDES DO NASCIMENTO (727), filho de Hono-
rio do Nascimento Mendes e de Maria Francisca Fausto,' 
nascido a Lü de agosi.o de 1910, no Distrieto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
B . E . n. 7.254 — 8 a zn . a . ) 

EMILIA DOROTHEA PAEPECKE (728), iflha de Frederico 
Paepecke <* de Uirica Maria Paepocke, nascida a 5 de 
julbo de 1889, no Distrieto Federal, professora municipal, 
solle-va, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação ex-ofíicio, B . E . 71 — 4 a zona.) 

GASTÃO BERNARDO DE OLIVEIRA (729). filho de Leonel 
Bernardo ce Oliveira e de Julia de Oliveira, nascido a 
28 de abril de 1896, r a Capital Federal, empregado mu
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Saüto Antônio. (Qualifiuação ex-officio, B . 
E . 67 — 4" zona.) 

LUIZ GUIMARÃES RODRIGUES (730), filho de João José 
Rodrigues i de Margarida Guimarães Rodrigues, nascido 
a 15 de setembro de 1906, no Distrieto Federal, com
mercio, casado, cora domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 55, 
n. 7.355 — 4 a zona.) 

RENATO COSTA (*:32), filho de Roque da Costa e de Julia 
da Costa, nascido a 7 de abril de 1901, na Parahyba do 
Rui, Estado do Rio dc Janeiro, operário, casado, com po-
mioilio eleitoral ao distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação reoaerida, n . 8.116 — 6 a zona.) ; 

ANTÔNIO JOSE' DA SILVA (733), filho de Leão Felix da 
Silva e de Antonina Alexandrina Silva, nascido a 4 da 
janeiro de 1901, na Cidade Nova, Estado da Bahia, a l 
faiate, soiteiro, com domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . r,75 — 11 a son.a.) 

SALDANHA BOWCHARDET (734), filho de Joanny Bow-
chsrdet c de Catharina de Lemos Bowchardet, nascido a 
H de junho de 1895, em S. Fidelis, Eslado do Rio do 
Janeiro, pharmaceutico-, casado, com domicilio eleitoral 
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no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 281 — 7" zona.) 

JÓSE' CLEMENTE DE ARAÚJO (735), filho de Clemente de 
Araújo e de Maria Clemente de Araújo, nascido a 22 de 
julho de 1907, em Rússia, Estado do Ceará, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 7.977 — 
2' zona. 

HEITOR AUGUSTO SOARES (736), filho de Domingos Luiz 
Soares e de Maria Augusta Soares, nascido a 14 de junho 

de 1905, no Dislricto Federal, commercio, casado, com 
domicilio eieitoral no distrieto municipal de Ajudai' 
(Qualificação requerida, n . 9.946 — 6 "zona.) 

FRANCISCO MACHADO PAVÃO (737),' filho de Manoel Ma
chado Pavão e de Perciliana Gomes Pavão, nascido a 14 
•ie abril de 1894, no Distrieto Federal, commercio, casado, 
íom domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 8.641 — 6" zona.) 

HENRIQUE MARTINS DOS PASSOS (738), lifho de Olivio 
Martins dos Passos e de Maria Luiza Martins dos Passos, 
nascido a 1 í de julho de 1914, no Distrieto Federal, fune
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-of
ficio, B . E . 68 — 4" zona.) 

CLARO GRACILIANO DOS SANTOS CAVALCANTI (739), 
filho de Franqueíino dos Santos Cavalcanti e de Joanna 
Evangelista de Mello, nascido a 12 de agosto de 1877, e.m 
Iguarassú, Estado de. Pernambuco, estivador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação ex-officio, B . E . 73 — 
1" zona.) 

DOSE' THOMAZ DE OLIVEIRA (749), filho de Antônio Tho-
maz de Oliveira e de Guilhermina Rita de-Oliveira, nas
cido a 22 de julho de 1873, em Nictheroy,'Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, casado, com' domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação çequerida, 
B . E. 73, n . 409 — 4" zona.) 

oOÃO BORSOI JÚNIOR (741). filho de João Borsoi e de 
Bona Borsoi, nascido a 1 de novembro de 1902, no Dis
trieto Federal, industrial, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal à* Ajuda. (Qualificação requerida 
B . E . 73, n. 407 — 4" zona.) 

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS (742), filho de Antônio 
Dias dos Santos e de Maria Cardoso dos Santos, nascido 
a 15 de janeiro de 1911, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 73, 
n . 494 — 4 a zona.) 

YOLANDA PEREIRA DE AMORIM PIRES (743), filha' de 
Alfredo Pires e de Mariana Pereira de Amorim Pires, 
nascido a 2 de outubro de 1912, no Distrieto Federal, 
funccionaria do Serviço de febre amarella, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Au-
tonio. (Qualificação requerida, n . 552 — 4" zona.) 

MARIA DA CONCEIÇÃO IORIO (744), filha de Jacomo lorio e 
de Dolores lorio, nascida a 26 de, outubro de 1914, no 

• Distrieto Federal, funccionaria do SeSrviço de febre 
amarella, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 565 — 4a zona.) 

JOSE' JOAQUIM DE SANT'ANNA (745), filho de José. Joa
quim de SanfAnna e de Josina Amélia de SanfÀnna, 
nascido a 23 de janeiro de 1904, em 6. Salvador, Estado da 
Bahia, casado, operário, com domicilio eleitoral no dis-

. tricto municipal de Ajuda. .(Qualificação requerida, B . 
E . 73, n . 408 — 4 a zona.) 

URBANO COELHO RODRIGUES (746), filho de João Maria 
Rodrigues e de Maria da Gloria Coelho Rodrigues, nas-

• cido a 25 de maio de 1914, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida n. 579 
— 4 a .zona.) 

IOSE' RIBEIRO DE AMORIM (747), filho de Marcellino Ri
beiro do Amorim e de Janelha. de Amorim, nascido a 7 

• de janeiro de 1913; no.Distrieto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida B . E . 73, n . 445 — 
4 a zona.) 

CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS' (748), filho de Victoria 
• Francisca das Chagas, nascido a 21 de março de 1891, 

em Nictheroy. Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 

Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.198 — 
4 a zona.) 

JOSE' PINHEIRO DA SILVA FILHO (749), filho de José 
Pinheiro da Silva e de Rosa Neves Pinheiro, nascido a 
16 de agosto de 1906, em São Paulo, Estado de são 
Paulo, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n. 559 — 4° zona.) 

ENEDINA VASCO CORDOVIL DE OLIVEIRA (750), filha da 
Francisco Pedro Vasco e de Maria Dutra Vasco, nascida 
a 18 de maio de 1902, no Distrieto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal-de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 589 — 4' zona.) 

JOVELINO GASPAR (751), filho de Ernani José e de Maria 
José, nascido a 20 de dezembro de 1909, em Vassouras, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 10.954 — 7 a zona.) 

SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS (752), filho de João 
Bezerra dos Santos e de Erigida Bezerra dos Santos, 
nascido a I o de dezembro de 1912, em Pau d'Alho, Estado 
de Pernambuco, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 167 — 2" zona.) 

ANGÉLICO FRANCISCO DE OLIVEIRA (753), filho de 
Manoel Francisco de Oliveira e de Amélia Maria de Oli
veira, nascido a 11 de abril de 1883, no Distrieto F e 
deral, pescador, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal da Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, B . E . 70, n. 286.) 

RAYMUNDO GONÇALVES (754), filho de Gonçalves da 
Cunha e de Ursula da Conceição, nascido a 25 de julho de 
1892, em Humaytá, Estado do Amazonas, empregado pu
blico, viuvo, com domicilio eleitoral no distrieto da Ilha 
de Paquetá. (Qualificação requerida, n . 41 — 4° zona.) 

ANNA BAPTISTA DE OLIVEIRA AMORIM ANTUNES (755), 
filha de José Gonçalves de Amorim e de Maria Julia de 
Oliveira Amorim, nascida a 26 do junho de 1906, no 
Distrieto Federal, domestica, casada, com domieilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n. 2.289 — 5 a zona.) 

WALTER FILARDI (756), filho de Manoel Filardi e de Cla-
rinda Schuller Teixeira, nascido a 21 de outubro do 
1913, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com do
mieilio eleitoral no distrieto municipal de .Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 73, n. 512 — 4 a nona.) 

FRANCISCO ROSSI (757), filho de Júlio Rossi e de Cân
dida Luiza Giuste, nascido a 28 de junho de 1890, no 
Dislricto Federal, mecânico, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal da Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B. E . 68, n . 162 — 4 a zona.) 

DOMINGOS SANTIAGO (758), filho de Epaminondas Coelho 
Santiago e de Clara Santiago, nascido a 5 de março de 
1911, em Nova-Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, com
mercio, solteiro, Com domicilio eleitoral no distrieto mu-

' nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 73, 
n . 442 — 4 a zona.) 

JORGE CARDOSO DOS SANTOS (759), filho de Antônio 
Dias dos' Santos e de Maria Cardoso dos Santos, nascido 
a 2 de outubro de 1912, no Distrieto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, nu 
mero 497 — 4 a zona.) 

SAMUEL DE LIMA, MILLAU (760), filho de João José Mil-
lau e de Elvira.de Souza Lima, nascido a 27 de dezem-

' bro de 1901. em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
eto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 
73, n . 448 — 4 a zona.) 

PÉRSIO FERREIRA DE AGUIAR (761), filho de José Fer
reira de Aguiar e de Zelinda Mendonça de Aguiar, nas
cido a 10 de outubro de 1908, em Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, Inspector de Fazenda, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An-

' tonto. (Qualificação requerida, B . E . 70, n . 70 — 
4" zona.) 

CARLOS DE MORAES GOMES FERREIRA (702), filho de 
Carlos de Moraes Gomes Ferreira e de Cândida Maria 
de Siqueira Ferreira, nascido a 21 de abril de 1899, em 
Recife, Estado dc Pernambuco, funecionario publico, sol
teiro, com domicliio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, nu
mero- 70 — 4 a zona.) 
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OCIOLA MARTINELLI (763), filha de José Maríinelli e d<> 
Lncinda Martinelli, nascido a 22 de setembro de 1912, em 
Uberabinha, Estado de Minas Geraes, funecionario pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, B. E. 
08 — 4 a zona.) 

JOAQUIM DO AMARAL LOPES (764), filho de José Leandro 
Lopes e de Leonina do Amaral Lopes, nascido a 27 de 
setembro de 1910, no Distrieto Federal, ccmmereio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 187 — 4 a 

zona.) 
UBIRAJARA BITTENCOURT (765),. filho de João Nunes 

- Bittencourt e de Alice Monteiro da Luz Bittencourt, nas
cido a 19 de novembro de 1909, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 4.731 — 2 a zona.) 

ÁLVARO JOAQUIM PINTO DA FONSECA (766), filho de 
Antônio Joaquim Pinto da Fonseca e de Antônio Au
gusto Pinto da Fonseca, nascido a 24 de abril de 1883, 
no Distrieto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipaL de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 4.333 — 7 a zona.) 

G UAL TER MURILLO REIS (767), filho de Carlos da Silva 
Reis e de Mathilde Beffa Murillo dos Reis, nascido a 31 
de dezembro de 1906, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 

: de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n, 3.725 — 
3 a zona.) 

OZILIO JACOME DE CAMPOS (768), filho de Agenor Jaeome 
de Campos e de Ernestina dos Santos Marques, nascido a 
20 de novembro de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 7.023 — 7 a zona.) 

MAXIMINO COELHO MEIRELLES (769), filho de Maximiano 
Coelho Meirelles e de Sophla Brigida Meirelles, nascido 
a 27 de abril de 1896, em Paços de Ferreira — Por
tugal, brasileiro naturalizado, commcrciante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E. 71 — 4' zona.) 

MILETO MACIEL (770), filho de Joaquim Maciel e de An
gélica Rosa, nascido a 7 de março de 1886, no Estado 
do Rio d.e Janeiro, eommereiante, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal da Ilha do Governador, 
(Qualificação requerida, n . 2.882 — I a zona.) 

AUGUSTO FERREIRA NETTO (771), filho de Manoel Fer
reira Netto e de Maria Ferreira, nascido a 30 de março 
de 1902, no Distrieto Federal, estivador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificarão ex-officio, B . E . 73, n. 3.368—4" zona.) 

ALBERTO LACURTÈ (772), filho de Bernardo Laeurte e dc 
Maria Silveira de Faria, nascido a 15 de janeiro de 
1865, no Distrieto Federal, funecionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualifiação requerida, n . 314 — 4a zooa.) 

HERACLITO GUIMARÃES CREADO (773), filho cie Domingos 
Antônio Guimarães Creado e de Porciana Beraldi Gui
marães, nascido a 25 de dezembro de 1904, em Itabapo-
ana, Estado do Espirito Santo, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida r i . 5.952 — 6 a Zona.) 

AUGUSTA GOMES MENDES (774), filha de Alexandre Gomes 
Mendes e de Adelaide Maria Mendes, nascido a 14 de 
janeiro de 1914, no Distrieto Federal, domestica, solteira, 
com domicílio eleitoral no distrieto muncpal de Ilha do 

. Governador. (Qualificação requerida, n. 348 — 4 a Zona.) 
GERALDO VAZ DA COSTA (775), filho de João Vaz da Goãa 

e de Marianna Gonçalves Vaz, nascido a 5 de dezembro de 
1905, em Alberto Torres, Estado do Rio de. Janeiro, com
mercio, casado, com domicílio eleitoral no' distrieto m u 
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação, requerida, nu
mero 7.390 — 5 a zona.) 

JOSÉ GONÇALVES COIMBRA (776), fiího de José Gonça :ves 
e de Olivia Corrêa de Moraes, nascido a 25 de dezembro 
de 1902, no Distrieto Federai, commercio, viuvo, com do
micilio eleitoral no distrieto de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida n . 3.725 — I a Zona.) 

. CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (777), filho de Manoel 
Rodrigues de Oliveira e de Maria Emilia de Oliveira, 
nascido a 12 de novembro de 1897, em Petropolis, Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio 

eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida n. 10.634 — 6 a Zona.) 

THEODORO GOMES MENDES (778), filho de Narcizo Gomes 
Mendes e de Julia Rosa Mendes, nascido a 9 de novembro 
de 1892, no Districtò Federal, remador, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal do. Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, B . E. 68, n. 294 — 4" 
Zona.) 

LUIZ FARIA JORDÃO (779), filho de Alfredo Araújo Jordão 
e de Evangelina Faria Jordão, nascido a 29 de novembro 
de 1907, na Capital Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 411 — 4 a Zona.) 

ALCESTES MIRANDA FRAGOSO (780), filho de Francisco 
Maria Fragoso e de Eliza Miranda Fragoso, nascido a 9 
de maio de 1892, no Distrieto Federal, funecionario pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal da Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 9.298 — 7" Zona.) 

JOÃO CLEMENTE (781), filho de Francisco Clemente e de 
Maria Emilia Alves Bayão, nascido a 20 de março de 1003, 
no Distrieto Federal, commercio. casado, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 727 — 4a Zona.) 

2HLDA GOMES .MENDES (782), flha de Alexandre Gomes 
Mendes o de Adelaide Maria Mendes, nascida a 15 üe se-

«. tenibro de 1911, no Distrieto Federal, operaria, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, nu
mero 241 — 4 a Zona.) 

JOSii NERY DA SILVA FILHO (783), filho de José Nery da 
Silva e de Analia Fernandes da Costa Nery, nascido a 10 
de outubro de 1909, em Recife, Estado de Pernambuco, 
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B. E. 73, n. "499 — 4 a Zona.) 

• JUBERTO RODRIGUES BARRETO (784), filho de Francisco 
Rodrigues Barreto e de Anna Nobre Cavalcante Barreto, 
nascido a 3 dc setembro de 1910, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal üe Ajuda. (Qualificação requerida, 8.462 — 
6 a Zona.) 

CÍD DE OLIVEIRA COSTA (785), filho de Antônio de Oli
veira Costa e do Elvira Rosa de Oliveira, nascido a 6 de 
dezembro de 1899, eni Campinas, Fitado de São Paulo, 
commercio. viuvo, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualficação requerida, B . E . 73, 
n . 597 — üa Zona.) 

RAPHAEL ARAÚJO (786), filho de Lourenço Araújo e do 
Áurea Maria da Cruz, nascido em Ricos, Estado do Ma
ranhão, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. Qualificação ex-
officio, n. 573 — 4 a Zona.) 

JíUCLYDES JOAQUIM ALVES (787), filho de Alfredo Joaquim 
Alves e de Thereza Florinda da Conceição, nascido a 1J 
de julho de 1899, no Distrieto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municirwl de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B , E . 73, n . 452 — 
4 a Zona.) 

CARLOS FIDEL GONZALEZ" (788), filho dc Salvador Gon-
zalez c dc Maria Oroz Gonzalez, nascido a 25 de abri! de 
1904, em Petropolis, Estado do Rio do Janeiro, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B. E . G8, 
n . 109 — 4a Zona.) • 

LUCINIO DA SILVEIRA (78S), filho de José Luiz da Silveira 
Júnior e de Francisca Boneciicta da Silveira, nascido a 
7 de março de 1902, no Distrieto Federal, commercio, 
viuvo, com domicilio eleitoral no distrieto de Ajuda. 
(Qualificarão requerida, B . E . 73, n. 501 — 5 a Zona.) 

JOSÉ MIRANDA ROCHA (790), filho de Bernardo de Oliveira 
Rocha e de Emilia Miranda Rocha, nascido a 2 de no
vembro de 1.912. no Distrieto Federal, empregado publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral iio dislricto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, n . .405 — 
5* Zona.) 

SÉRGIO DE ALMEIDA (791), filho de Sérgio de Almeida e de 
Jamiaria Augusta de Almeida, nascido a 8 dc dezembro 
de 1877, no Estado de Minas Geraes, funecionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, B. E . 68 —• 
4 a Zona.) 

ANTHERO DO MONTE ROCHA (792), filho de Antônio Theo-
philo Rocha e de Maria José dos Montes Rocha, nascido 
a 28 de julho-de 1902, em Sobral, Estado do Ceará, com-



Quinta-feira 30 BOLFTW FT.F.TTOTUt: Agosto de 1S34 2725 

mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal dc Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 73, 

- n . 491 — 4 a Zona.) 
JOAQUIM DOS SANTOS (793), filho de Domingos Cesarmo 

dos Santos c de Maria Fonseca dos Santos, nascido a 1 de 
maio dc 1892, em Petrop>Ms, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal dc Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu 
mero 10.620 — 6 a Zona.) 

MIGUEL DOS SANTOS CORREIA (794), filho de Coriolano 
dos Santos Correia e de Esther Cordeiro de Mello, nascido 
a 23 de maio de 1902, em Canhotinho, Estado de Pernam
buco, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n. 350 — 5 a Zona.) 

BAPTISTA JOÃO GAMARO (795), filho de Domingos Gamaro 
e de Maria lorio, nascido a 17 de julho de 1910, no Dis
trieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida n . 501 — 8 a Zona.) 

ÃLVARO DOMINGOS CORRÊA (796), filho de Joaquim Alves 
da Rocha e de Anna Corrêa da Silva, nascido a 29 dc 
julho de 1900, no Distrieto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 73, n . 594 — 4 a zona.) 

DORIVALDINA DE SOUZA (797), filha de José Antônio de' 
Souza e de Leonor Iracema dc Souza, nascido a 24 de 
junho de 1912, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 75 — 
4 a zona.) 

MAURÍCIO DE FARIA BARILLARI (798), filho de Barillari 
Natali c de Octacilia Barillari, nascido a 25 do novembro 
de 1909, em Victoria, Estado do Espirito Santo, empre
gado bancário, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 0.898 — 3 a zona.) 

FERNANDO MIGNON (799), filho de Ernesto Leopoldo Mignon 
e de Izabel Werneck Mignon, nascido a 7 de maio de 1898, 
no Distrieto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. .(Qualificação 
requerida, n . 16 — I a zona.) 

TIBURCIO CARIBE' DA ROCHA (800), filho de Tiburcio 
Caribe da Rocha e de Faustina de Figueiredo Rocha, nas
cido a 9 de novembro de 1897, cm Santo Antônio de 
Padua, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitora! no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 73, n . 511 — 4 a zona.) 

ALOYSIO NEIVA (801), filho de João Augusto Neiva e de 
Anna Alaide Paço Neiva, nascido a 18 de maio de 1887, 
em São Salvador, Bahia, funecionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 5.975 — 3 a zona.) 

CLAUDEMI.RO FARAH (802), filho de Theophüo Farah e de 
Adelaide Fárah, nascido a 12 de novembro de 1911, nu 
Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 7.504 — 2 a zona.) 

ABNER SOARES (803), filho de Abner Soares e de Julieta 
Alves Soares, nascido a 27 de junho de 1895, np Distrieto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 66. n. 95 — 4 a zona.) 

AllYKERNE ÁLVARO NOITES DIAS (804), filho de Armando 
Noites Dias e de Felismina Noites Dias, nascido a 10 dc 
fevereiro de 1895, no Distrieto Federal, commercio. ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualilicação requerida, B . E . 66, n . 115 — 
4 a zona.) \ 

EMILIA MALLET RIBEIRO DA SILVA (805), filha de Emilio 
Mallet e de Etelvina Mallet, nascida a 2 dc agosto de 1864, 
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n. 534 — 4 a zona.) 

DORVALINO DE ARAÚJO (806), filho de Antônio Felipe de 
Araújo e de Minolvina Laurinda dos Santos; nascido a 
25 de fevereiro de 1903, em Barra Mansa, Estado do Rio 
dc Janeiro, operário, solteiro, com domiciiij eleitoral 
no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n. 632 — 4 a zona.) 

JOSUÉ' MOREIRA DA COSTA (807), filho de Augusto Mo
reira da Costa c de Blandina Moreira da Costa, nascido 
a 21 do novembro de 1897. no Distrieto Federal, com
mercio, casado, com domicilio e!eitor.aI no distrieto muni

cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, n. 410 
-— 4 a zona.) 

MANOEL ERNANI MARTINS (808), filho de Ernani Martins 
Affonso e de Clarisse Cecilia Gonçalves, nascido a 22 de 
fevereiro de 1908, em SanfAnna, Estado de Minas Geraes, 

• operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 6. 943 — 2 a zona.) 

LUIZ ALVES TINIM (809), filho de Manoel Alves Tinim e 
• de Francisca Francellina de Jesus, nascido a 24 de feve

reiro de 1903, em Fortaleza, Estado do Ceará, commercio, 
casado, com domicilio eleitora] no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n. 9.938 — 6 a zona.) 

FRANCISCO TORQUATO DE SOUZA (810). filho de José Tor- . 
ouato de Souza e de Canuta Maria de Souza, nascido a 21 
de junho de 1907, no Distrieto Federal, commercio. ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, n . 2.865 
— I a zona.) * 

ANTÔNIO LEMOS (811), filho de José Lemos e de Palmyra 
de Jesus, nascido a 3 de setembro de 1911, no Distrieto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, B. E . 60, n. 4.667 — I a zona.) • 

FREDERICO GROTH ALVES (812), filho de Manoel Antônio-
Alves e de Frederica Groth Alves, nascido a 16 de abril 
dc 1913, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 346 — 5 a zona.) 

AMÉRICO MOSCIARO (813), filho de Vicente Mosciaro e de 
de Hortencia Potado, nascido a 21 de agosto de 1899, no 
Distrieto Federal, commerciante, casado, com domieilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio (Qua
lificação requerida, n . 539 — 4a zona.) 

SALVADOR CARUSO (814), filho de Francisco Caruso e de 
Julieta Gambardelli, nascido a 8 de julho de 1916, no ' 
Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 576 — 4 a zona.) 

70SE' MARIA DA SILVA ROSA (815). filho de Job da Silva 
Rosa e de Carolina Lemos da Silva Rosa, nascido a 15 
de janeiro de 1912, na ilha de Paquetá, no Distrieto Fe 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Ilha de Paquetá. (Quai.ilicação r e 
querida, n . 4.945 — I a zona.) 

JOÃO ANASTÁCIO RIBEIRO (816), filho dc José Dias Ribeiro 
e de Emilia Menezes Ribeiro, nascido, a 11 do maio de 
1902, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 

- (Qualificação requerida, n. 7.626 — 8 a zona.) 
ANTÔNIO COIMBRA (817), filho de Álvaro Guedes Coimbra 

e de Anna Baptista Felizarda, nascido a 23 de fevereiro 
de 1901, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, casado, com domicilio eleitora! no distrieto muni
cipal de Ilha do Governador, (Qualificação requerida, 
ii. 4.734 — T zona.) 

MOUSINHO DA SILVA JARDIM (818), filho de José Marques 
Jardim e de Josepha Abrantes, nascido a 15 de julho de 
1897, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Aluda. (Qua
lificação'requerida, B, E.; 63. n . 11.895 — 7 a zona.) 

AFFONSO FORTES SOARES PEREIRA (819). filho de José 
Soares Pereira Júnior e de Maria da Gloria Fortes Soares 
Pereira, nascido a 2 de março de 1913, no Distrieto Fe
deral, commercio, solteiro, com domieilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E. 63. n . 4.829 — I a zona.) 

ANTENOR DE ALMEIDA (820), filho de Francisco de Al
meida e de Laurinda Mesquita de Almeida, nascido a 29 
de maio de 1899. no Distrieto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida. B . E. 73, n. 460 — 7 a zona.) 

LUIZ GUERRA. (821), filho de João Guerra e de Anna Joa
quina da Motta Cavalcanti, nascido a 21 de janeiro de 
1898, em Floresta dos Leões. Estado de Pernambuco, mi
litar, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, 
n . 60, 7 a zona.) 

AUGUSTO CAETANO DA CRUZ, (822), filho de Antônio Cae
tano da Cruz e de. Joaquina da Conceição Cruz, nascido a 
10 de junho do 1866. na cidade de São Paulo. Estado da 
São Paulo, funecionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n. 2.500, 2 a zona.) 
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ISAC ISRAEL, (823), filho de Raphael Israel e de Lara 
Israel, nascido a 25 de fevereiro de 1903, em Rliodes, 
Itália, commerciante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto-municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n. 551, 4* zona.) 

WALDEMAR DA SILVA PEIXOTO. (824), filho de Júlio da 
Silva Peixoto e de Dina Rosa de Jesus, nascido a 24 de 
dezembro de 1914, no Distrieto Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 496, 8* zona.), 

NELSON MACHADO BASTOS, (825), filho de Ernani Pinto 
Bastos e de Noelia Coelho Machado Bastos, nascido a 6 
de outubro d. 1914, no Distrieto Federal, estudante, sol
teiro, com vdomicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 690, 8 a zona.) 

ALBERTO MOREIRA, (826), filho de Antônio Gomes Moreira 
e de Joaquina da Silva, nascido a 12 de agosto de 1899, 
no Dislriclo Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 540, 4* zona.) 

GASTÂO DE ANDRADE, (827), filho de Miguel Arthur do 
• Andrade e de Adelaide Real Costa de Andrade, nascido a 

12 de outubro de 1880, em Itaguaby, Estado do Rio de Ja
neiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 549, 4" zona.) 

LEON WINTTSKONSKI, (828), filho de Abrahão Winitskonski 
e de Golde Naneguste, nascido a 10 de junho de 1894, em 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, commercio, casado, 
;om domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 11.557, 6* zona.) 

JOSÉ MARIA DA SILVA, (829), filho dc Sérgio Martins da 
Silva o de Jovercina Nascimento da Silva, nascido a 10 
de outubro de 191J, em Juiz de Fora, Estado de Minas 
Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santo_ Antônio. (Qualificação re 
querida, n. 293, 9' zona.) 

AFFONSO DE ALMEIDA E SILVA (830), filho de Luiz Al
meida e Silva e de Adelaide de Almeida e Silva, nascido 
a 29 de setembro de 1887, no Distrieto Federal, pescador, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 544, 4" zona.) 

JOEL AMOEDO FARIA (831), filho de Augusto Souza Faria 
e de Maria Jacintha Amoedo, nascido a 10 de novembro 
de 1901, em Porto, Portugal (bras. naturalizado), com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 557, 
4* zona.) 

ARACY ORNELLAS DE LUCENA (832), filha de Jesuino da 
Silva Ornellas e de Lucilia Volganga Ornellas, nascida a 6 
de abril de 1900. no Distrieto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Lha do 
Governador. (Qualificação requerida, B. E. 59, n. 4.541, 
1* zona.) 

ARTHUR BAPTISTA VILLELA GUAPIASSU' (833), filho de 
Antônio Baptista Villela Guapyassú e de Claudina Per
petua Sá Ganpyassú. nascido & 22 de junho de 1869, no 
Distrieto Federal, capitalista, casado, com domicilio elei-

-toral no distrieto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida,' n. 363, 4 a zona.) 

MANOEL GONÇALVES (834), filho de José Gonçalves e de 
Olympia Gonçalves da Cruz, nascido a 21 do agosto de 
1897, no Distrieto Federal, pintor, casado,' com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B. E. 59, n . 7.796, 2" zona.) 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA CAMPAGNAC (835), filho de Mario 
de Oliveira Campagnac e de Maria de Oliveira Campagnac, 
nascido a 23 de março de 1907, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio elcitaral no distrieto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificarão requerida, 
B . E. 70, n. 375. 4' zona.) 

ANTÔNIO JACINTHO MATHEUS DA COSTA (836)), filho de 
Antônio Jacintho Maíheus da Costa e de Paulina Camila 
da Costa, nascido a 18 de junho dc 1889, em São Gonçalo, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, B . E . 70, n. 345, 
4" zona.) 

IRINEU ARIGONT (837), filho de Margarida Arigoni, nascido 
a 16 de dezembro de 1909, em Paracamby, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio elei
toral^ no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 80, 4 a zona.) 

ANTÔNIO RODRIGUES CASA NOVA JÚNIOR (838), 1'Uho do 
Antônio Rodrigues Casa Nova e de Maria Rodrigues Casa 
Nova, nascido a 9 de janeiro de 1907, no Distrieto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda, (Qualificação requerida, n. 27531, 
4 a zona.) 

MANOEL DE CARVALHO SAYÃO (839), filho de Manoel 
\ Joaquim Pereira Pinto Sayão e de Carlinda Julia de 

Carvalho Sayão, nascido a 2 de maio de 1894, no Distrieto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ilha do Governador, (Qualifi
cação requerida, n. 355, 4 a zona.) 

MANOEL GOMES RANGEL (840), filho de Antônio Gomes 
Rangel e de Clara de Souza Rangel, nascido a 23 de feve
reiro de 1900, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 6.459, 
4 a zona.) ) 

BOA VENTURA DE MELLO (841), filho de José Romão e de 
Rita Lazarina de Mello, nascido a 9 de dezembro de 1904, 
no Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, B. E.. 68, n. 170, 
4 a zona.) 

GEORÜ1NA DA SILVA ORNELLAS (842), filha dè Jesuina 
da Silva Ornellas e de Lucilia Volganga -Ornellas, nas 
cida a 16 de janeiro de 1910, no Dislricto Federal, com
mercio, solteira, com domieilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E. , 70. n , 361 — 4 a zona.) 

FRANCISCO DA SILVA (843), filho de Thomaz Francisco 
Alves e de Elvira Moreno, nascido a 12 de outubro de 
de 1907, no Distrieto Federal, operário,, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ajula. (Quali
ficação reauerida, B . E. 73, n. 495 — 4 a zona.) 

...ARIANO REGAZZO (844), filho de Domingos êtegazzo e de 
Anna Cassava, Dascido a 3 de fevereiro de 1803, em Pia-
niga (Itália), empregado publico, viuvo, com domicilio 
eleitoral uo distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação ex-officio, B. E. 23, n. 3.442 — 4 a zona. 

GUILHERME DE DACIA E BRITO (845), filho de Henrique 
de Dacia e Brito e de Maria da Piedade Carolina de Brito, 
nascido a 9 de outubro de 1871, em Nictheroy (Estado do 
Rio de Janeiro), empregado publico, casado, com domi
cilio eleitoral no dislricto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B. E. 77, n . 601 — 4" zona.) 

ANTÔNIO BORGES (846), filho de Alfredo Borges e de The
reza Vieira Borges, nascida a 13 de agosto d-j 1909, no 
Distrieto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E. 60 .n. 4.666 — I a zona.) 

UBI1ÍAJA' FIÚZA DA ROCHA (847), fiího de Maria José Pe
reira Fiúza, nascido a 17 de janeiro de 1910, no Distrieto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n . 580 — 4* zona.) 

JOÃO LEMOS (8 48), filho de José Lemos e de -José Lemos, nas 
cido a 24 de outubro de 1913, no Distrieto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral uo distrieto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B. E. 59. n. 4.407 — I a zona.) 

REGINALDO FERNANDES DE MORAES (8 49), filho de Lucas 
Alves Pequeno de Moraes e de Zefcrina Fernandes de 
Moraes, nascido a 7 de agosto de 1909, no Dislricto Fe 
deral, sargento reformado, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ilha do Governador, 
(n. 574 — 4 a zona.) 

DR. GASTON" LUIZ DO REGO (850\ filho de Manoel Luiz do 
Rego e do Romualda do Espirito Santo Rego, nascido a. 
3 cie setembro de 1894, na cidade de Amorgorosa (Estado 
da Bahia), advogado, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal dc Ilha de Paquetá. (Qualificação 
ex-officio, B. E. 22. n . 4.514 — 1* zona.) 

ALEXANDRE DA COSTA CAMARGO, (851), filho de Balbtno 
da Costa Camargo e de Rosa da Costa Camargo, nascido a 
5 de março de 1879, no Distrieto Federal, commerciante, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 3.191, 2 a zona.) 

ALEXANDRE BUCKDID, (852), filho de Ignacio Buckdid e 
de Regina José Jragiri, nascido a 14 de março de 1907, 
no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal dc Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 209, 7 a zona.) 
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JiATTíANAEL DA SILVA, ($53 >, TiItio de João Joaquim da 
Silva e de Mana Tticoaora da Silva, nascido a 27 de 
março de 1905. no Distrieto Federa!, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no dislricto municipal de Santo An
tônio. (Qnajifirarão requerida, n . 626, 4" zona.) 

SEBASTIÃO UI£ SOUZA, (854-?, filho de Cariota Claudma .de 
Souza, nascido a 20 de janeiro de 1901, no Distrieto 
Federal, pintor, so telro, cem domiciljo^eleUoral no dis-
Irieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. 
E. 77, n . 613, 4" zqna .) 

ANTÔNIO ESUOVINO. (Sõ-6), 5'íilio de Salvador Eseovuio e de 
Maria Rosa Granada, nascido a 7 de outubro de 1379, 
no Distrieto Federal, industrial, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, n. 10.061, 7* zona.) 

SEBASTIÃO SIQUEIRA, (857 ;„ filho de Joaquim Siqueira 
Filho, e dc Schastiana Siqueira, nascido a 19 de janeiro 
de 1911, em Vassouras, listado do Bio de Janeiro, ope
rário, casado, com domicilio -eleitoral no distrieto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu 
mero 734, 4* zona .) 

OOÃO FRANCISCO MAGALHÃES DE SODZA, (858), filho de 
José Magalhães de Souza e de Thereza de Jesus, nascido 
a 18 de maio de 1905. no Distrieto Federal, commercio, 

. viuvo, com domicilio eleitoral no distrieto muaicipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 149, 2* zona.) 

JORGE DA SILVA, *£59,. fi.lho de José da Silva Júnior «.de 
Emilia Nunes da Silva, nascido a 16 de setembro de 1898, 
no Distrieto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n. 536. 4* zona.) 

lIliTU MARTINS DA SILVA (8C9V- filha de João de Souza 
.Martirts e de Maria Rosa Martins, nascida a 25 de setem-
toro de 1898, no D:;lr;eto Federal, domestica, casada, c o m 
domicilio eleitora! no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 530, 4" zona.) 

RENATO JOSÉ DE OLIVEIRA REIS, (861), filho de M a r i o 
Gomes dos Reis e de Flora de Oliveira fieis, nu&sitte a 
19 de março de 1914, em Vassouras, no Estado do 'Rio 
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no dislricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 714, 4" zona.) 

ÇESAFilO SOARES DE LIMA, (862), filha de José Soares de 
Lima e de Generosa Soares de Lima, nascido a 2 de ®u-
tubro de 1889, em Muricy, Estado de Alagoas, commereio, 
casado, com domicilio eleitral no distrieto municipal de 
Santo Antônio.. .(Qualificação requerida, n . 7.-375, 
5" zona.) 

MARCELLO VlRMÃO DE LAVARES (863), filho de Bemvinda 
Aleixo da Silva, nascido a 16 de janeiro de 1901, em 
Macuco, Estado .do Rio de Janeiro, empregado na Santa 
Casa, solteiro, -com domicilio eleitoral nu .dislricto m u 
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 7.742, 6" zona. i 

ÂNGELO CASTICLIO.VE, (864i. filho de Carlos Castigliorte e 
de Paschoaiina Espetai Castiglione, nascido a 15 de 
agosto de lt.00. em Ouro Preto, Estado de Minas Geraes, 
commercio, casado, com domicílio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
ii. 7.892. 5* zona.) 

FRA.VCELINÁ DE LIMA, (86,5), filha de Manoel Caetano de 
Lima e de Diamantina Rosa de Andrade, nascida a 22 
de agosto de 1895, no Distrieto Federai, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, 
n . 173, 4* zona..) 

DEMETRIO LIMA, (866), filho de Manoel Caetano de Lima e 
de Diamantina Rosa de Lima, nascido a 22 de julho da 
1901, no Distrieto Federal, pescador, solteiro, com domi
cilio .eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, n . 350, 4" zona.) 

FIRMO .MOREIRA ALVES, (867), filho de Manoel Garcia Alves 
e de Julieta da 'Silva Alves, nascido a 1 de junho de 
1904, no Distrieto Federal, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto munie-ipal de Ajuda. (Quali
ficação, B . E . . 7 3 , n . 401, 4 a zona.") 

MANOEL XAVIER DA CUNHA, (868), filho de Francisco Xa
vier da Cunha e de Estella Denart da Cunha, nascido a 
26 de fevereiro de 1909, no Distrieto Federal, mechanico, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal, de 
Santo Antônio. (Qualificação -requerida, n , 4.478, 
'9a zona.) 

FRANCISCO BLOISE. (869!. filho de Genaro Bloise-e d e An
gela Bloíse, nascido a 15 de outubro de 1880, Itália, pro
prietário, casado com domicilio eleitoral no distrieto mu-
c.cipíU de Santo Antônio. (Qualificação requerida nu
mero 347 , 5" zona.) 

All.ViAM.HJ PINTO RlBIilRO. (870), filho de Jeronymo Pinto 
Ribeiro e de Idalina Rita do Espirito Santo, Campos, 
Estada do Rio de Janeiro, ferreiro, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, a. 542, 4 a zona.) 

ALMER1.NDO JOSÉ DE OLIVEIRA,- (871), filho Oe José 
Custodio de Oliveira e de Olympia Carvalho de Oliveira, 
nascido a 22 de abril de 1911*, no Distrieto Federai, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal cie Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, 
n . 440, 4* zona.) 

JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO, (872), filho de José 
Custodio de Oliveira e de Olympia Carvalho de Oliveira, 
nascido a 5 de fevereiro de 3910, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E. 73, 
a . 406, 4 a zona.) « 

MARGARIDA RODRIGUES DOS SANTOS DUARTE, (873/ a 

filha de Antonio.Rodrigues dos Santos e de Maria Ger-
trudes da Silva Cabral, nascida a 24 de novembro de 5 9CU, 

"no Distrieto Federal, professora municipal, casada, com 
domicilio eleitora! no distrieto municipal de Ajuda, 
(Qualificação requerida. B. E. 60, n . 7.899, 2 a zona.'! 

LUIZ FAGUNDES DE SOUZA (874), filho de Canuto Fa^ 
gund.es de Souza e de Maria Marques de Souza, nascido 
a 3 de agosto de 1912, no Distrieto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no .distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . j£. 73, n. 458, 
4 a zona.) 

FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, (875), filho de Alexandre 
Alves .Azevedo Aredes, e de Henriqueta Martins de Aredes, 
nascido a í cie outubro de 1891, *em Banana!, Estado do 
Rio de Janeiro, despachante, casado, com domicilia elei
toral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 73, n. 496, 4" zona.) 

HERCULANO LOURENÇO («76), filho de. João Lourenço e 
t de Emilia Lourenço. nascido a 1 da. março de 1909, no 
"Distrieto Federal, estivador, casado.'-com domicilio elei

toral no distrieto municipai de Ajuda. (Qualificação ex-
officio,-B. E. 73, n . 31.121, 10a zona.) 

J O S É RODRIGUES ALVES, (877), filho de Antônio Alves da 
Cunha e de Fausta Alves da Cunha, nascido a 2 de janeiro 
de 190.0, no Distrieto Federal, estivador, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua-

• lificação ex-o.ffieio, B . E . 73, n. 30.404, 1* zona.) 
ÜLYSSES PEREIRA DA SILVA (878), filho de Antônio Pe

reira da Silva e de Agripina Pereira Gaspar, nascido a 
20 de junho de 1913, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E. 74, n. 558, 
6 a zona.) 

LEOPOLDO DA SILVA (879), filho de Gracelacio Leopoldo da 
Silva e de Guiltiermina Maria da Silva, nascido a 6 de 
janeiro de 1901, em Palmital, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 77, nu
mero 648 — 4 a zona.) 

LEONARDO JOAQUIM CAVALCANTE (880). filho de Case-
miro Joaquim Cavalcante e de Jovina de Souza Caval
cante, nascido a 11 de abril de 1893, em Assú, Estado do 
Rio Grande do Norte, operário, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B. E . ^73, n. 412 — 4 a zona.) 

PLÍNIO FRANCISCO DA SILVA (881), filho de Manoel Fran
cisco da Silva e de Maria da Rosa Conceição, nascido a 
19 de dezembro de 1904, cm Maeahé, Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E. 68, n . 230 — 6 a zona.) 

WENCELAU BRAZ LEAL DA COSTA (882), filho de Tancredo 
Theotonio Leal da Costa e de Djanira Pereira da Costa, 

"nascido a 13 de novembro de 1910, em Campanha, Estado 
de Minas Geraes, commercio, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B „ E. 73. n. 476 — 4 a zona.) 

N O E L REIS R I B E m O (883), filho de Joaquim'"José Ribeiro 
e de Albertina Reis Ribeiro, nascido a 15 de novembro de 
1915. no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com domi-
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cilio eleitoral do distrieto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida. B. E . 74. n . S48 — 7* zona.) 

CARLOS PEREIRA DUARTE (984), filho dc Delpfiim Pereira 
Duarte c de Maria Moreira Duarte, nascido a 18 de março 
de 1901, em São Luiz, Estado de Minas Geraes, guarda-
livros, casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Ajuda. [Qualificação requerida, n . 2.889 — 2 ' 
zona.J 

OSWALDO ELIAS (883), filho de Antônio Elias c de Vicencia 
Gallotc. nascido a 2 de setembro de 1911, no Distrieto 
Federal, commercio,- solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 59, n. 0. 725 — 3' zona.) 

ALBERICO VIEIRA CARDOSO (880), filho de José Vieira 
Cardoso e de tzaliel Vieira Cardoso, nascido a 22 de ou
tubro de 1911. no Distrieto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio' eleitoral no distrieto municipal de Santo 

, Antônio. (Qualificação requerida, n . 938 — 12" zona.) 
RAUL ILDEFONSO DE OLIVEIRA FILHO (887), filho de 

Raul Ildefonso de Oliveira e de..Maria Alves de Oliveira, 
nascido a 19 de dezembro dc 1909, iiò Distrieto Federal, 
operário, solteiro, com domieilio eleitoral no dislricto 
municipal de Tlha do Governador. (Qualificação ex-officio 
B. E. 70 — V zona.) 

OSCAR ALVES DOS SANTOS (888), filho de João Alves 
cios Santos e. di; Mariaima da Silva, nascido a 7 de d e 
zembro de 1902, no Distrieto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal Tio Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 7.495 — 2 a^$ona.) 

JOÃO JOSE' DA SILVA (889), filho de João José da Silva o 
de Jositia Maria'da silva, nascido a 15 de setembro de 
1874, em Es Irei ia, Estado do Rio de Janeiro, empregado 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação c.r-
officio. B. E. 30, n. 31.977 — 4 a zona.) 

SEBASTIÃO PEREIRA BAPTISTA (890), filho de Manoel Pe
reira Baptista e de Anna Carolina da Conceição, nascido 
a 20 de janeiro de 1903, em Ilha Grande, Estado do Rio 
de Janeiro, empregado municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação ex-officio, B. E. 39. n. 32.007 — 4" zona.) 

DULCE DA SILVA AMORIM (891), filha de José da Silva 
Júnior e de Emilia Nunes da Silva, nascida a 4 de março 
rio 1910. no Distrieto Federal, domestica, casada, côni 
domicilio eleitoral a c--distrito iiMinicipcJ de Ajuda. [Qua-
íuvacãc e&-officbiJ 11. J.017 — .S3 zana . ) , «, 

LUIZ AUGUSTO' SARAIVA PINHEIRO (892),'filho de M a r -
anno Augusto Saraiva Pinheiro e de Joaquina Gotivea 
Pinheiro, nascklu a 22 de março de 1888, no Estado do 
Rio de Janeiro, proprietário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal 'de Santo Antônio, (Quali
ficação ex-officio. n. 1 .017 — 8 zon°a.) 

'SARAH MAIA LOPES DA SILVA (893), filha de Antônio Maia 
e de Eugenia Nunes Maia, naseida a 11 de dezembro.fia 
1887, no Distrieto Federal, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santa Antônio. (Qua
lificação requerida, n. 025 — 4* zona.) 

JCD1TH GUIMARÃES GOMES DA CRUZ (834), filha cie Ma
noel Joaquim Pereira Guimarães e de Henriqueta Chaves 
Ferreira Guimarães, nascida a 29 de junho de 1885, nu 
Distrieto Federai,' domestica, viuva, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n. 717 — 4 a zona.) 

• JOÃO GOMES (81)5), filho de Marianno Manoel Gomes e de 
Maria. Margarida Gomes, nascido a 28 de dezembro de 
1904, em Macalié, Estado do Rio de Janeiro, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipai de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, u. 448 — 
3" zona.) 

OCTAVIO DOS SANTOS SILVA (890)/filho de Gonçalo dos 
Santos Silva e de Bonifacia dos Santos, nascido a 17 de 
setembro do 1889. no Distrieto Federal, commercfo, sul-r 
"teiro. com' domicilio eleitoral no dislricto municiipa! de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, 11. 351 —• 
0" zona.) 

FRANCISCO BARONE N VSTASI ( 8 9 7 ) , filho de Antônio Nas-
tasi é de Maria Bavone -Nastasi, nascido a 22 de fevereiro 
de 1912, em Rhuctes, Itália, medico veterinário, solteira, 
com domieilio eleitoral 110 distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 548 — 4 a zona'.") 

AIDA ALCEDINA DE MAGAGLHÃES BRAGA (898), filha 
de Antônio da Silva Braga e de Ambrosina de Magalhães. 
Braga, nascida a 9 de maio de 1893, eni Juiz de Fora, 
Estada de Minas Geraes, commercio, solteira, com domi

cilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 538 — 4" zona.) 

PEDRO MARQUES (899), filho de Ângelo Marques & dc Caro
lina Marques, nascido a 27 de agosto de 18UU, uo Distrieto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral 110 
dislricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n . 572 — 4* zona.) 

DOSVVALDÓ FIGUEIREDO (900), filho de Armanda Monteiro, 
nascido a 1 de outubro de 1909, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districtu mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, B. E . 
33, n. 945 —- 4' zona.) 

ALBINO LÚCIO DE MENEZES (901), filho de José Lúcio 
de Menezes e de Marcellina Luiza de Menezes, nascido 
a 8 de outubro de 1889, em Nictheroy, Estado do Rio"de 
Janeiro, motorista, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n. 7.200 — 7 a zona.) 

JOSE' DE RIBAMAR SOARES (902), filho de Hcmeterio Ma
noel Soares e de Raymuhda da Costa Soares, nascido a 25 
dc fevereiro de 1910, em São Luiz, Estado do Maranhão, 
estudante de medicina, solteiro, com domicilio eleitoral 
uo distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, 11. 556 — 4 a zona.) 

NATALINA IORIO TRANCOSO (903), filha de Affonso Ma
rina lorio e de Maria do Rosário Cilento lorio, nasci la 
a 25 de dezembro de 1898, em Campos, Estado do Rio. 
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal dc Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 568 — 4 a zona.) 

JOSE' BERNARDO PINTO (904), filho de Antônio Bernardo 
Pinto o de Auroria Vigaria, nascido a 12 dc junho dc 
1909, uo Distrieto Federal, commercio. solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal dc Santo An
tônio. ÍQualificação requerida, n . 701 — 4 a zona.) 

ViCTOR DUVAL BARRETO (905), filho de Octavio Barreto 
de Oliveira e de Judith Duval Barreto, nascido a 0 de 
maio de 1908, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, 11. 571 — 4a zona.) 

JOÃO VIANNA RIBEIRO (906), filho de Adriano Ribeiro ria 
Cunha e de Marianna Vianna, nascido a 2 de dezembro 
da 1889, em Campos, Estado do Rio, seleiro, viuvo, com 
cioniicíIiD elaiíoral nc- dislricto municipal de- Sa'nto An-
t.mj'3. (Qual Li cação rcnierida, c . 5-01 — i" zcna. i 

ARTHUR JOSE' DA COSTA (&07), filha de Carolina lio sai ia 
Lopes, nascido a 7 de dezembro de 1915, em Nictheroy, 
Ettado dc Rio, coaimereio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação • requerida, n. 723 —. .4 a zona.) 

LEANDRO MARQUES PINHEIRO (908), filho de Luiz Mar
ques Pinheiro e de Sophia Euristidcs Marques Pinheiro, 

, . nascido a 26 de maio de 1907. no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domieilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 8.416 — 6a- zona.) 

FIDELG1NA MOREIRA QUADROS (909); filha de Christiono 
Dantas Moreira e de Sophia Rodrigues Moreira, nascida 
a 12 de outubro de 1889. em Valença, Estado do Rio, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ilha do Governador.. (Qualificação reque
rida, n. 215 — 4 a zoiia.) 

AJÍBERTO FRANCISCO QUADROS (910), filho de João F r a n 
cisco Quadros e de Philomena Thomasia da Silveira, 
nascido a 10 de agosto dc 1884, no Distrieto Federai, 
machinísta, casado, com domicilio eleitoral 110 distrieto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, n. 460 — 4* zona.) „ 

ÁLVARO DOS SANTOS (911), filho de Antônio Cerqueira 
c dc Demethilde Rosa, nascido a i de outubro de 1902, 
no Distrieto Federal, lavrador, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Governador., 
(Qualificação requerida, B . E . 08, n . 283 — 4a zona.) 

THEODORIC-O DUTRA MARTINS (912), filho de Enrico Du
tra Martins e de Tercina Pereira Dutra,, nascido a 23 
de dezembro de 1911, no Distrieto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral 110 distrieto municiiní 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 11. 358 
— 4 a zona.) 

WALTER SOARES (913), filho de Antônio Francisco Soares 
e de Virgínia Cavalcanti Soares, nascido a 4 de julho 
de 1915, no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com 
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domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, n . 7G1 — 4 a zona.) 

ANTÔNIO DE SOUZA ORNELLAS (914), filho de Manoel 
Ornellas Pessoa e de Custodia Souza Caldas, nascido a 2 
de novembro deti901, em Campos, Estado do Rio, operário 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 583 — 
12a zona.) 

JÚLIO GOMES PASSOS (915), filho de Antônio Alves Passos 
c de Ambrosina Gomes Passos, nascido a 2 de setembro 
de 1901, em S. Luiz, Estado do Maranhão, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
dc Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, n . 447 — 
4 a zona.) 

HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO (916), filho de Car-
lindo dos Santos Coutinho e de Martinha dos Santos 
Coutinho, nascido a 15 de março de 1904, no Distrieto 
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
diStricto municipal de Ajuda. (Qualificação, B . E . 77, 
n . 045 —; 4 a zona.) 

FRANCISCO BARROCO (917), filho de Benigno Barroco e de. 
Mathilde de Assis, nascido a 27 de agosto de 1893, no 
Dislricto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 68, n. 222 — 4 a zona.) 

ALDEMAR GUAPYASSÚ (918), filho de Arthur Baptista Vii-
lcla Guapyassú e de Iria de Macedo Guapyassú, nascido a 
23 de abril de 1915, no Distrieto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, n. 759 — 4 a zona.) 

AUG1ER CORRÊA DA SILVA (919), filho de Guertier Corrêa 
da Silva e de Sebastiana Corrêa da Silva, nascido a 17 de 
julho de 1915, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, n . 637 — 4 a 

zona.) 
MANOEL DAMASCENO (920), filho de Paulino Damasceno 

e de Maria Augusta, nascido a 16 de junho de 1908, 
em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, 
n . 206 — 4 a zona.) 

JOÃO ELESBÃO PIRES (921), filho de José Manoel Pedro e'de 
Henriqueta Palmyra, nascido a 28 de outubro de 1913, 
no Distrieto Federal, funecionario publico, solteiro, ,com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal dc Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 553 — 4 a zona.) 

JOÃO WANDERLEY DE MATTOS (922), filho de Joaquim 
Antônio de Mattos e de Virgilia Wanderley de Mattos, 
nascido a 16 de junho de 1903, em Bomfim, Estado da 
Bahia, electrieista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E. 77. n. 614 — 4*. zona.) 

JOSE1 REZENDE DOS SANTOS (923), filho de'Cândido Cabral 
dos Santos e de Maria Rozenda dos Santos, nascido a 14 
de novembro de 1908, no Estado de Sergipe, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 73, n . 455 
— 4" zona.) 

HERCILIA ROTANDARO (924), filha de Alberto Rotandaro e 
de Carmen Viola, nascida a 14 dc fevereiro de 1914, no 
Distrieto Federal, modista, solteira, com domicilio elei-' 
toral no distrieto municipal de A j u d a . (Qualificação 
requerida. B . E . 77, n. 002 — 4 a zona.) . 

MARIA DOMINICA VIOLA (925), filha de Amadeu Viola e de 
Maria Caetano Leão, nascida a 26 de abril de 1908, no 
Distrieto Federal, actriz, casada, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal cie Ajuda. (Qualificação reque
rida. B. E . 77, n . 006 — 4 a zona.) 

11ERMENEGILDO DESSEN (926), filho de Menotte Dessen 
c de Lúcia Dessen, nascido a 3 dè maio de 1898, em 
Petropolis, Estado do Rio, negociante, casado, com do- ' 
micilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 73, n. 403 — 4 a zona.) 

ARIA DE MORAES (927), filha de Julieta Maria da Con
ceição, nascida a 21 de janeiro de 1898, no Distrieto 
Federal, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no 
dislricto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida; B . E . 03, n. 4.897 — I a zona.) 

[ MOACYR DA CUNHA ROSA (928), filho de João Paulo da 
Cunha Rosa e cie Eulalia Gomes dos Santos, nascido a 
0 de dezembro de 1911, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
dc Ilha'do Governador. (Qualificação requerida, B 1 E . 56, 
n . 4.490 — I a zona.),_j/"~ """ "''"'" 

RAUL MACHADO DA SILVA (929), filho de Luiz Machado 
da Silva, e de Maria Adelaide Machado da Silva, nascido 
a 30 de abril de 1901, na Capital Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 7.291 — 2 a zona 
( a n t . ) . 

FRANCISCO CARLOS BRICIO (930), filho dc Francisco Car
los Bricio e de Leonor de Sampaio Bricio, nascido a 

' 1 5 de agosto de 1890, em Bello Horizonte, Estado de 
Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n, 738 — 4 a zona.) 

JULIETA SANTOS (931), filha de Manoel Cruz Coutinho 
e de Maria José Cruz Coutinho, nascida a 19 de dezem
bro de 1889, no JJistricto Federal, proprietária, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. ' (Qualificação requerida n . 724 — 4 a zona.) 

CARLOS COUTO (932), filho de Liberato Couto e de Sevel-
cina Couto, nascido a 26 de abril de 1898, em Campos 
(Estado do Rio), operário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida n . 184 — 4 a zona.) 

ADELINO DE MENDONÇA, filho de Sebastião José de Men
donça e de Henriqueta Maria Luiza da Cruz, nascido a 12 
de janeiro de 1908, no Distrieto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 53, 
n . 4 . 8 9 8 — 1 " aona.) 

BENEDICTO PEREIRA GAMA (934), filho üe Raymundo 
Pereira e de Anna Maria da Conceição, nascido a 8 de 
dezembro de 1909, no Distrieto Federal, empregado pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral, no distrieto m u 
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 7.933 — 
2 a zona.) 

MARINA OLIVEIRA DE ALMEIDA (935), filha de Ibrahfm 
Oliveira da Costa e de Constança Chaves de Oliveira, nas
cida a 28 de outubro de 1910, na Capital Federal, com
mercio, casada, com domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 142 —> 
4 a zona.) 

OSWALDO MORAES (936), filho de Bento Luiz de Moraes e 
de Adalgisa Medeiros Moraes, nascido a 12 dc abril dc 
1908, na Capital Federal, ferroviário, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, n . 71 — 9 a zona.) 

PAULINA DA ROCHA FREITAS PEIXOTO (937), filha de 
Paulino Netto de Freitas e de Maria Cândida da Rocha 
Freitas, nascida a 23 do janeiro de 1882, no Distrieto 
Federal, professora, viuva, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida,-n. 8.223 — 2 a zona.) 

JÚLIO DE SOUZA (938), filho de Quirino de Souza e de 
Enesia de Souza, nascido a 2 do abril de 1904, em Cam
pos (Estado do Rio de Janeiro), operário, casado, com 
domicilio eleitoral-no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 8.587 — 0 a zona.) 

NAGIB JOSE' DIB (939), filho de José João Dib e de Anna 
Justina de Jesus, nascido a 22 de outubro de^ 1911, em 
Alpinopolis (Estado de Minas Geraes), estudante, sol- , 
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, . 1 . 721 — 
5 a zona.) 

ADALBERTO DE OLIVEIRA BITTENCOURT (940), filho do 
Horacio de Oliveira Bittencourt e de Rosalina de Oli
veira Bittencourt, nascido a 17 do outubro dc 1899, no 
Distrieto Federal, operário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ilha do Governador., 
Qualificação requerida, B. E . 06. n . 68 .— I a zona.) ' 

JOSE' JUNQUEIRA (941), filho de João Canella e de Maria 
Canella Junqueira, nascido a 7 de julho de 1903, em 
Bello Horizonte (Estado de Minas Geraes), commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
66, n . 134 — 4 a zona.) 

MOACYR DE MORAES (942), filho de Marinho de Moraes e 
de Aria de Moares, nascido a 7 de abril de 1915, no Dis
trieto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, B . E . 66, n . 54 — 4 a zona.) 

JULIETA DE MORAES (943), filha de Marinho de Moraes e 
de Aria de Moraes, nascida a 23 de dezembro ie 1908, no 

\ Distrieto Federal, domestica, solteira, com domicilio ciei-



2730 Quinta-feira 30 nni.FTTM FT.F.TTORAL 

tc-al no distrieto municipal de Ilha do Governaoor. 
(Qualificação requerida. B . E . 66. n . 132 — 4 a zona.) 

BARTHOLOMEU FERNANDES (944), filho de Manoel João 
Fernandes e de Jovita de Jesus Fernandes, niscidu a 24 
de agosto de 1909, em Abaeté (Estado do Parái , funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no '"dis
trieto municipal de Santo Antônio. (Quahíicaeão re
querida, n . 2.705 — r zona.) 

MANOEL DO AMARAL "VERGUEIRO (945). filho 5 Í Hugo do 
Amaral Vergueiro e de Amélia Vieira Vergueiro, nas
cido a 20 de marco de 1913, no Distrieto Fe tarai, fune
cionario publico, solteiro, com domicilio eieitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida,, 
n . 7.919 — 2 a zona.) 

ARNALDO DURINDO PINTAS1LGO (946), filho de Antônio 
Durindo Pintasilgo e de Maria Generosa da Silva, nas
c ido^ 30 de setembro de 1913. no Distrieto Federai, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal de Ajuda. (Qualificação ruiuerida, n . 7.319 — 
2* zona.) 

JOÃO ALVES DA SILVA (947), filho de Manoel'Alves da 
Silva e de Guilhermina Maria da Conceição, nascido a 
14 de junho de 1912, em Palmeiras dos índios (Estado_ 
de Alagoas, commercio, solteiro, com domieilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 161 — 10a zona.) 

NOR1VAL MOR IN (948), filho de Avelino Morin e de Alber
tina Prado Morin, nascido a 6 de setembro de 1910, no 
Distrieto Federal, commercio, casado, com domicilio elei-; 
toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 588 — 13 a zona.) 

SEBASTIÃO MARCONDES PIRES MEDEIROS, filho de Se
bastião Medeiros e de Sebastiana Victorina Pires, nascido 
a 26 de setembro de 1910, no Distrieto Federal, empre
gado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . 
E . 73, n . 510 — 4» zona.) 

ANTÔNIO MARINO (950), filho de Pedro Marino e de Lúcia 
Carlomagno, nascido a 10 de fevereiro de 1903, no Dis
trieto Federal, engenheiro-agronomo, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n. 8.249 — 6 a zona.) 

KICOLAU JOSE' DA SILVA (951), filho de Joaquim Ferreira 
da Silva e de Maria Moreira da Silva, nascido a 10 de 
dezembro de 1897, no Distrieto Federal, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda.' 
(B. E . 73. n . 504 — 4 a zona.) 

JAGY GUEDES DE .CARVALHO (952), filho de Mario Gue
des de Carvalho e de Clarisse Alves de Carvalho, nasci Jo 
a 24 de junho' de 1912, em Nictheroy (Estado do Rio), 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 77,' 
n . 603 — 4 a zona.) 

PAULO GOMES CALÇO (953), filho de João Francisco Calço 
e de Maria Gomes Calço, nascido a 5 de outubro de 
1913, no Distrieto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida. B. E . .77, n . 611 — 4 a zona.) 

LAURO OCTAVIO SOARES DA SILVA (954), filho de Octa
vio Laureano Silva e de Alice Soares da Silva, nascido 
a 1 de marco de 1903. no Distrieto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E. 77, n . 605 — 
4» zona.) 

OCTAVIO CARLOS PEREIRA (955), filho de Arthur Carlos 
Pereira e de Henriqueta da Silva Pereira, nascido a 24 
de janeiro de 1907, no Distrieto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 

' Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
61 sup. , n. 4.731 — 1" zona.) 

AUGUSTO MOREIRA (959), filho de Casemiro José Moreira 
e de Helena Moreira, nascido a 12 de fevereiro c'e 1898, 
em Santo Antônio de Padua (Estado do Rio de Janeiro), ne
gociante, casado, com domicilio eleitoral no dislricto mur 
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, 
n . 438 — 4 a zona.) 

AMADEU DOMINGUES (957), filho dc Francisco Domingues 
e de Virgínia Fontes Domingues, nascido a 24 de de
zembro de 1903, em São Gonçalo (Estado do Rio de 
Janeiro), motorista, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, B. E . 68, n. 282 — 4 a zona.) 

JOSE' MOREIRA DE AGUIAR (958), filho de José Vaientim 
de Aguiar e de Claudina Moreira de Aguiar, nascido a 
17 de março de 1907, no Distrieto Federal, stenegrapho,. 
solteiro ,com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, a. 6.350 — 
3* zona.) 

WALDVR RANULPHO DE OLIVEIRA (959), filho de João 
Ranulpho de Oliveira e. cie Maria Azevedo de Oliveira, 
nascido a zi de novembr rle 1912. no Distrieto Federai, 
commercio, solteiro, com domieilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, B. 
E. 77, n. 708 — 4 a zona.) 

ALBERTO fEREIRA ALVES DOS SANTOS (960), filho de 
Albertino Alves Pereira e de Belmira de Jesus, nascido 
a 12 de julho de 1909, no Distrieto'Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 094 — 
4 a zona:) 

ANTONIO^DOMINGOS DE SOUZA (961), filho de Domingos 
Francisco de Souza e de Maria Isabel de Souza, nascido 
a 22 de outubro de 1896. no Distrieto Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
n . 668 — 4° zona.) 

«LBINO DA SILVA MAIA JÚNIOR (962), filho de Albino da 
Silva Maja e de Amélia Cândida Maia, nascido a 19 de 
abril de 1889. no Distrieto Federal, pintor, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal ie Ajuda., 
(Qualificação requerida, n . 4.747 — 6° zona.) 

OCTAVIO DE CARVALHO (963). filho de Francellina de 
Carvalho, nascido a 11 de abril de 1908, no Distrieto Fe 
deral, commercio, viuvo, com domicilio eleito"ai no dis
trieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. 
E . 73. n . 413 — 4 a ' zona.) 

ALCIDES DA FONSECA OUTEIRO (964), filho de Manoel 
Mirandas Outeiro e de Henriqueta Vieira da Fonseca 
Outêiro. nascido a 11 de junho de 1904, no Distrieto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B. E 61, n. 8.102 — 2 a zona.) 

ANTÔNIO tEREIRA DA SILVA (965), filho de Agostinho 
Pereira e de Maria Lopes de Carvalho, nascido a 30 de 
dezembro de 1896, no Distrieto Federal, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 73, n . 439 — 
4 a zona.) 

JOÃO DE SOUSA (966), filho de Victorino Paes de Sousa e 
de Marcelina Ayres de Sousa, nascido a 26 de novembro 
de 1906, na Capital Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B. E. 73, n . 456 — 4 a Zona.) 

ALEXANDRINO. LOPES DOS SANTOS (967), filho de Joa
quim Lopes e de Maria Henrique, nascido a 23 de abril 
de 1894, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, ecrn 
domicilio eleitoral no dislricto de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B. E. 70, n . 394 — 4" Zona.) 

AMÉRICO FADINI (968), filho de José Fadini e de Eleita 
Fadini, nascido a 14 de setembro de 1906, no Disrlicto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação reauerida, 
n. 742 — 4 a Zona.) 

PEDRO JOSE' DO ROSÁRIO (969), filho de Marcos José do 
Rosário e de Maria Geralda da Conceição Rosário, nascido 
a 4 de julho de 1892, em Ilha Grande, Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B. E . 73, n. 508 — 4 a Zona.) 

*VO CORRÊA FRIAS (970), filho de João Corrêa Frias e de 
Engracia Maria Frias, nascido a 1 de janeiro de 1908, 
no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal de Santo Antônio. (Qua-* 
lificação requerida, n. 81 — 4a Zona.) 

ALIPIO MARTINS FARIA (9711. filho de João Esquino e de 
Marianna Martins Esquibo. nascido a 1 de abri! de 1889, 
em Nictheroy, Estado do Rio, commercio, casado, com do
micilio eieitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n. 338 — 5 a Zona.) 

ANNIBAL LOURENÇO DA SILVA (972). filho de Pedro Lou
renço Silva e de Luiza Resende, nascido a 22 de agosto 
de 1910, no Distrieto Federal, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto •municipal de Ajuda. (Qua
lificação'requerida. B. E. 57, n. 9.705"— 7 a Zona.) 

JÚLIO MAGALHÃES (973), filho dc Manoel Pinto Magalhães 
e de Maria da Piedade Magalhães, nascido a 9 de maio 
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cie 1887, no Distrieto Federai, contador, casado, com do
micilio eleitoral no dislricto municipal de Ajuda. (Qua

lificação requerida, B . E. 73, n . 461 — 4 a Zona.) 
CRAS1LINA DE MENESES GOSTA (974), filha de João Ray

mundo Cicero de Meneses e de Anna Pimentel de Meneses, 
nascida a 22 de outubro de 1885, em Duas Barras, Estado 
do Rio, funccionaria municipai, viuva, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação ex-officio, B . E-. 40, de 1933 — 4 a Zona.) 

JOSE' CORTEZ (975), filho dc Etelvino Cortez e de Maria 
Isabel Pacheco Cortez, nascido a 8 de junho de 1905 no . 
Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipai de Ajuda. (Qualificação r e 
querida, B . E . 77, n . 153 — 10a Zona.) 

JOAQUIM DA SILVA BRAGA (976), filho de Antônio Ber- -
nardo Silva Braga e de Rosa Maria da Conceição, nascido 
a 8 de dezembro de 1870, em Guarapary, Estado do Es
pirito Santo, estivador, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação ex- -
officio, B. E. 73, n . 3.655 — 4 a Zona.) 

BOM FIM D'ABADIA (977), filho de Manoel Francisco d'Abadia 
e de Josepha Barbosa d'Abadia, nascido a 14 de novembro 
de 1907, em Anápolis, Estado de Goyaz, medico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 528 — 4 a Zona.) 

OSWALDO SANTOR.O ( 978), filho de Francisco Santoro e do 
Philomena Penna, nascido a 1 de março de 1913, no Dis
trieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B. E. 73, n . 460 — 4 a Zona.) 

JOSE' BEZERRA DE CARVALHO (979), filho de José Bezerra 
de Carvalho e de Eulalia Izabel dos Santos, nascido "a 28 

. de dezembro de 1899, em Aracaju, Estado de Sergipe, car
pinteiro, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 68, nu
mero 266 — 12" Zona.) * 

JOSE' FRANCISCO DE OLIVEIRA (980), filho de Francisco 
Alves de Oliveira e de Maria Zulmifa de Oliveira, nascido 
a 2 de março de 1896. em Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte, pintor, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 8,>099 — 2 a Zona.) 

ALBINO DIAS COSTELLA (981), filho de Manoel Joaquim 
Castella e de Maria Thereza Dias, nascido a 26 de no
vembro de 1889. em Traz os Montes, Portugal, enfermeiro, 
casado, com domicilio .eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 77, n. 152 — 
10a Zona.) 

RAYMUNDO MENDES CARNEIRO (982), filho de Manoel 
Mendes Carneiro e de Maria Amélia Vidal, nascido a 25 
de Fevereiro de 1903, em Sobral, Estado do Ceará, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. 'Qualificação ex-officio, n . 157.) 

ABDON SMITH THOME' (983), filho de Ramon Smith e de 
Antonia Thomé, nascido a 29 de julho de 1907, no Dis
trieto Federal, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Aiuda. (Qualificação requerida, 
B. E. 59. n . 9.836 — 7 a Zona.) 

MALFOUR ROMDAM (984), filho de Assem Romdam e de 
Maria Romdam, nascido a 19 de maio de 1893, em Tra-
poles, Syria, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 423 — 4" Zona.) 

MARIA CARLOTA PIRES CARREIRA DA COSTA (985), filha 
de José Pires Carreira e de Maria Joaquina da Silva 
Freire, nascida a 7 de dezembro dç, 1874, em Friburgo, Es
tado do Rio de Janeiro, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n. 712 — 4 a Zona,) 

MARIA BASTOS DE SOUSA (986), filha de Seraphim Pires 
Bastos e de Marcellina Pires Bastos, nascida e 11 de julho 
de 1900, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, proprie
tária, viuva, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 739 — 
4 a Zona.) 

ODETTE TEIXEIRA DA SILVA (987). filha de Alberto José 
Teixeira e de Arlinda Gonçalves Teixeira, nascida a 1 de 
novembro de 1895, no Districtp) Federal, commercio, ca
sada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 450 — 7 a 

Zona.) 
NAIR RIBEIRO BASTOS (988), filha de Álvaro Ribeiro Bastos 

c de Maria Del Carmen Marques Ribeiro Bastos, nascida 
a 5 de abril de 1911, no Distrieto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 

Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 3.949 — 5" 
Zona.) 

ADELINO RIBEIRO BALOEIRA (989), filho d e Joaquim Ri 
beiro Baldeira e de Amélia Augusta Guedes de Carvalho, 
nascido a 13 de novembro de 1879, cm Portugal, nego
ciante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 543 — 4 a Zona.) 

OSWALDO SANCHEZ PERES (990), filho de Alfredo Sanchez 
Perez e de Adelaide Cerqueira Perez, nascido a 25 de 
julho de 1908, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 5.288 — 4 a Zona.) 

EDITHIVES MALHEIROS (991), filho de Pedro Malheiros e 
de Leonor Lansean da Costa, nascido a 4 de março de 
1913, no Distrieto Federal, funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação, requerida, n . 546- — 4" Zona.) 

NATHALIO AUGUSTO DE SOUZA (992)', filho de Anacleto 
José de Souza e de Maria Augusta Thomazia, nascido 
a 17 de abril de 1901, em Passa Cinco, Estado de Minas 
Geraes, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação re 
querida, n . 498 — 8 a zona.) 

MARIA PIA DE OLIVEIRA BARTHOLO (993), filha da 
Abdias de Oliveira e de Mathilde de Andrade, nascida 
a 17 de março de 1898, em Iguarassú, Estado de Per
nambuco, Serviço da febre amarella, viuva, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 162 — 10a zona.) 

OLANDINO MACHADO DE AZEVEDO (994), filho de Honorio 
Gomes • de Azevedo e de Laura Machado de Azevedo, 
nascido a 11 de janeiro de 1898, em Paciência, Estado 
do Rio de Janeiro, empregado publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 570 — 4* zona.) 

JOÃO TRINDADE (995), filho de Luiz Trindade e de Dèo-
linda de Medeiros, nascido a 21 de setembro de 1912, 
no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua-

- lificação requerida, n . 562 — 4 a zona.) 
ANTÔNIO LAMBERT DE OLIVEIRA TAVARES (996), filho 

de Antônio Bonifácio Oliveira Tavares e de Luiza Ernes-
tina Tavares, nascido a 26 de fevereiro de 1903, em Juiz 
de Fora, Estado de Minas Geraes, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 697 — 4 a zona.) 

JOÃO OTERO QUINTELLA (997), filho de João Otero 3o-
vane e de Carmen Quintella, nascido a 26 de dezembro 
de 1914, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no^ distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 554 — 4 a zona.) 

MANOEL DE CASTRO (998), filho de Joaquim de Castro 
e de Joaquina Ferreira, nascido a 24 de março de 1896, 
em Portugal, proprietário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 702 — 4 a zona.) 

JERONYMO DE OLIVEIRA NETTO (999), filho de Rodrigo 
de Oliveira Netto e de Olympia dos Anjos, nascido a 
31 de março de 1915, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 560 — 
4 a zona.) 

ALEXANDRE ROSA (1.000), filho dc Maria Rosa, nascido 
a 28 de março de 1876, no Distrieto Federal, pescador, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B. E. 
68, n. 186 — 4 a zona.) 

SYLVIO MAIA FERREIRA (1.001), filho de Adolpho Pe
reira Ferreira e de Thereza Oliveira Ferreira, nascido 
a 2 de março de 1905, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipai 
de Ilha dõ Governador. (Qualificação requerida, nu
mero 2.485 — I a zona.) 

LUCIANO ORGE PASSOS (1.002), filho de José Orge Villa-
nova e de Rosaria Passos Maqueira, nascido a 8 de de
zembro de 1883, em Pontevedra,, Hespanha, proprietário, 
casado, com domieilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E.' 
70, n . 371 — 4* zona.) 

EMÍLIO FRANCO (1.003), filho de'Manoel Franco e dò 
Herminia Vasques Pinheiro, nascido a 30 de junho de 
1914, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com 
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domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 345 — 5 a zona.) 

EDGARD RODRIGUES (1.004), filho de Leandro Rodrigues 
<> de Deíphina de Jesus, nascido a 4 de maio de 1907, 
no Distrieto Federal, alfaiate, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n. 0S7 — 8 a zona.) 

BOBERTO FERREIRA (1.005), filho de Álvaro Ferreira e 
de Eugenia Ferreira, nascido a 12 de maio de 1913, 
no Distrieto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal de Ilha do Governador., 
(Qualificação requerida. B . E . 68, n. 17C — 4 a zona.) 

BENJAMIN DA PURIFICAÇÃO PIRES (1.006), filho de 
Cândida dos Santos, nascido a 2 de março de 1912, no 
Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 3.745 — 3 a zona.) 

RAUL PACHECO PIMENTEL (1.007), filho de João Pacheco 
Pimentel e de Pureina da Silva Pacheco, nascido a 26 
de dezembro de 1888, no Distrieto Federal, 'pintor, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 7.922 — 2 a zona.) 

GASTÃO BORGES (1.008), filho de João Maria Borges e 
de Adelaide Maria Ignacia, nascido a 30 de junho de 
1990, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, pintor, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 482 — 3 a zona.) 

jSERALDO MADEIRA (1.009), filho de Antônio Madeira e 
de Antcnia de Paula Madeira, nascido a 24 de janeiro 
de 1913. em Ttapipoca, Estado do Ceará, Serviço da-
febre amarella, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 160 — 10a zona.) 

SARA DE LACERDA (1.010), filha de Júlio de Lacerda e 
de Dorothéa Rosa da Costa, nascida a 5 de março de 
1913, no Distrieto Federal, marmorista, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de EÍia do 
Governador. (Qualificação requerida, n. 767 — 4a zona.) 

BENJAMIN FERREIRA PINTO (1.011), filho de Manoel Fer
reira Pinto e de Joanna Amalía Pinto, nascido a 7 de 
fevereiro de 1893, no Distrieto Federal, marítimo, ca
gado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 1.708 — 1" 
zona.) 

JÍILARIO DOS SANTOS (1.012), filho de Francisco José dos 
Santos e de Domingas Corrêa dos Santos, nascido a 23 
de janeiro de 1909, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 7.893 — 
5 a zona.) 

; CARLOS GOMES DOS. SANTOS (.1.013), filho de Manoel 
Gomes dos Santos e do Maria do Livramento, nascido 
a 21 de fevereiro de 1898, no Distrieto Federal, com-

miercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio, (Qualificação requerida, 
n. 450 — 5 a zona.) 

JOSE" FRANCISCO DA SILVA (1.014), filho de José Fran
cisco da Silva e de Sebastiana Lemos, nascido a 28 de 
novembro de 1912, em Santa Luzia de Carangola, Es
tado de Minas Geraes, operário, casado, com domicilia 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 564 —• 12 a zona.) 

JOSE' JOAQUIM DE PAIVA FILHO (1.015), filho de José 
Joaquim de Paiva e de Christina Maria dc Paiva, nascido 
a 6 de fevereiro de 1913, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 728 — 4 a zona.) 

BEATRIZ LAMBERTI (1.016), filha de Pedro Leandro Lam-
berti e de Antonia Saroldi Lamberti, nascida a G tfe 
agosto de 1903, no Distrieto Federal, capitalista, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 717 — 5 a 

zona.) 
JORGE JOSE1 RODRIGUES (1.017), filho de Aloino José 

Rodrigues e de Eulina Monteiro Duarte Rodrigues, nas
cido a- 18 de julho de 1915, no Distrieto Federal, fune
cionario municipal, solteiro, com domieilio eleitoral no 
distrieto municipal ce Santo Antônio. (Qualificação r e 

querida, n. 718 — A" zona.) 
í'ABÍLIO FERNANDES RODRIGUES (1.018), filho de Antônio 

Fernandes Rodrigues e de Francisca Pereira, nascido 
a 26 de outubro dc 1895, em Paredes de Coitra, Por
tugal, operário, casado, com domicilio eleitoral no dis

trieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 
73, n . 475 — 4 a zona.) 

WALDEMAR VIEIRA DA PAZ (1.019), filho do Celidonio 
Vieira da Paz e de Idalina Vieira da Paz, nascido a 
3 de outubro de 1909, no Estado de Amazonas, moto
rista, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 376 — 
5 a zona.) 

DORALICE DE OLIVEIRA PAZ (1.020), filha de Ibrahim 
Oliveira Costa e de Constaiiça Chaves de Oliveira, nascida 
a 10 de junho de 1913, no Distrieto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 374 — 5 a zona.) 

ERNESTO DE SOUZA BORGES (1.021), filho de Carlos de 
Souza e de Maria de Souza Borges, nascido a 5 de feve
reiro de 1912, em Araraquara, Estado de S. Paulo, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 4.936 — I a zona.) 

MANOEL DLAS DA SILVA (1,022), filho de Moysés do 
Souza Pinto e de Maria da Penha de Jesus, nascido a 
3 de setembro de 1899, no Distrieto Federal, marci-
neiro, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 704 — 4 a zona.) 

OSWALDO FERNANDES BOUÇAS (1.023), filho de Fran
cisco Bouç.as e de Maria José Bouças. nascido a 10 de 
fevereiro de 19C3. em Santos, Estado de S. Paulo, com
mercio, solteiro, com domicilia eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 4.340 
— 3" zona.) 

OCTAVIO MARTINS RIBEIRO (1.024), filho de Pedro Mar
tins Ribeiro e de Guilhermiua Pereira Martins Ribeiro, 
nascido a 5 de setembro de 1880, no Distrieto Federal, 
funecionario publico, solteiro, com domieilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n . 3.603 — 3 a zona.) 

HUMBERTO GONÇALVES DE CARVALHO JÚNIOR (1.025), 
filho de Humberto Gonçalves de Carvalho e de Luiza 
Freitas Gonçalves de Carvalho, nascido a 12 de junho 
de 1914, no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação icqnerida, n . 529 — 4 a zona.) 

ÁGRECIA VIEIRA FREIRE (1.026), filha de Joaquim Vieira 
de Mello e de Bernardina Saldanha da Silva, nascida 
a 12 de junho de 1893, no Distrieto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha rio Governador. (Qualificação requerida, nu
mero 673 — 4 a zona.) 

OBERLAND DE OLIVEIRA COELHO (1.027), filho de Jonas 
Lacerda Coelho e de Laura dé Oliveira Coelho, nascido 
a 7 de agosto de 1913. no Distrieto Federal, universitário,' 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 291 — 
9 a zona.) 

ANTÔNIO RODRIGUES MOCHO (1.026), filho de Antônio 
Rodrigues Moclio e de Carolina •Rodrigues Moclio, nas
cido a 3 de maio dc 1889, no Estado da Bahia, funecio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo 'Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 698 — 4 a zona.) 

ANNA TEMPORAL BASTO? (1.029), filha de João Paulo 
Temporal e de Anna Bastos Temporal, nascida a 22 de 
janeiro de'fS89'i io Estado do Rio de Janeiro, funccio
naria municipal, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-
officio. l i . E . 74 7" zona . ) . 

SYLYIO LOPES CARDOSO (1.03C). filho de Raul Lopes 
Cardoso o dc Nueniia Sampaio Cardoso, nascido a 17 de 
novembro de 1910. no Distrieto Federal, fiuiceionario 
municipal, casado, com domicilio eleitora! no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação cx-officio, B. E. 20. 
n. 28.342 — 4 a zoun.) 

JULIETA CAMARINHA (1.031). filho de José Camarinha o 
de Marianua Camarinha, nascida a 22 de setembro de 
1905, em Águas Virtuosas, Eslado de Minas Geraes, func
cionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal'de Sauto Antônio. (Qualificação ex-
officio. B. E . 78 — 4 a zona.) 

NEVALDO TELLES (1.032), filho cie Ezequiel Telles e de 
Jarclilina Dantas Telles, nascida a 6 de julho de 1912,. 
no Distrieto Federal, funecionario municipal, solteiro, 
com domieilio eleitoral no distrieto municipal cie Santo 
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Antônio. (Qualificação ex-officio, B. E. 39, n. 31,511 
— 4" nona.) 

JULIETA 11UBER (1.033), filha de João Huber e de Lu-
cinda Huber, nascida a 3 de abril de 1906, no Distrieto 
Federal, funccionaria municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de S. Antônio. (Qua
lificação ex-officio, B., E. 9, n. 25.990 — 4* zona.) 

ASPAS1A DA ROCHA MARTINS BONEL (1.034), filho de 
Alexandrina Maria da Conceição, nascido a 15 de janeiro 
de 1887, no Distrieto Federal, funecionario municipal, 
viuvo, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Ilha do Governador. (Qualificação ex-officio, B . E . 40, 
n. 32.880 — 4" zona.) 

TLDA MADUREIRA (1.035), filho de Manoel João Madureira 
e de Archanja Maria de Madureira, nascida a 16 de se
tembro de 1907, na Capital Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de S. An
tônio. (Qualificação requerida, n . 623 — 4" zona.) 

ZILDA CORTE REAL CORRÊA DUTRA (1.036), filha de Al
berto Corte Real e de Ernestina de Queiroz Corte Real, 
nascida a 24 de junho de 1889, na Capital Federal, do
mestica, casada, .com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal.de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 024 — 4" zona.) 

HELENA TEIXEIRA PINTO (1.037), filha de Álvaro Cor
rêa Teixeira e de Anna Rosa Teixeira, nascida a 14 do 
maio de 1914, no Distrieto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 910 — 14a zona.) 

AMÉRICO SIMONETTT (1.038), filho dc Antônio Theinis-
toeles Simonetti e de Adelaide Ristori Walker Simonetti, 
nascido a 27 dc janeiro de 1898, no Distrieto Federal, 
negociante, viuvo, com^domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de S. Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 734 — 5" zona.) 

NIRVANA DE BITTENCOURT (1.039), filha do José Cor
rêa de Bittencourt e de Julia Rueda de Bittencourt, nas
cida a 7 de janeiro de 1910, em Gurityba, Estado do 
Paraná, duroestiea, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de ILha do Governador. (Qualifi
cação requerida, n. 154. 

NAUt LORITES (1.040), filha dc Joaquim Fernandes Lorites 
e de Etelvina Fernandes Lorites, nascida a 27 de fe
vereiro de 1910, no Distrieto Federal, pratica de phar-
macia, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto mu-

• nicipal da Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E. 08. n . 158 — 4a zona.) 

MANOEL PINTO DE MAGALHÃES (1.04.1), filho de Roberto 
Pinto de Magalhães e de Olympia de Magalhães, nas
cido a 13 de março de 1889, em S. Salvador, Estado 
da Bahia, despachante municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto" municipal de S. Antônio. (Quali
ficação requerida, n. 445 — 3 a zona.) 

JOÃO GOMES (1.042), filho de Francisco Bernardo e de 
Emilia Rosa, nascido a 20 de Fevereiro de 1881, em 
Portugal, pescador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de S. Antônio. (Qualificação reque
rida, u. 548 — 10a zona.) 

JOÃO NICOLA FLORIANO (1.043), filho de Nicola João Flo-
riano e de Maria Thereza da Costa, nascido a 2 de feve
reiro de 1892, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 720 — 
4" zona.) 

JOSE' FRANCISCO CONDE (1.044), filho de Domingos Condo 
e do Maria Carolina Dalbon Conde, nascido a 9 dc 
janeiro de 1878, cm Jaguarão, Estado do Rio Grande do 
Sul, musico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de S. Antônio. (Qualificação ex-officio, B . 
E . 74 — 7 a zona.) 

NILO FIALHO (1.045), filho dc Alcides Fialho e de-Floripes 
Fialho, nascido a 19 de julho de 1910, no Dislricto F e 
deral, funecionario das Empresas Electricas, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. íQualificação requerida, n . 736 — 5 a zona.) 

EDUARDO BASTOS DEr SIMAS (1.046), filho de Raymundo 
Simas o de Carolina Bastos de Simas, nascido a 3 de 
fevereiro de 1889, em S. Luiz, Estado do Maranhão, 
commerciante, casado, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de S. Antônio. (Qualificação requerida, 
•n. 719 — 5 a zona.) 

FERNANDINA CORRÊA DUTRA RIBEIRO (1.047), filha de 
Francisco Corrêa Dutra e de Fernandina Fernandes 
Dutra, nascida a' 30 de outubro de 1892, na Capital Fe 

deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de S. Antônio. (Qualificação reque
rida, n. 726 — 5 a zona.) 

GERALDO DE ALMEIDA (1.048), filho de José Gonçalves 
de Almeida e de Cecilia Amalia de Almeida, nascida a 
13 de setembro de 1908, em S. José Tres Ilhas. Estado 
de Minas Geraes, musico, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de S. Antônio. (Qualificação 
ex-officio, B . E.< 74 — 7 a zona.) 

ANTÔNIO SILAMI (1.049), filho de Miguel Abraão Silami 
e de Francelina de Sousa Bravo Silami, nascido a 14 do 
julho de 1912, em S. José de Além Parahyba, Estado 
de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de S. Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 730 — 5 a zona.) 

MARTIN KELP (1.050), filho de Joan Kelp e de Ana Mül-
ler, nascido a 10 de outubro de 1888, em Rãbãsel, Ro-
mania, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de S. An tôn io . (Qualificação reque
rida n. 6.730 — 3 a zona.) 

ISA SOARES (1.051), filha de Álvaro Campos Duarte e de 
Heleodora Cândido, nascida a 5 de junho de 1911, no 
Distrieto Federal, domestica, casada, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de S. Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 736 — 4 a zona.) 

JOSE' MARTINS BASTOS (1.052), filho dc Antônio Martins 
Bastos c de Perciliana de Souza Bastos, nascido a 4 
de julho <ie 1911, no Distrieto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
S. Antônio; (Qualificação requerida, n. 72 — 5 a zona.) 

ÁLVARO. SCH1LLER (1.053), filho de Luiz Schilier e de 
Emilia Schilier, nascido a 31 de março de 1905, em São 
Bento, Estado de Santa Catharina, engenheiro civil, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
S. Antônio. (Qualificação requerida, n. 696 — 4 a zona.)-

JOÃO MACARIO DE AZEVEDO (1.054), filho de José de 
Azevedo e de Leopoldina de Azevedo, nascido a 1 de 
abril de 1886, no Recife, Estado dc Pernambuco, musico, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de S. Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, nu
mero 177 — 7 a zona.) 

MARIA DE LOURDES ALVES LABANCA (1.055), filha de 
Antônio Fernandes Alves e de Maria da Silva Alves nas
cida a 24 de setembro de 1910, no Distrieto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . . 459 —• 
4 a Zona.) 

ODETTE SATYRA DA SILVA (1.056), filha de Severino 
Francisco da Silva e de Maria Fortunata Carneiro da 
Silva, nascida a 16 de janeiro de 1906, no Distrieto Fe 
deral," commercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trieto de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 77, nu
mero 6 1 0 — 4 a Zona.) 

AMEDÈO JOSELLI (1.057), filho de Paschoal Joselli e de 
Maria Estella Allevato, nascido a 5 de novembro de 1HC5, 
no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 7.965. — 2 a Zona.) 

SEVERIANO RAMOS DE CARVALHO (1.058), filho de Eloy 
Ramos de Carvalho e de Isabel Ramos de Carvalho, nas
cido a 30 de janeiro de 1893, no Estado da Bahia, com
mercio, casado,.com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal dc Santo Antônio. (Qualificação requerida nu
mero 730 — 11 a Zona.) 

LYDIA DE MAGALHÃES (1.059), filha de Arthur Gusmão 
e de Avelina Gusmão, nascida a 3 de agosto de 1896, em 
Campos. Estado do Rio de Janeiro, funccionaria muni
cipal, viuva, com domici l io eleitoral no distrieto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação ex-officio. B . E . 40, nu
mero 32.'997 — 4 a Zona.) 

ALEXANDRE DELAYTI NETTO (1.060), filho de Alexandre 
. Delavti Júnior e de Maria Dolores Cornet Delayti, nas

cido'a 26 de agosto de 1901, no Estado de Minas Geraes, 
despachante municipal, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n . 526 — 2 a Zona.) 

JOSÉ FERREIRA BELLO (1.061), filho Se Bernardino Fer
reira e de Angélica Pereira de Jesus, nascido em Por
tugal, industrial, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 558 — 4 a Zona.) 

VALENTINO FERNANDES (1.062), filho de José Fernandes 
e de Theresa Gonçalves, nascido a 12 de setembro de 
1896, no Distrieto Federal, operário, casado, com domi-
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cilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação Tequerida, n. 4.908 — 4* Zona.) 

NOEMI A AUGUSTA ALVES (1.003), fiilia de Arthur Alves 
9 de Germinia Augusta Alves, nascida a 16 de janeiro 
<ie 1912, no Distrieto Federai, serv. febre amarella. sol
teira, com domicilio eleitoral no dislricto municipai de 
ianto Antônio. (Qualificação requerida," n. 706 — 
4* Zona.) 

CARLOS MONTALVÃO SIMÕES (1.064), filho de Pompiiio 
Monta.vão Simões e de Clementina da Conceição Deila-
íave Simões, nasciao a 22 de maio de 11)06, na Capital 
federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitora* no 
üstt icto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n. 699 — 4' Zona.) 

EUGEMU CARLOS DE ALMEIDA (1.065), filho de Florencio 
Felix de Almeida França e oe Gertrudes Maria José, nas
cido a 11 de agosto de 1900, em Nictheroj, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto de Ajuda. (Qualificação requerida, B, E. 70, 
n. 398 — 4* Zona.) 

ALBERTO SIGNORETTI (1.066), filho de José Signoretíi e 
de Catharina Signoretti, nascido a 25 de fevereiro de 
1910, na Capital Federal, commercio, soiteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B. E . 73, n. 596 — 4* Zona.) 

PAULO JOSÉ RIBEIRO (1.067), filho de Vcnancio José Ri
beiro e de Francisca de Paula Meyer Ribeiro, nascido a 
24 de maio de 1869, no Distrieto Federal, professor mu
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 651 — 4* 
Zona.) 

ARY SOARES DA SILVA (1.068), filho de Agostinho Soares 
da Silva e de Francisca Maria da Silva, nascido a 15 de 
setembro de 1903, na Capital Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E. 51, n. 7.162 — 2* Zona.) 

ROMEU SCOVINO (1.069), filho de Adolpho Seovino e de 
Eüza Gentile, nascido a 3 de junho de 1911, na Copital 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida 
B. E. 79, n. 540 — 2" Zona.) 

IIERALDO JOEL CARRÊA DA SILVA (1.070), filho de José 
Domingues Corrêa da Silva e de Catharina Augusta La-
mego da Silva, nascido a 5 de outubro de 1909, em Ni
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n. 5.824 — 6" Zona.) 

MOACYR FORTUNATO DE ARAÚJO (1.071; , filho de Juüo 
Fortunato de Araújo e de Maria Camarinha de Araújo, 
nascido a 10 de dezembro de 1907, na Capital Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no .distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 73, 
n. 502 — 4" Zona.) 

JOSÉ SOARES JÚNIOR (1.072), filho de José Soares e de 
Carmelina Rocha Soares, nascido a 25 de agosto de 1SU4, 
DO Estado de Minas Geraes, guarda livros, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida. 11. 194 — 8 a Zona.) 

DEOGLECIANO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO (1.C73), 
filho de Deocleciano Martins de Oliveira e de Terona 
Diamantino de Oliveira, nascido á 9 de março de 1306, 
no Estado da Bahia, advogado, soiteiro, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipai de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 1.388 — 1* Zona.) 

NELSON. DE CARVALHO JUNQUEIRA (1.074), filho de Cae
tano Dimz Junqueira Guimarães e de Anna de Carvalho 

'Junqueira, nascido a 2 de maio de 1901, em Eloy Mendes, 
Estado de Minas Geraes, engenheiro civil,-solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida. B . E . 77, n . 608 — 4 a Zona.) 

MANOEL LEONEL PIRES (1.075), filho de José Leonel Pires 
e de Isolina Olivia Pires, nascido a 1 de fevereiro de 
1902, em Barra de S. João, Estado do Rio de Janeiro, 
empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal dc Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n. 627 — 4 a Zona.) 

MARIO LEITE BORGES (1.076), filho de Antônio José Leite 
Borges e de Maria Umbelina França Borges, nascido a 7 
de março de 1887, no Distrieto Federal, commerciante, 
•casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 264, 

•— 14a Zona.) 
PEDRO FELICÍSSIMO DE MOURA (1.077), filho de José 

Felicíssimo de Moura e de Sebastiana Garcia de Moura, 
nascido a- 20 de junho de 1900, em Itaoeara, Estado do 

Rio, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, a . 737 — 4" Zona.) 

MAlilA LUSA DA COSTA MATTOS (1.078), filha de Boa-
nerges da Costa Mattos e de ílardinan da Costa Mattos, 
nascida a 24 üe maio de 1914, iio Distrieto Federal, estu
dante universitária, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n. 715 — 5' Zona.) 

ALBERio FONSECA (1.079), filho de José Pereira da Fon
seca e de Alzira Ferreira da Fonseca, nascido a 28 de 
maio de J905, ao Distrieto Federal, empregado no ILitel 
Gloria, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 7.923 — 2 a Zona.) 

MARIA DOS SANTOS MUNIZ (1.080), filha de Manoel dos 
- Santos Pereira e de Maria dos Santos Pereira, nascida a 

9 de março de 1900. em Portugal, modista, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 617 — 4" Zona.) 

Y1CTOR SANTIAGO .(1.081), lilho de Augusto Santiago e de 
Eaoliaa da Conceição, nascido a 1 de julho de 1912, no 
Distrieto Federal, funecionario publico, solteiro, • com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação ex-officio-, B. E. n. 75 — 4 a zona. j 

EA1 A GOMES NEVES (1.082), filha de José Gomes Rangel 
e de Leopoldma Gomes Rangel, nascida a 1 de julho 
de 1905, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, domestica, 
casada, com domicilio ^eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 735 — 
5 a Zona.) 

MARIO EDUARDO BARBOSA (1.083), filho de José Eduardo 
Barbosa e de Adelaide Ottilia Xavier, nascido a 1 de 
dezembro de 1901, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 306 — 4° Zona.) 

VERA DE SALUSSE MONTEIRO (1.084). filha de Antônio 
Euialio Monteiro e de Regina de Salusse Monteiro, nascida 
a 1 de agosto de 1910, no Distrieto Federai, funccionaria 
publica, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. ( Qualificação requerida, n. 7.931 
— 2 a Zona.) 

OSWALDO DE SOUZA CORIMBABA (1.085), filho de Fran
cisco de Paula Maggessi Corimbaba e de Marietta da 
Souza Corimbaba, nascido a 23 de novembro de 1906, 
no Distrieto Federal, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 537 — 4 a Zona.) 

SEBASTIÃO AUGUSTO CARNEIRO LEÃO (1.086), filho de 
José Augusto Carneiro Leão e de Maria Isabel Carneiro 
Leão. nascido a 20 de outubro de 1897, na Cidade do 
Cabo, Estado de Pernambuco, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 640 — 3 a Zona.) 

JUSTIN1ANO BAPTISTA DE CARVALHO (1.087), filho de 
João Martins de Carvalho e de Rosa Joaquina de Carvalho, 
nascido a 21 de setembro de 1883, no Distrieto Federai, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E. 68, n . 150 — 4 a Zona.) 

RICARDO MOREIRA DIAS CARDOSO (1.088), filho de Pedro 
Moreira Dias Cardoso e de Evarisla Dias Cardoso, nascido 
a 4 de dezembro de 1891, no Distrieto Federal, marítimo, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de llba de Paquetá. ( Qualificação requerida, n . 42 — 
4 a Zona.) 

DULCE SOARES LINDOSO (1.089), filha de Eduardo Mar
tins Lindoso e de Corina Soares Lindoso, nascida a 23 
de junho de 1914, no Estado do Maranhão, funccionaria 
publica, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 1.103 — 6 a Zona.) 

FRANCISCO DE AMORIM QUINTÃO (1.090), filho de Heitor 
de Amorim Quintão e de Leopoldina Baptista Quintão, 
nascido a 14 de março de 1894, em Paquetá, pescador, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E. 63, n . 4.486 — I a Zona.) 

CEZAR AUGUSTO DE AGUIAR (1.091), filho de João Pau
lino da Silva Aguiar e de Josina Carneiro de Negreiros 
Aguiar, nascido.a 10 de março de 1888, eta Caxias, 
Estado do Maranhão, funecionario do Banco do Brasil, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
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üe Santo Antônio. (Qualificação requerida n . 851 — 
(5* Zona.) 

JOVENTlNA ROSA (1.092), -filha de Alexandre Rosa e de 
Cecilia Rosa, nascida a. 16 de agosto de 1911, no Distrieto 
Federal, contadora, solteira, com domicilio eleitoral no 
dislricto municipal de Ilha do Governador. (Qualifi
cação requerida, n . 4.855 — 1* Zona.) 

fcSYLVio DE LIMA (1.093), filho de Manoel Caetano de Lima 
e de Diamantina Rosa de Andrade, nascido a 22 de 
outubro de 1902, no Distrieto Federal, barbeiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, n . 245 —; 
4" Zona.) 

JOSÉ PINTO DOS SANTOS (1.094), filho de Antônio Fran
cisco dos Santos e de Deolinda Pinto dos Santos, nascido 
a 24 de abril de 1906, em Santa Thereza de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
Qualificação requerida, n . 732 — i" Zona.) 

LUIZ MARIA NO ROSA (1.095), filho de Mariano Rosa e de 
Maria Olympia da Rosa, nascido a 18 de junho dc 1909, 
no Distrieto Federal, funecionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 78 — 4 a Zona.) 

AEZES DUTRA SOUTO (1.096), filho de Antônio Queiroz 
Dutra Souto e de Eduarda Santos Souto, nascido a 6 de 
setembro de 1907, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B. E. 77, 
n . 749 — 4 a Zona.) 

JOSÉ DA CUNHA VIEIRA (1.097), filho de Custodio Josó 
Vieira e de Amélia Ferreira da Cunha Vieira, nascido a 
10 de julho de 1898, no Distrieto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ilha do Governador." (Qualificação requerida, n . 2.022 — 
I a Zona.) 

NELSON RIBEIRO DE CARVALHO (1.098), filho de Theodulo 
Ribeiro de Carvalho e de Yolanda Nascimento Carvalho, 
nascido a 10 de abril de 1901, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E . 06. n . 55 — 4 a zona.) 

NELSON ANTÔNIO BAPTISTA (1.099), filho de Leopoldo 
Baptista e de Preciosa Maria da Conceição, nascido a 5 
de março de 1904, no Distrieto Federal, pescador, casado, 
com domicilio eleitora! no distrieto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68 nu 
mero 295 — 4 a Zona.) 

FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO (1.100), filho de Maria 
Luiza da Conceição, nascido a 4 de outubro de 1880, em 
Jaguaritu, Estado do Ceará, operário, casado, com do
micilio eleitora] no distrieto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . 68, n . 181 
— 4* Zona.) 

RODOVAL NEIVA DOS SANTOS (1.101), filho de Álvaro 
Caetano dos Santos e de Antonietta Amélia dos Santos, 
nascido a 25 de março de 1907, no Distrieto Federal, 
comercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 1.592 — 8 a Zona.) 

JOÃO DA SILVA (1.102), filho de Manuel José da Silva e de 
Senborinha Cândida da Silva, nascido a 26 de maio de 
1908, na Capital Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n, 730 — 4* Zona.) 

SYLVTO SOEI RO DA CUNHA (1.103), filho de Albino Soeiro 
da Cunha e de Amélia Orciles da Cunha, nascido a 23 
de fevereiro de 1900, em Santos, .Estado de São Paulo, 
operário, solteiro. Qualificação requerida, B . E . 74, 
n . 464 — V Zona.) 

HELIA RODRIGUES (1.104), filha de Antônio Joaquim Ro
drigues e de Carmelia Pereira Rodrigues, nascida a 5 
de dezembro de 1912, no Distrieto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida B . E. 56, 
n . 4.487 — I a Zona.) 

ELSA BARBOSA DA COSTA PINTO (1.105), filha de Cyrillo 
da Costa Pinto e de Jovina Barbosa da Costa Pinto, nas
cida a 6 de novembro de 1910, no Distrieto Federal, com
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida 
B. E . 63, n . 4.900 — I a Zona.) 

JOÃO BAPTISTA SEMERARO (1.106), filho de José Seme-
raro e de Alexandrina Semeraro, nascido a 23 de julho 

de 1395, no Distrieto Federal, pharmaceutico, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida B.. E . 76, n . 32.025 — 4 a Zona.) ' 

AMÉRICO GOULART DE ARAÚJO (1.107), filho de Euclydes 
Medina de Araújo e de Clausina Maria da Conceição, 
nascido a 14 de fevereiro de 1902, no Distrieto Federa!, 
pescador, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, n . 4.875 I a Zona.) 

ALEXANDRE ALVES DE PAIVA (1.108), filho de João Fer 
reira Alves e de Mana Isabel de Paiva, nascido a 11 
de junho de 1803, em Macau (Estado do Rio Grande do 
.Norte), commercio, solteiro, com domieilio eleitoral no 
distrieto municipal de Ajuda (Qualificação requerida 
B . E. 77, n . 6 4 4 - _ 4 a Zona.) 

ALTA MIRO JOAQUIM DA COSTA (1.108), filho de Contando 
Joaquim da Costa e de Arminda Rosa da Costa, naseido 
a 11 de outubro de 1911, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domieilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 57, n . 9.569 
— 7 a Zona.) 

AGNELLO GUEDES DA SILVA (1.110), filho de Esequel 
Guedes da Silva e de Thereza de-Jesus, nascido a 1 da 
junho de 1912, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda, 
(Qualificação requerida, B . E . 56, n . 7.593 — 2 a Zona.) 

ARI ST IDES DA SILVA (1.111), filho de Justino José Leite 
e de Leonora da Silva, nascido a 13 de maio de 1902 no 
Distrieto Federal, empregado municipal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 26, n. 29.778, — 4 a Zona.)j 

ARTHUR JOSÉ DE MENDONÇA (1.112), filho de Joaquim 
Antônio de Mendonça e de lgnês Perpetua de Mendonça, 
nascido a 16 de agosto de 1894, em Rio Bonito, (Estado 
do Rio de Janeiro), empregado municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação ex-officio, B . E. 26, n. 29.820 — 
4 a Zoná.) 

JOSÉ CAPLLLA (1.113), filho de José Capilia e de. ldal ina 
Maria da Gloria, nascido a 26 de outubro de 1887, em 
Campos, (Estado do Rio de Janeiro), operário, viuvo, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 73, no 500 — 4' Zona.) 

ORLAM TINO AMARAL DUARTE (1.114) filho de Themis-
tocles Monteiro Duarte e de Etelvina do Amaral Duarte, 
nascido a 30 de Junho de 1914, no Distrieto Federal, 
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitora! no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-
officio, B . E . 70 n. 7 a Zona.) 

RAUL CRESPO (1.115), filho de Arthur José Crespo e de 
Georgina Martha Crespo, nascido a 7 de julho de 1902, 
no Distrieto Federal, commerciante, casado, •com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 7.124 — 2 a Zona.) 

CARLOS DOS SANTOS PEDROSA (1.116), filho de Antônio 
dos Santos Pedrosa e de Virgínia Cândida Pedrosa, nas
cido a 20 de junho de 1891, em Além Parahyba, (Estado 
de Minas Geraes), empregado publico, casado, com do
mieilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 70, n . 28.703 — 7 a Zona.) 

HYPOLITO CAETANO DE SOUZA MOTTA (1.117), filho, 
de Bernardo Caetano de Sousa Motta e de Presciliana 
Brasil da Motta, nascido a 13 de agosto de 1903, em 
Campos, (Estado do Rio de Janeiro), operário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.972 — 2 a Zona.) 

PEDRO DA SILVA CUNHA (1.118), filho de.Joaquim da 
Silva Cunha e de Maria Etelvina Pereira, nascido a 28 
de junho de 1906,' (Estado do Rio de 
Janeiro), commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n. 571 — 4 a Zona.) 

MIGUEL FRANCISCO • MARTINS FILHO (1.119), filho de 
Miguel Francisco Martins e de Cora Rosa Ribeiro, nas
cido a 7 de novembro de 1914, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ajudai (Qualificação requerida, n . 650 — 
4 a Zona.) 

MARIA ANGÉLICA COSTA LIMA CINTRA (1.120), filha de 
Manoel do Nascimento Costa Lima e de Rosa Braga Costa 
Lima, naseido a 8 de maio dc 1900, em Estado do. Ma
ranhão), professora municipal, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação ex-officio, B. E . 9 n . 25.388 — 4 a Zona.). 
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MANOEL DE PINHO (1.121), filho dc Manoel de Pinho e de 
Leobina Oteria de Pinho, nascido a 17 de junho de 1901, 
no Distrieto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ilha. (Qualificação 
requerida, n . 1.227 11« Zona.) 

EUCLYDES PEREIRA DOS SANTOS (1.122) filho de Anna 
de Jesus Miranda, nascido a 10 dc novembro de 1913, no 
Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio, 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 451 — 4° Zona.) 

CARLOS CORRÊA DA SILVA (1.123), filho de João da Silva 
e de Gasemira Santos Corrêa, nascido a 9"de fevereiro 
de 1915, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida n . 493 — 4" Zona.) 

RAUL CORRÊA DE BARROS (1.124), filho de Francisco 
Corrêa de Barros e de Maria Antonielta de Barros, nas
cido a 21 de fevereiro de 1896, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação n. 6.926 — 2 a Zona.) 

HERACL1TO CARMO (1.125), filho de Eustachio Carmo e de 
Gloria de Carvalho Carmo, nascido a I o de março de 
1915, no Estado do Rio Grande do Sul, electrioista-ir.ie-
chanico, solteiro. (Qualificação requerida. B. E . numero 
938 — 7 a zona.) 

AMÉRICO DA ROCHA (1.126), filho de Adão da Rocha e de 
Maria da Conceição Rocha, nascido a 14 de março de 
1908, no Distrieto Federal, commercio, solteiro. (Quali
ficação re-ouerida, B . E . m. 192 — 8 a zona.) 

CLAUDIA ORGE PASSOS (1.127), filha de Luciano Orge 
Passos e de Adelaide Orge Ferreira Passos, nascida a 27 
de dezembro de 1907, no Distrieto Federal, domestica. 
(Qualificação requerida, B . E. n . 301 — 4 a zona.) 

JOSE' HEMETERIO BARROS (1.128), filho de Francisco 
Ferreira Barros e de Maria Cerrada Câmara de Barros, 
nascido a 3 de março oe 1878, ern Ingazeira, Estado de 
Pernambuco, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, B . E . n . 886 — 10' zona.) 

MARIO BASTOS DA SILVA (1129), filho de - Antônio Dias da 
Silva e de Maria Bastos da Silva, nascido a-7 dc abril de 
.1907, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal do Santo Antônio. 
(Qualificação requrida, B . E. n. 703 — 4 a zona.) 

MARIANO JÚLIO SOLANÉS (1.130), filho de Mariano Solanés 
o de Maria Lconor, nascida a 15 de junho de 1916, 
no Distrieto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, B. E . n . 6.348 — 3 a zona.) 

NORBERTO SILVA (1.1311, filho de Antônio José da Silva 
e de Maria Leonor, nascida a 15 de junho de 1916, 
no Distrieto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E. 78, n . 675 — 5 a zona.) 

W1TOLD FRYLING (1.132), filho de Luiz FiTling e de He
lena Fryiing, nascido a 7 de maio de 1866, na Polônia, 
industrial, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. - (Qualificação requerida, 
E'. E. n. 98 — 2 a zona.) 

OSWALDO RIBEIRO (1.133), filho de Joaquim Carlos Ri
beiro e dj Maria Jatahy Ribeiro, nascido a 1 de maio 
de 1900, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, em
pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Ajuda. (Qualificação ex-officio, B . 
E. 7G, n : S49 — 1" zona.) 

HUGO DUTRA HAMANN (1.134), filho de Christiano Hün 
Mamann e de Eugenia Dutra Hamanu, nascido a 31 de 
agosto tíe 1901, em Leopoldina, Eslado de Minas Geraes, 
comreercío, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . — 
3" zona.) 

EP A MINO NDAS DE OLIVEIRA SOARES (1.135), filho de 
Joaquim Rodrigues Soares Júnior e de Garlota de Oliveira 
•Soares, nascido a 13 de março de 1902, em Ilaocara, Es
tado do Rio dc Janeiro, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral nc distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação reouerida, B. E. n. 390 — 4 a zona.) 

RAUL JOSE' VICTORIANO (1.136), filho de Safustiano José 
Arictorino o de Rita Rosalina do Espirito Santo, nascido 
a 4 de setembro de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 

distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação cx-
officio, B . E . 78 — 4° zona.) 

JAYME DE SOUZA PAES (1.137), filho de Antônio da Silva 
Paes e de Amélia Gonçalves de Souza, nascido a 29 de 
março de 1898, em Belém, Estado do Pará, c-omimercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
do Santo Antônio. (Qualificação*requerida. B . E . nu
mero 700 — 4 a zona.) 

SEBASTIÃO OLIVEIRA MENDES (1.138), filho de Francisco 
Oliveira Mendes e de Maria Faria Mendes, nascido a 26 
de fevereiro de 1897,' no Distrieto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 67, n . 117 — 5 a 

zona.) 
CHRISTODOLINDA DO COUTTO (1.139), filha de Edgard do 

Coutto e de Edmar do Coutto, nascida a 12 de setembro 
de 1912, no Distrieto Federal, professora, solteira, com 
domicilio eieitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida. B . E. 09, n . 214 — 8 a zona.) 

ABIDE COSTA SOUZA (1.140), filho de Ricardo Costa e de ' 
Rosa Souza, nascido a 4 de agosto de 1909, no Distrieto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Sauto Antônio. (Qualificação r e 
querida, B . E . n . 686 — 8' zona.) 

NICOLINA ELZA DOS SANTOS (1.141), filha de José Soares 
dos Santos e do Maria Magdalena dos Santos, nascida a 
3 de junho de 1914, no Distrieto Federal, funccionaria 
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 82, 
ii. 753 — 3 a zona.) 

WLADEMIRO DA SILVEIRA SOBRINHO (1.142), filho de 
Antônio Pedro da Silveira e de Ida Vervlóet da Silveira, 
nascido a 29 de maio dc 1912, em Victoria, Estado do 
Espirito Santo, funecionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . n. 489 — 3 a zona.) 

ANNIBAL DE CASTRO (1.143). filho de Justiniano dc Mattos 
Pereira e Castro e de Adelaide Egypciaca Ferreira Dias 
de Castro, nascido a 7 do março de 1903, no Distrieto Fe
deral, funecionario publico, 'casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipai da Ilha do Governador. 
(Qualificação ex-officio, B. E. 69 — 2 a zona.) 

JOÃO REIS (1.144), filho de João Nunes dos Reis e de Pre
ciosa da Costa Reis, nascido a 23 de junho dc 1915, no 
Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E. 77, n . 647 — 4 a zona.) . 

JÚLIO PEREIRA (1.145), filho dc José Jorge Pacheco o de 
Maria Pereira, nascido a 8 de março de 1891. em Braga, 
Portugal, operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . 
E. 79, n. 838 — 5 a zona.) 

DUARTE DA SILVA (1.140), filho de José Alves da Silva c 
de Philomena Pereira da Silva, nascido a 10 de novembro 
dc 1908, no Distrieto Federal, comm.ercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, B._ E . n . G.942 — 2 a 

zona.) 
JOAQUIM GARCIA DE MATTOS (1.147), filho de Fernando 

Cardoso de Mattos e de Maria Garcia de Mattos, nascido 
a 21 de março de 1901, em Barracão, Estado da Bahia, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
B . E. n . 707 — 8 a zona.) 

JOÃO MARQUES DA SILVA (1.148), filho de Antônio Joa
quim da Silva e de Anna Francisca das Dores, nascido 
a 12 de de?embro de 1889, em Bom Conselho, Estado de 
Pernambuco, funecionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 24 — 4 a zona.) 

DIDIMO RUBEM DE MACEDO (1.149), filho de José Rubem 
de Macedo e de Maria Joscphina de Macedo, nascido a 
5 de agosto de 1899, em Feira -de SanfAnna, Estado da 

-Bahia, portuário, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . 
E. n. 264 — 12a zona.) 

MILITÃO SOARES DE ABREU (1.150), filho de Anna Soares 
de Abreu, nascido a 7 de setembro de 1903, em Itaborahy, 
Estado do Rio de Janeiro, funecionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal <ic Ajuda. 
(Qualificação requerida, B. E . n . 318 — 4 a zona.) 
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EUGLVDES NORBERTO BARBOSA (1.151)", filho de Antônio 
Norberto Barbosa e de Brasilina Pereira da Silva, naseido 
a 17 de abril de 1904, no Distrieto Federal,, operário, ca
sado, cora domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. n . 533 — 4" zona.) 

MARIAXO GARCIA ROJO (1.152), filho de Fortunato Garcia 
Rojo e da Jcsephina Lalame, nascido a 15 de dezembro de 
1906, no Distrieto Federal, com,mercio, com domicilio elei
toral no dislricto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, B. E . n. 628 — 4 a zona.) 

GABRIEL MORENO (1.153), filho de Gabriel Moreno Men
donça e de Maria Pereira de Moreno, nascido a 9 de 
maio de 1911, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal dc Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, B . E . , n. 713 — 4 a 

Zona.) 
LUIZ PIMENTA DE OLIVEIRA (1.154), filho de Joaquim de 

Oliveira e de Anna Francisca da Silva, nascido a 16 de 
janeiro de. 1912, no Distrieto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, B. E. , n . 618 — 
4 a Zona.) 

LUIZ CAMPBELL (1.155), filho de Sliiaite Bruco Campbell 
e cie Alzira Lisboa Campbell, nascido a 31 de janeiro 
de 1911, no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida,. B . E . 66, n . 127 
— 4 a Zona.) 

SIMÃO DA COSTA FENANDES (1.156), filho de Frederico 
José Fernandes e de Genoveva Rosa Fernandes, nascido 
a 15 de maio de 1899, no Distrieto Federal, pescador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E., 
n . 636 — 4 a Zona.) 

ARLINDO EVANGELISTA DOS SANTOS (1.157), filho de 
José Evangelista dos Santos e de Luiza Maria da Con
ceição, nascido a 5 de abril de 1903, em Juiz de Fora, 
Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antô
nio (Qualificação requerida, B. E . , n. 274 — 6 a Zona.) 

ANGENOR DE MACEDO (1.158), filho de Quirino Joaquim de 
Macedo e de Guilhermina Rosa de Macedo, nascido a 6 de 
novembro de 1906, no Distrieto Federal, pescador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B. E„ 
68, n. 287 — I a Zona.) 

ELVIRA DE MATTOS ARAÚJO OLIVEIRA (1.159), filha de 
João Rodrigues de Mattos Júnior e de Julia Ribeiro 
Travassos de Mattos, nascida a 23 de novembro de 1910, 
no Distrieto Federal, domestica, casada; com domicilio 
•elciforal n'o dislricto mnicipal de Santo Antônio. (Qua
lificação reqerida, B . E . , n 725 — 4 a Zona.) 

JOSÉ PAULO ALVES (1.160), filho de Ângelo José Alves 
e de Albina Nabuco de Freitas Alves, nascido a 17 dc 
julho cie. 1904, no Distrieto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E. 70', nu
mero 356 — 4 a Zona.) 

BENEDICTO LEITE (1.161), filho dc Ephigenia Maria da 
Conceição, nascido a 6 de setembro de 1897, em Cara-
pebús. Estado do Rio de Janeiro,- taifeiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida. B . E., n. 674 — 
4 a Zona.) 

JOSÉ AYRES (1.162), filho de José Antônio da Costa Car
valho e de. Thereza de Jesus Carvalho, nascido a 20 de 
fevereiro de 1914, no Dislricto Federal, commercio, sol-, 
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, B . E . , n . 733 * 
— 4 a Zona.) 

EDUARDO SOARES PEREIRA (1.163), filho de José Soares 
. Pereira e de Maria da Gloria Fontes Soares Pereira, nas

cido a 2 dc abril de 1910, Estado do Rio de Janeiro, es-
' tivador, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 

municipal dc Ajuda. Qualificação cx-officio, B , E. 71 
— 3 a Zona.) 

(FRANCISCO,DE ASSIS LACERDA VIEIRA (1.104), filho de 
Manoel Luiz Vieira e de Maria da Conceição Lacerda de 
Almeida Vieira, nascido a 25 de abril de 1912, no Dis
trieto Federal, auxiliar de cartório, solteiro, com domi
cilio eleitoral no dislricto municipal de Ajuda. (Quali-r 
ficarão requerida. B . E . , n . 499 — I a Zona.) 

.'ARMANDO ARAÚJO DA ROCHA (1.105), filho de Eduardo 
•Cândido Rocha e de Elisa de Araújo Rocha, nascido a 
3 de setembro de 1892, no Districtp Federal, eleetricista, 

casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Quilificação requerida, B . E . 66, n . 108 — 
3 a Zona.) 

ULTIMATUM FAVA (1.166), filho de Alberto Fava e de 
Albina Fava, nascido a 9 de dezembro de 1914, em Am
paro, Estado de S. Paulo, funecionario publico, solt.ei-

. ro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E. 68 — 
4 a Zona.) 

OLDEMAR FREITAS DA SILVA SANTOS (1.167), filho do 
Leopoldo Euphrosino da Silva Santos e de Rosaiina 
Freitas da Silva Santos, naseido a 7 de fevereiro de 
1913 no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com. do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, B . E . . n . 317 — 13 a 

Zona.) 
GENTIL JOSÉ DE CASTRO (1.168), filho de Gentil José dc 

Castro e d e Maria de Miranda Castro, nascido a 12 de 
maio de 1890, no Estado de S. Paulo, proprietário, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, B . E . , n. 833' 
— 5* Zona.) 

PEDRO THEMOTIO DE ALVARENGA (1.109), filho de João 
Themotio de Alvarenga e de Domingas Martins da Con
ceição, nascido a 25 de agosto de 1908, em Campos, Es
tado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, B. E . , n . 5.653 — 4a' Zona.) 

SANDOVAL TEIXEIRA FERREIRA (1.170), filho de ManoeL 
Bernardo Ferreira e de Armilla Teixeira Ferreira, nas
cido- a 5 de fevereiro de 1908, em Belém, Estado do Pará, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . , 
n. 7.924 — 2 a Zona.) 

AMANDOS REÍMER (1.171), filho de Theodoro Reimer ç de 
Anna Reimer, nascido a 22 de janeiro de 1909. no Estado 
de Santa Catharina, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ilha do Governador.. 
(Qualificação requerida, B. E . , n. 072 — 4* Zona.) 

CECILIO GONÇALVES DA COSTA (1.172), filho de Antônio 
Ramos da Costa e de Antonia Amalia da Costa, nascido 
a 22 de novembro de 1894, no Estado do Rio de Janeiro, 
alfaiate, solíeiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
B . E. . n. 990 — 4 a Zona. 

RITOTA DRUMMOND (1.173), filho de José Affonso Se-
verino Drummond e de Maria Barbosa Drummond, nas
cido a 26 de março de 1904 no Distrieto Federal, dacti-
lographa, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal do Ajuda. (Quilificação requerida, B . E. 61, 
10.761 — 6 a Zona.) 

MANOEL 'LUIZ FARIA (1.174), filho de Manoel Luiz Faria 
e de Julia de Jesus Faria, nascido a 17 de março de 1912, 
no Distrieto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
»leiloral nos distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida.. B . E. , n. 954 4 a Zona.) 

ACHLLES JOÃO CAS ALE (1.175), filho de João Casale e de 
Herciíia Rosa Queiroz, nascido a 31 de janeiro de 1910, 

• no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral uo distrito municipal de Ajuda. (Qualificação 
B E . 50. n. 7.115 — 2 a Zona.) 

ANNIBAL ANTUNES (1.176), filho de Bernardo Pinho e de 
Maria Antunes, nascido "a 3 dc janeiro de 1905, no Dis
trieto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santo Antônio. (Quilificação 

• requerida, B. E. . n . 8.111 — 7 a Zona.) 
JOSEPH DIONISIO DIGENIO (1.177), filho de João Digenio 

e de Josepha Danitto, nascido a 4 de agoslo de 1899, no 
Distrieto Federal, musico, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Ajuda. (Quilificação r e 
querida, E. B.. .n. 313 — 4 a Zona.) 

EDUARDO DE CARVALHO RIBEIRO (1.178), filho dc Eduar
do da Cunha Ribeiro e de Maria Thereza de Carvalho Ri
beiro, nascido a 13 de novembro de 1898, em Cantagallo, 
Estado do Rio de Janeiro, offiicial marinha mercante, ca
sado, com domilio eleitoral no distrieto muinicipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . , 
n. 642 — 3 a Zona. 

..ISNARD DOS SANTOS (1.179) filho de Gabriel Gomes dos 
Santos e de Julia Gomes dos Santos, nascido a 20 de junho 
1912, em Recife, no Estado do Pernambuco, empregado 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
(municipal de ilha do Governador. .(Qualificação ex-
officio, B E 70, n . 287 — I a Zona. 

MARTHA CASTELLO ESPINOLA (1.180)), filha de Leonel 
Fernandes Castello'e de Adelaide Castello, nascido a 7, 
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de janeiro de 1908, no Distrieto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 70, 
n . 379, 4' Zona.) 

JOSE JOAQUIM MARQUES (1.181), filho de Octaviano Joa
quim Marques e de Rita Maria da Conceição, nascido a 
5 de abril de 1906, em Bom Jardim, Estado do Rio de 
Janeiro, empregado publico, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação cx-
officio, B . E . 70, n . 28.738 — 1* zona.) 

JOÃO FIRMO ALVES (1.182), filho de João Brochado Alves 
e de Bernardina do Nascimento Alves, nascido a 3 do 
junho de 1901, no Distrieto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 2.444 — 7* zona.); 

JOSE' CORRÊA DOS SANTOS (1.183), filho de Antônio Pedro 
Corrêa e de Horminda Corrêa, nascido a 5 de setembro do 
1900, em Bello Jardim, Estado de Alagoas, empregado «pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni-

\ cipal de Ajuda. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, nu
mero 28.735 — 1* zona.) 

AGENOR FELICIANO DOS SANTOS (1.184), filho de Felix 
Feliciano dos Santos e de Maria das Neves de Jesus, nas
cido a 14 de março de 1903, em Santarém, Estado da 
Bahia, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e 
querida, n . 6 2 2 — 4* zona.) 

LEONINA ROSSI DA SILVA (1.185), filha de Manoel Maria 
da Silva e de Maria Rossi da Silva, nascida a 15 de julho 
de 1894, no Distrieto Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 7.340 — 2* zona.) 

MANOEL THOMAZ RODRIGUES DE MELLO .(1.186), filho 
de Thomaz Rodrigues de Mello e de Joaquina Maria da 
Conceição, nascido a 26 de março 'de 1895, em Recife, 
Estado de Pernambuco, empregado publico, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 70, n . 28.752 — 1" zona.) 

JOSE' SANTO SCALZO (1.187), filho de Carmine Scalzo e de 
Maria Luiza Athanazia, nascido a 9 de abril de 1903, 
no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 555 — 4" zona.) 

JUSTINO AUGUSTO SETÚBAL (1.188), filho de Joaquim 
Augusto Setúbal e de Sabina Maria da Annunciação, nas
cido a 14 de agosto de 1860, em Pirahy, Estado do Rio de 
Janeiro, empregado publico, casado, com domicilio elei
toral no ctiStricto municipal de Ajuda. (Qualificação ex-
officio, B . E . 70, n . 28.742 — 1" zona.) 

JOSE' SEABRA DE MELLO (1.189), filho de Venancia Seabra 
de Mello e de Maria Francisca Seabra, nascido a 29 de 
março de 1909, no Distrieto Federal, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 481 — 3 a zona.) 

CARLOS NOGUEIRA PINTO (1.190), filho de Carlos Nogueira 
Pinto e de Leopoldina dos Santos, nascido a 31 de de
zembro de 1896, no Distrieto Federal, radio-telegraphista, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação ex-officio. B . E . 68 — 4 a zona.) 

WALDEMAR DE ALMEIDA (1.191), filho de Oscar da Silva 
e de Maria Jesus de Almeida, nascido a 25 de fevereir3 
de 1902, no Distrieto Eederal, operário, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 273 — 6 a zona.) 

ENEDINO DOS SANTOS (1.192), filho de Flauzina Joanna 
do Espirito Santo, nascido a 20 de maio de 1905, no Dis
trieto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 9.311 — 7 a zona.) 

WALTER GUIMARÃES (1.193), filho de Agenor Guimarães 
e de Eulalia Guimarães, nascido a 15 de setembro de 1914, 
no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n. 750 — 7 a zona.) 

DURVALINO LOPES DA ROCHA (1.194), filho de Manoel da 
Rocha e de Bertolina Rocha, nascido a 31 de dezembro de 
1911, no Distrieto Federal, funecionario municipal, sol
teiro, com domicilio eleitoral- no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 3 — 
4 a zona.) 

ALBINO GONÇALVES TORRES (1.195), filho de Jeronymo 
Gonçalves Torres e de Antonia Pereira, nascido a 24 de 
abril de 1886, em Portugal, marítimo, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, n . 647 — 3 a zona,) 

/ 

OCTAVIO PEÇANHA BARRETO (1.196), filho de Domingos 
Manhães Barreto e de Maria Peçanha Barreto, nascido a 
28 de maio de 1903, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 7.980 — 
5* zona.) 

JOSE' DA SILVA PEREIRA (1.197), filho de Manoel Pereira 
e de Maria Rosa da Silva, nascido a 15 de outubro de 1897, 
em Villa Jardim, Estado do Ceará, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 2.260 — 4* zona.), 

WALDEMAR DE OLIVEIRA QUEIROZ (1.198), filho de Leo
poldina de Oliveira, nascido a 15 de junho" de 1912, no 
Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação r e 
querida, B . E . 77, n . 615 — 4 a zona.) 

ANTÔNIO BAPTISTA AFFONSO (1.199), filho de Manoel da 
Cruz Affonso e de Maria de Jesus Affonso, nascido a 28 
de abril de 1890, em Bragança, Portugal, empregado mu-

- nicipal, casado, com domicilio eleitorl no distrieto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 3.799 — 
6" zona.) , 

JANDYRA ALVES DE SOUZA (1.200), filha de Honorio Alves 
de Souza e de Palladia Maria de Souza, nascido a i de 
janeiro de 1914, em Maeahé, Estado do Rio de Janeiro, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requeri ia , 
n. 932 — 4 a zona.) 

ELYDIO GONÇALVES DO REGO (1.201), filho de Antônio 
Gonçalves do Rego e de Maria Thereza da Costa, nascido 
a 25 de maio de 1899, em Recife, Estado de Pernambuco, 
motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 923 — 4 a zona.) 

MARIO OLYMPIO DE VASCONCELLOS (1.202), filho de Ma
noel Olympio do Vasconcellos e dc Maria Adelaide de 
Vasconcellos, nascido a 12 de abril de 1896, em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 705 — 4 a zona.) 

FIORAVANTE CHIARA (1.202), filho de Fioravante Chiara' 
è de Aurila de Vasconcellos, nascido a 18 de dezembro de 
1914, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 722 — 4 a zona.) 

MANOEL DE ALMEIDA (1.204), filho de Veríssimo Jorge 
de Almeida e de Emilia Corrêa de Almeida, nascido a 16 
de julho de 1912, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 944 — 4 a zona.) 

ALBINA DAMIANI (1.205), filha de Pedro Damiani e de 
Luiza Damiani, nascida a 13 de setembro de 1896, em 
Ouro Preto, Estado de Minas Geraes, commercio, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 940 — 4 a zona.) 

JAYME CYSNEIROS DO AMARAL ALBUQUERQUE (1.206), 
filho de Luiz Francisco do Amaral e de Emilia Cysneiros 
do Amaral, nascido a 15 de abril de 1895, em Alvmopolis, 
Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 950 — 4 a zona.) 

JÚLIO YAVECCIA (1.207), filho de Vicente Yaveccia e do 
Thereza Alevado, nascido a 28 de outubro de Í912, no 
Distrieto Federal, pintor, solteiro, com domicilio elei
toral-no distrieto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, B . E . 43, n. 6.806 — 2 a zona.) 

MARIA EMILIA DE LIMA (1.208), filha de Henrique de 
Lima e de Anna Amalia de Lima, nascida a 19 de fe
vereiro de 1906, no Distrieto Federal, estudante, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 83, n . 879 — 
4 a Zona.) 

DEOLANTIA STMÃO VIOLA (1.209), filha de José Simião 
e de Maria Leda, nascida a 25 de novembro de 1913, no 
Dislricto Federal, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida,. B . E . 
83, n . 778 — 4 a Zona.) 

RENATO MIRANDA LEAL (1.210), filho de Francisco Fe r 
reira Leal Braga e de Maria Eugenia Miranda Leal, 
nascido a 3 de agosto de 1912, em Silvestre Ferraz, Es
tado de Minas Geraes, empregado publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo. An
tônio. (Qualificação requerida, B . E . n . 888 - - 10° 

• Zona.) 
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ELZA SANTOS LEÃO DE MOURA (1.211), filha de Cae
tano da Silva Santos e de Emilia Marques dos Sar.tos, 
nascido a j de agosto de 19,12, em Silvestre Ferraz, Es -
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral ro dis
trieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerica, nu
mero 1913 — 2 a Zona.) 

RUTH GOMES.PEREIRA (1.212), filha de Gabriel de Simas 
e Silva 9 de Julia Soares da Silva, nascida a 25 de maio 
de 1914, no Distrieto Federal, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. 
Qualificação requerida. B . E . 68, n . 229 — 6 a Zona.) 

ARTHUR DE OLIVEIRA CAMPAGNAC (1.213), filho de 
Mario de Oliveira Campagnac e de Maria de Oliveira 
Campagnac, nascido a 2b de dezembro de 1913, no Dis
trieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no dislricto municipal de Ilha do Governador.; 
(Qualificação requerida, B . E . n . 671 — 4' Zona.) 

JJ3ANDRO VETTORI (1.214), filho de José Vettori e de 
Archangela Vettori, nascido a 29 de julho de 1908, no 
Distrieto Federal, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 77 — 4 a Zona.) ' 

MANOEL FERREIRA COELHO DE MATTOS (1.215), filho 
de Manoei Ferrei ra Coelho de Mattos e de Julia da 
Conceição de Mattos, nascido a 19 de abril de 1895, no 
Distrieto Federal, commercio, casado', com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida. B . E . 83, n . 808 — 4 a Zona.) 

ANTÔNIO DA CUNHA MACEDO (1.216), filho de José da 
Cunha Macedo e de Anna Maria da Costa, nascido a 6 
de março de 1883, em Portugal, commereiò, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, B . E . n . 724 —. 
5 a Zona.) 

HIPACIO PINTO DO NASCIMENTO (1.217), filho de Hyp-
polito Rodrigues do Nascimento e de Maria da Concei
ção Ferreira, nascido a 14 de agosto de 1895, no Dis
trieto Federal, pescador, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal da Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 63, n . 4.852 — I a 

Zona.) 
DOMINGOS BITTENCOURT PAIVA (1.218), filho de João 

de Mendonça Paiva e de Rosalina Cabral Paiva, nas 
cido a 17 de agosto de 1907, no Distrieto Federal pes
cador, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal da Ilha do Governador. (Qualificação requer i 
da, B . E . 68, n . 155 — 4 a Zona.) 

MARIO AUGUSTO ALVES (1.219), filho de Antônio Au
gusto Alves e de Maria J a c í n t b a d é Jesus, nascido a 6 
de. dezembro de 1908, no Distrieto Federal, portuário, 
soiteiro, com domicilio eleitoral no distrieto'municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. n. 317 — 4 a zona.) 

OSWALDO GODINHO (1.220), filho de Manoel de Ávila 
Godinho e de Alexandrina de Sousa Godinho,. nascido 
a 8 de maio de 1912, na Capital Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E. 82, n . 1.022 —• 
3 a Zona.) 

ISOLINA BASILIO (1.221), filho de Carmo Basilio e de 
Francisco Munhão, nascido a 21 de nòverribro de 1913, no 
Distrieto Federal, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal da Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, n . 677 — 4" Zona.) 

JQSE' VENANCIO DIAS (1.222), filho de Domiciano Chris-
tovão Dias e de Elizena Mesquita, nascido a 18 de maio 
de 1914, em Piranga, Estado de Minas Geraes, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. )Qualificação ex-officio, 
B. E. 75.) 

ISMAEL BITTENCOURT (1.223), filho de Ignacio José Bor
ges Bittencourt e de Ro.uboste Bittencourt, nascido a 
8 de junho de 1899, no Distrieto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . n . 519 — 4* 

. Zona.) 
CYRO DE SOUZA CORRÊA (1.224), filho de Basilio da Cos

ta Corrêa e de Alzira de Souza Corrêa, nascido a 12 de 
julho de 1901, no Distrieto Federal, medico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, B . E . n . 957 — 4" 
Zona.) • . 

. P.OBERTO LUIZ SCHUVENN (1.225), filho de Carlos Af
fonso Schuvenn c de Carolina Canavarro Schuvcnn, 

nascido a 27 de fevereiro de 1915, no Distrieto Federal, 
empregado publico, solteiro, com domieilio eleitoral no 
distrieto municipai de Ajuda,. {Qualificação' ex-officio, 
B . E . 75 — 2 a Zora . ) 

SEBASTIÃO HONOR ATO DA SILVA (1.226), filho de Ma
noel Honorato da- Silva e de Josepha Lima da Silva, 
nascido a 4 de setembro de 1912, em Alagoa Nova, no 
Estado da Parahyba, funecionario publico, solteiro, com 
domieilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 79, n . 23 — 5 a 

zona.) 
BERNARDINO MOREIRA NETTO (1.227), filho dé Moysés 

Moreira Netto e de Adelaide Moreira Netto, nascido a 
1 de outubro de 1901, em Itaguahy, no Estado do Rio 
de Janeiro, motorista, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E. 82, n . 1.027 — 3 ' Zona.) 

JOSE' RIBEIRO DE.ALMEIDA (1.228), filho de Francisco 
Ribeiro de Almeida' e de Benedicta Maria das Dores, 
nascido a 22 de novembro de 1927, e m Campos, no Es 
tado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, c o m do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, B . E . n . 5.648 — 4* 
Z o n a . ) . • • . 

ANNIBAL PEREIRA DA SILVA (1.229), filho de Cesario 
Pereira da Silva e de Maria Pereira da Silva, nascido 
a 5 de agosto de 1906, e m Juparanã, Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 949 — 4* zona.) 

(GONÇALO PEREIRA ANDRADE (1.230), filho de João P e 
dreira Andrade e de Cecy de Oliveira Andrade, nascido 
a 15 de julho de 1908, e m Riachuelo, Estado de Ser
gipe, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 485 — 3 a zona.) 

J O Ã O LUIZ DA SILVA (1.231), filho de Antônio Luiz da 
Silva e de Deolinda Maria da Rosa, nascido a 27 de 
setembro de 1893, e m S. João da Barra, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal dé Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 1.053 — 3 a zona.) 

J O Ã O LUIZ DO NASCIMENTO (1.232), filho de Luiz Feli* 
do Nascimento e de Maria Joaquina da Conceição, nas
cido a 23 de janeiro de 1911, no Estado da Parahyba, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ilha.do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E . 68, n . 270 — 4 a zona.) 

E.STEPHANIO MELONI (1.233), filho de César Meloni e dé 
Luiza Maria Meloni, nascido a 29 de novembro de 1886, 
em Villa Cambuquira, Estado do Rio de Janeiro, est i
vador, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E . 77, n . 639 — 4* zona.) 

FERNANDO AUGUSTO CHAVES FARIA (1.234), filho de 
Francisco Augusto Chaves Faria e de Maria do Carmo 
Chaves Faria, nascido a 6 de janeiro, de 1912, no Dis
trieto Federal, estudante, solíeiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 77, n. 754 — 4 a zona.) 1 

ITAMAR NUNES (1.235), filho de Francisco Nunes e de 
Florisa da Silva Nunes, nascido a 13 de março de 1912, 
no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 83, n . 972 — 4 a zona.} 

MANOEL GOMES (1.236), filho de Antônio Gomes e de 
Maria do Rosário, nascido a 14 de maio de 1909, no 
Distrieto Federal, c-ommereio,-solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 517 — I a zona.) 

MARTINHO ANTÔNIO DA CRUZ (1.237), filho do Felis-
mino Antônio da Cruz e de Geraldina Cândida da Cruz, 
nascido a 21 de setembro de 1903, no Distrieto Federa., 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E. 68, n . 243 — 4 a zona.) 

CELSO CARLOS DE SOUZA E SILVA (1.238), filho de 
Jrene Retrina de Souza e Silva, nascido a 2 de dezembro 
Je 1905," no Distrieto Federal, motorista, casado, com 
iomicilio eleitoral ro distrieto municipal de Ilha do 
3rovema<-'or. (Qualificação requerida, B . E . n, n. 638 
— 4 a zona.) 
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PAULO NETTO ÜE FREITAS (1.239), filho de Paulino 
Netto de Freitas e de Maria Cândida da Rocha Freitas, 
nascido a 2 de julho de 1901, em Santos, Estado de 
S. Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 725 — 4 a zona.) 

ROMULO DE MATTOS (1.240), filho de Antônio de Mattos 
e de Custodia Rodrigues dos Reis, naseido a 14 de feve
reiro de 1885, em Vizeu, Portugal, proprietário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B, E . 83, nu
mero 853 — 2* zona.) 

ERNESTO THEML FILHO (1.241). filho de Ernesto. Am-
brosio Theml e dc Deíphina Tavares de Almeida Theml, 
naseido a 7 de fevereiro de 1906, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 1.409 
— 7* zona.) 

ZILDA DE ALMEIDA THEML (1.242), filha de Ernesto 
Ambrosio Theml e de Deíphina Tavares de Almeida 
Theml, nascida a 27 de dezembro de 1914, no Distrieto 
Federal, etommercio, solteira, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n . 1.408 — 7" zona.) 

DELPHINA TAVARES DE ALMEIDA THEML (1.243), filha 
de Augusto José de Almeida e de Deíphina Tavares de 
Almeida, nascida a 30 de novembro dc 1888, no Dis
trieto Federal, commercio, casada, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n. 1.407 — 7 a zona.) 

ERNESTO AMBROSIO THEML (1.24-4), filho de Wilhelm 
Theml e de Albina Theml, nascido a 28 de fevereiro 
de 1888, na Allcmanha, commercio, casado, com domi

c i l i o eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, n. 1.410 — 7 a zona.) 

RUY PEDRO CRUZ COSTA TOTE (1.245), filho de Luiz 
Alves da Costa Tote "e de Cecilia Cruz Costa Toste, 
nascido a 1 de março de 1912, em Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, commercio, soiteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Quali
ficação, n . 486 — 3 a zona.) 

ADALBERTO FREIRE DA SILVA (1.246), filho de Alberto 
Freire da Silva e de Etelvina Brandão Freire da Silva, 
nascido a 4 de outubro de 1906, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no. distrieto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, n. 288 — I a zona.) 

OLGA DE SOUZA ALVES (1.247), filha de José Ferreira 
de Souza e de Maria Almeida de Souza, nascida a 5 de 
abril de 1904, no Distrieto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B. E. 70, nu
mero 305 — 4 a zona.) 

ALCIDES JOSE' DE OLIVEIRA (1.248), filho de José Duarte 
de - Oliveira c de Joaquina Francisca Oliveira, nascido 
a 14 de fevereiro de 1903, no Distrieto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Ulja do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E. 77, n. 744 —. 4 a zona.) 

ANTÔNIO DA SILVA CUNHA (1.249). filho de Raulina Ma
ria da Lapa, nascido a 5 de agosto de 1894, em Cabo 
Frio. Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com 

. domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificarão requerida, n. 695 — 4 a -zona.) 

ARTHUR PEREIRA (1.250), filho cie Bernardino José Pe
reira e de Maria da Fonseca Carneiro, nascido a 29 de 
abril de 1882. em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
chauffeur. casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipai dc Ajudar (Qualificação requerida, B. E. 57. 
n . 9.703 — 7 a zona.) 

ELEUTERIO FERREIRA (1.251), filho de Francisco Fer
reira de Mello e de Julia Augusta Borges, nascido a 3 
de maio de 1913. no Distrieto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B. E. 50, 
n. 4.486 — I a zona.) 

JOÃO DAMASIO DE AZEVEDO COUTINHO (1.252), filho 
de Francisco de Azevedo Coutinho e de Angelina de 
Azevedo Bruno, naseido a 13 de dezembro de 1890, em 
S. Gonçalo, Estado do Rio, negociante, casado, com do
micilio eieitoral no distrieto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E. 08. n. 268 — 
4" zona.) 

OLIVIO RODRIGUES MANSO (1.253), filho de Leopoldino 
Rodrigues Manso e de Carlota Corrêa de Mattos, nascido 
a 13 de maio de 1888, em Vassouras, Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n. 73 — 4 a zona.) 

TOLENTLNO DE SOUZA (1.254), filho de José Paulino dé 
Souza Ferreira e de Maria do Rosário de Souza, nascido 
a 7 de setembro de 1903, em S. Paulo de Muriahé, 
Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no dislricto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 83, n. 814 — 4 a zona.) 

RAYMUNDO MENDES DE BRITTO (1.255), filho de Fran
cisco Mendes de Britto e de Bemvinda dos Santos Men
des de Britto, nascido a 1 de junho de 1916, no Distrieto 
Federal, auxiliar de cartório, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação, 
n . 489 — I a zona.) 

JOSE' FERREIRA (1 .250) , filho de Antônio Ferreira e de 
Maria José do Nascimento, nascido a 16 de maio de 
1899, na Capital Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E. 83, n . 993 — 4 a zona.) 

TANCREDO GOMES RIBEIRO (1.257), filho de Godofredo 
Werneck Gomes e de Severiana Maria da Conceição, 
nascido a 5 de junho dc 1900, em Paty de Ubá, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eiei
toral no distrieto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 1.338 — 7 a zona.) 

MANOEL GONÇALVES COELHO (1.258), filho de João José 
Coelho e de Anna Coelho, nascido a 16 de novembro de 
1900, em Paty do Alferes, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 10.033 — 6 a zona.) 

MARIO AMARAL (1.259), filho de Ovidio Laurentino Ama
ral e de Sophia Rosa do Amaral, nascido a 22 de setem
bro de 1891, em Sorocaba, Estado de S. Paulo, 1° t e 
nente, professor da Armada, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Ilha do Governador. 
(Transferencia do titulo 2.038 de Natal, da 2 a zona.); 

GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA (1.200), filho de An
tônio Lopes de Oliveira e de Hercilia Rosa, nascido a 
21 de junho de 1907, na Capital Federal, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 83, u. 783 — 
4 a zona.) 

FRANCISCO CARLOS DE SOUZA (1.261), filho de Maria 
Senhora de Souza, nascido a 14 de julho de 1916, em 
Aracaju, Eslado de Sergipe, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n. 986 — 4a zona.) 

ALAYDE BRIANI RIBEIRO (1.262), filha dc Carlos Alberto 
Ribeiro, e do Christina Briani Ribeiro, nascida a 4 de 
janeiro de 1904, no Distrieto Federal, funccionaria mu
nicipal, viuva, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Santo Antônio.- (Qualificação cx-officiv, 
B. E . 78.) 

JORGE RODRIGUES RIBEIRO (1.263), filho de João Rodri
gues Ribeiro e de Gertrudes Deíphina de Freitas, nas
cido a 23 de abril de 1902, em Ribeirão Preto, Es ta lo 
de S. Paulo, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B. E . 83, li. 787/— 4 a zona.) 

NAIR ANTUNES FERREIRA (1.261), filha de João Antunes 
Ferreira e de Cecilia Verçosa Ferreira, nascida a 25 
de maio de 1914, no Distrieto Federal, commercio, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal ds 
Ajuda. (Qualificação requerida, n. 514 — 2 a zona.) 

PAULO LAGAVE (1.265), filho de Theodoro F.milio Alfredo 
Lagave e de Lucinda Leonor Lagavp, nascido a 27 do 
janeiro de 1912. no Distrieto Federai, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Ajuda. (Qualificação, B . E. 83, n. 806 — 4a zona.) 

MANOEL VILLAR1NHÒ (1.200), filho de Luiz Villarinho e 
de Adelaide Percs, nascido a 2 de fevereiro de 1916, 
no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 800 — 4 a zona.) 

HENRIQUE JOSE' DA ROSA (1.267), filho, de Maria Rosa 
da' Conceição, nascido a 16 de junho de 1889, em Ni
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, negociante, soiteiro, 
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com oomieilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 856 — 4* zona.) 

HAMILTON DA SILVEIRA SOUZA (1.268), filho de Teimo 
de Sousa e de Elvira fia Silveira Souza, nascido a 2 de 
setembro de 1900, no Distrieto Federal, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 9.578 — 
7° zona.) 

GERI'SA p::,T3EIRO DA SILVA (1.269), filha de Antônio 
Cordeiro dos Santos e de Carolina Oliveira Santos, nas - ^ 
cida a 16 de agosto de 1910, no Distrieto Federal, func
cionaria municipal, casado, com domicilio eleitoral tio 
distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação ex-officio, 
B. E . 83, n. 83 — 4* zona.) 

IRISBELLA COELHO SILVA (1.270), filha de Thomaz Au
gusto Coelho e de Adelina Rodrigues Coelho, nascida á 
2 de março de 1906, no Distrieto Federal, funccionaria 
municipal, casado,-com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação ex-offi* 
cio, B . E . 78 — 4 a zona.) 

O Escrivão, Alcino Teixeira de Mello. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Gloria e Santa Thereza) 

Juiz — Dr. Frederico de Barros Barreto 

Faço publico, para os fins do; arts. 43 do Código e 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juízo da 5* Zona Eleitoral estão *sendo_proces
sados os pedidos de inscripçâo dos seguintes cidadãos: 

DIONISIO JOSÉ LOPES (138), filho de Cândido José'Lopes 
e de Anna Paula Lopes, nascido a 29 de julho de 1905, 
em Amargosa, Estado da Bahia, residente á rua An
drade Pertence n. 50, commercio, solteiro, com domic-ílio 
eieitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

EVANDRO GODINHO SIQUEIRA (638), filho de Messias 
Siqueira, nascido a 14 de junho de 1913, em Ubá, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua Cattete n . 233, 
estudante de medicina, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação reque
r ida.) 

IGNACIO DE VIVEIROS CERVEIRA (64 4), filho de Mariano 
Augusto Maya Cerveira e de Maria Amélia de Viveiros 
Cerveira, nascido a 3 de outubro de S905, no Distrieto 
Federal, residente á rua Cattete n. 234, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

RAMON LISSOVSKY (650), filho de Miguel Lissovsky e de 
Jauí Lissovsky, nascido a 8 de outubro de 1878, em 
Odessa. Rússia, residente á rua Haddock-Lobo n. 178, 
industrial, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

SYLVMA FALLETI (651), filha de Carlos Falleti e de Elvira 
Carvalho Pereira Falleti, nascida a 15 de março de 1881, 
ro Distrieto Federal, residente á rua Conde de Bomfim 
n. 159, professora, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipai de Gloria. (Qualificação ex-officio.)) 

BERTHA ALVES CAMPELLO (652),.filha de José Anísio de 
• Aguiar Campello e de Cândida Alves Campello, nascida 

a 9 de maio de 1900, no Distrieto Federal, residente á 
Ladeira do Castro 'n . 209, funccionaria •publica, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

LUIZ TORTORI (653), filho de Miguel Tortori e de Branca 
Tortori,-nascido a 17 de março dé 1907, em Minas Geraea, 
residente á rua Maria Amalia n. 10, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

OLGA LUZIA CAVALCA (654), filha de Emilio de Cavalca 
e de Thereza Martinelle Cavalca, nascida a 13 de dezem
bro de 1900, no Distrieto Federal, residente á rua São 
Januário n. 218 sob., domestica, casada, com domicilio 1 

eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

HEITOR DE CARVALHO (655), filho de Bemvindo Ramalho 1 

de Carvalho e de Angela Ramalho de Carvalho, nascido 
a 17 de agosto de 1908, no Distrieto Federal, residente á 
rua Baropeza do Engenho Novo n , 69, commercio s sol-. 

têirc, com doiniciho eleitoral ao distrieto municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

MANOEL DE OLIVEIRA FERREIRA (655), filho de Manoel 
de Oliveira Ferreira e de Maria da Conceição Soar?3 
Damaso, nascido a í'7 de janeiro de 1894. em Aveiro, 
Portugal, naturalizado, residente á rua Vieira Cláudio 
»'.' 12, operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)) 

AMAI RY ANGRA DE OLIVEIRA (657), ilibo de Antônio 
Angra de Oliveira e de Aida Carvaiho Angra de Oiveira, 
nascido a 2S de fevereiro de 1911, no Distrieto Federal, 
residente á rua Copacabana n. 671, advogado, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

MANOEL SARIANO DA SILVA (658), filho de Ricardo An
tônio da Silva e de Catharina Maria da Conceição, nas
cido a 15 de setembro de 1884, em Natal Estado do Rio 
Grande do Norte, residente á rua dos Inválidos n . 139 
sob., guarda livres, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)! 

ÁLVARO VITAL .BRAZIL (659), filho de Vital Brazil Mi
neiro Campanha, e da Maria da Conceição Brazil, nascido. 

. a 1 de fevereiro de 1909, no Distrieto Federal, residente 
á rua Paysandú n . 57, apart . 6, engenheiro civil a r -
chiteeío, solteiro, com domicilio eleitoral no d i3 t r i c to 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

ALCVR DE ALMEIDA (660), filho de João de Almeida e d© 
Amalia de Almeida, nascido a 22 ds abril de 1909, em 
Leme, Estado de São Paulo, residente á rua André Ca
valcanti, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)! 

KEMIGIO VASQUEZ MARTINEZ (664), filho de Ramon Vas-
quez e de Adelina Martinez Velasco, nascido a 8- de 
outubro de 1893, em Ababides. Hespanha, residente á ríia 
Conde de Baependy n. 124, easa 6. chauffeur, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qua
lificação requerida.) 

JOAQUIM DE CARVALHO LOURES (665), filho de Joaquim 
Marciano Loures e de Olympia de Carvalho Loures, 
nascido a 21 de junho de 1916, em Piau, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Gago Coutinho n . 53, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal do Gloria. .'Qualificação requerida.) 

MARIO MOREIRA (666), filho de Cezar Augusto Moreira é 
de Virgolma Fonseca Moreira, nascido a 23 de abn l 
de 1899, no Distrieto Federal, residente á rua Dr. Silva 
Pinto n . 100, commercio, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

JOSE' PENALVA SANTOS (668), filho'de Antônio Fernandes 
dos Santos e de Francisca Augusta Penalva dos Santos, 
nascido a 27 de setembro de 1901, em Campos, Estado 
do Rio, residente á Ayenida Trapicheiro n . 126, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

•MANOEL MAXIMILIANO FELLIPPE FERNANDES CUNTIN 
669), filho de Tomaz Fernandes Esteves e de Maria 
Cuntin Gil, nascido a 20 de janeiro de 1896, em Ponte-
veda, Espanha, nacionalizado, 'residente á rua Eulina 
n. 5, bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

JOSE' BOTELHO DE DEUS (670), filho de Antônio Botelho 
de Deus e de Leopoldina Rosa da Conceição, nascido 
a 20 de abril de 1907, no Distrieto Federal, residente 
á rua Leoneio de Albuquerque n. 74, estivador, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

^TLIO DA SILVA FONSECA (671), filho de Maria Augusta 
da Silva Fonseca, nascido a 6 de maio de 1902, na Ca
pital Federal, residente á rua Theodoro da Silva, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

JOSE' CALDAS (672), filho de Antônio Caldas e de Rosa 
Rodrigues da Costa, nascido a 3 de maio de 1887, em 
Portugal, nacionalizado, residente á rua Teixeira Franco 
n.~ 17, funecionario do G. Naval, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

ANTÔNIO GONÇALVES FILHO (673), filho de José Antônio 
Gonçalves e de Maria Jesus Gonçalves, nascido a 22 
de junho de 1899, no Distrieto Feederal, residente á rua 
Scbmith Vasconcellos n.46, commercio, casado, com 
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domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. • 
(Qualificação requerida.) 

RAFFAEL GIANNINI (674), filho de Rafíael Giannini e de 
Maria Luiza Caprovani, nascido a 20 de agosto de 1894, 
no Distrieto Federal, residente á rua Vicente Possolo 
n. 24, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

CAROLINA PEREIRA CAMPOS (075), filha de Manoel José 
Pereira e de Carolina Corrêa Pereira Neves, nascida a 
13 de abril de 1891, no Distrieto Federal, residente á 
rua Coati n . 40, domestica, casada, com domicilio elei
toral no ' distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requer ida. J 

RUDOLFO HERBERT HEIDRTCK (676), filho de Júlio Hei-
drick e de Luiza Heidrick, nascido a 30 de dezembro 
de 1896, em Indaial, Santa Catharina, residente á rua 
Barão de Ubá n. 29, commercio. casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de, gloria. (Qualificação 
requerida.) 

GABRIEL COSTA CARVALHO (677), filho de José Tocqueirlle 
de Carvalho e de Gabriella da Costa Carvalho, nascido 
a 11 de julho de 1915, em Muzambinho, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Carvalho Monteiro n. 56, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

HENRIQUE DE PAULA E SILVA FURTADO* (678^. filho 
de João Francisco Vieira Furtado e de Laura de. Paula 
e Silva, nascido a 28 de março de 1908, no Distrieto 
Federai, residente á rua Demetrio Ribeiro n. 184, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.) . . 

ALICE SILVEIRA GRILLO P1MENTEL (080). filha de Se-
Bastião Francisco Grillo e de Lúcia Silveira Grillo. 
nascido a 11 de abril de .1900, em Curityba, Paraná, 
residente no Largo do Machado n. 0, pbarmaceutica. 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Gloria. (Qualificação requerida.) 

RAUL PEREIRA JORGE (681), filho de Austrelino Pereira 
Jorge e de America de Saint Brisson Pereira Jorge, 
nascido a 17 de janeiro de 1908, no Distrieto Federal, 
residente á rua Santo Amaro n. 23, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Glo
r ia . (Qualificação requerida.; 

IDIO DA SILVA (683), filho de Raul Silva e de Maria da 
Silva, nascido a 19 de julho de 1912, no Distrieto Fe
deral, residente á rua Jangadeiro n. 44, funecionario 
municipal, soiteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

KAIR ÁUREA GAMA (684), filha de Ladislau Cassich e de 
Aurelia Cassich, nascido a 29 de janeiro de 1896. no 
Distrieto Federal, residente á rua Bella n . 134, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

MARA DE LOURDES NOGUEIRA- (685), filha de Virgílio da 
Fonseca Nogueira e de Alice Ramos Nogueira, nascida 
a 12 de maio de 1893, em Livramento (Estado de Minas 
Geraes), residente á rua Carvalho Mourão n. 44, profes
sora municipal, casada, com domicilio eleitoral no dis-' 
tricto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

JOSE' VIEIRA DE CASTRO (686), filho de Antônio Gomes 
' Vieira de Castro e de Francisca de Paula Castro, nascido 

a 20 de setembro de 1893, no Distrieto Federal, residente 
á rua Salvador n . 53, commerciante, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal"de Gloria. (Quali
ficação requerida.) 

LUIZ PHILIPPE DE ARAÚJO PENNA (687), filho de Tuiz 
Cândido de Araújo Penna e de Estella Medeiros do Araújo 
Penna, nascido a 5 de abril de 1912, no Distrieto Fe
deral, residente á rua Payssandú n . 127,. commerciante, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal dc Glo
r i a . (Qualificação requerida.) 

HELENA HELOÍSA DE LIMA RODRIGUES (688), filha de 
Clovis de Lima Rodrigues e de Heloisa Cesario de Lima 
Rodrigues, nascida a 7 de abril de 1912, no Distrieto Fe
deral, residente á rua Silveira Martins n . 157, profes
sora municipal, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

ÁLVARO DE OLIVEIRA E SOUZA (089), filho de José Gui
lherme de Souza e de Julieta de Oliveira e Souza, nascido 
a 3 de outubro de 1894, em Volta Grande, Além Para
hyba (Minas), residente á rua do Russell n . 4, commer
cio, casado com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Gloria. (Qualificação requerida.). 

BERILLO CORREIA VELLOSO (690), filho de Anaeleto Mar
tins Velloso e de Evangelina Correia Velloso, nascido a 
16 de julho de 1911, em Beltjm (Estado do Pará), res i 
dente á rua Corrêa Dutra n . 133, marítimo, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipai de Glo
r ia . (Qualificação requerida.) 

CHARLES REDD COSTA (691), filho ide Luiz Carlos da 
Costa Netto e de Helena Redd Costa, nascido a 26 de j a 
neiro de 1911, no Estado de Pernambuco, residente á 
rua Corrêa Dutra n . 133, commercio, solteiro, com do
mieilio eleitoral no distrieto municipal de Santa The
reza. (Qualificação requerida.) 

ALDA GUIMARÃES FRAGOSO (755), filha de Arlindo Coelho 
Fragoso e de Jesuina Guimarães .Fragoso, nascida a 20 
de maio de 1908, no Estado da Bahia, residente á -rua 
Marquez de Vaiença n. 8, enfermeira, solteira, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. (Qua
lificação requerida.) 

IÍOEM1A AZEVEDO VILLELA (750), filho de Azarias Eugê
nio de Azevedo e de Carolina Cunha de Azevedo, nascida 
a 6 de julho de 1892, no Distrieto Federal, á rua Santo 
Amaro n. 101, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

JOÃO REBOUÇAS (757), filho de Manoel Antônio Re
boliças e de Maria Granado Rebouças, nascido a 25 de 
outubro de 1900, em Minas Geraes, residente á rua. La
ranjeiras n . 394, guarda nacturuo, cagado, com domicilio 
eleitora! no dislricto municipal da Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

AGENOR FRANCISCO DE MACEDO (758). filho de José 
Francisco de Macedo (dr.) e de Francisca Pereira de 
Macedo, nascido a 23 de fevereiro de 1892, no Rio de Ja 
neiro, residente á rua Coronel Cabrita n . 52, professor, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Gloria. Qualificação ex-officio. 

JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA (759), filho de José Joaquim de 
Souza e de Joanna de Souza, nascido a 21 de abri! de 
1891, em Vargem Alegre (Estado do Rio de Janeiro,), r e 
sidente á rua Tavares Bastos n. 68, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

AMARO LOPES FERREIRA (760), filho de João Alves Fer
reira e de Clai-inda Lopes Riscado, nascido a 3 de junho 
de 1894, em S. João da Barra (.Estado do Rio), residente 
á rua Dom Gerardo n. 50, I a casa, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal da Glo
r ia . (Qualilicação requerida.) 

JACQUES BARBOSA GONÇALVES PENNA (701), filho de 
Raul Barbosa Gonçalves Penna e de Guiomar Penna. 
nascido a 1 de setembro de 1910. no Distrieto Federal, 
residente á rua Laranjeiras n . 223, engenheiro arcln-
teeto, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal da Gloria. (Qualificação requerida.) 

JOSE' MARIA DE CASTRO (699), filho de Augusto de Car
valho Castro e de Rita de Cássia Cotia, nascido a 23 de 
dezembro de 1897, em Marianna (Eslado de Minas), r e 
sidente á rua da Carioca n. 52, I o and, professor, solteiro, 
com domicilio no distrieto municipal dc Gl i r ia . (Qua
lilicação ex-officio.) 

MARIA DA CONCEIÇÃO LANNA (700), filha de José Lanna e 
de Maria Violeta Lanna, nascida a 9 de julho de 1908, 
em Rio Casca (Estado de Minas), residente á rua Barão 
do Flamengo n. 20, professora, solteira, com domieilio 
eleitoral no distrieto municipal ,de Gloria, (Qualificação 
cx-officio.) 

HELENA PAES DE OLIVEIRA (701), filha de Manoel Paes 
de Oliveira e de llka de Almeida Paes Oliveira, nascida 
a 29 de fevereiro de 1912 ,em Cuyabá (Estado de Matto 
Grosso), residente á rua Sampaio Vianna n . 86, profes
sora, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Gloria. (Qualificação ex-officio.) 

MARIA BEATRIZ DE ANDRADE MAGALHÃES DE CHACEL 
(702), filha de Fernando Augusto Ribeiro Magalhães e 
de Olga de Andrade Magalhães, nascida a 12 de agosto 
de 1902, no Distrieto Federal, residente á rua Pinheiro 
Macliaáo n. 76, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Gloria. '(Qualificação reque
rida .) 

ANTÔNIO SANT'ANNA (703), filho de Thomé Sanf/Anna o 
de Rosa Anastácia, nascido a 12 de junho de 1909, no Dis 
trieto Federal, residente á rua do Núncio n . 15, -operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni 
cipal ide Gloria. .(Qualificação requerida.') 
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ALBERTO MARGEM (704), filho de Demetrio Margem e 
cie Angelina Margem, nascido a 8' de setembro de 10!2, 
em Campos (Estado do Rio), residente á rua dos fnva-
lid)os n. 120, commercio, solteiro, com'domicílio elei
toral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação re 
querida. 

ADRIANO VíEriiA (703), filho de João Ribeira o de Maria da 
Conceição, nascido a 3 de maio de 1896, no Distrieto f e 
deral,, residente & rua Conde de Bomfim n. 97, funecio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral' no distri
eto municipal de Gloria. (Qualificação ex-officio,') 

EJÍEDINA DE S U U Z A JOG), filha de André Bezerra de Souza 
e de Clementina cie Souza, nascida a 11 de outubro de 
1878, na Capital do Estado da Parahyba do Norte, resi
dente á rua Floricti n. 38, funccionaria .publica:, viuva, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria, 
Qualificação sx-officio •) 

JULIA DE.PAIVA (707), filha de Pedro Pereira de Paiva j 
da Maria Julia do Paiva, nascida a S de maio de ÍU03, 
em Palmyra, Estado de Minas Geraes, residente a rua 
Gomes Carneiro n. 50, funccionaria publica, solteira, 
com domicilio eleitoral uo distrieto municipal de Gloria. 
(Qualificação ex-officio.) 

RAUL PENIDÕ FILHO (708!, filho de Raul Penido e de In
diana Nery Penido, nascido a 7 de fevereiro de 1910, em 
Juiz de Fora, Estado dé Minas Geraes, residente á rua 
Voluntários da Pátria n. 420, professor, casado, com- do-

• micilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qua
lificação ex-officio.) 

FELICIDADE PETIT FERREIRA LOPES (709), filha de 
Augusto Petit e de Engele Hosxe Pef.it, nascida a 27 de 
julho de 1871, no Distrieto Federal, residente á rua Fran
cisca Zieze n. 22, professora, casada, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação ex-
officio.) 

HENRIQUETA PEREIRA (710), filha, de José .laciatho Porei?* 
c de Maria-Barbara Ribeira Pereira, nascida a 18 de ou
tubro de 1899, no Estado dc Minas Geraes r residente á rua 
Toneleiros n. (31. professora, solteira, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação ex-
officio .) 

•iEDGARD LIGE-R-BELAIR (711), filbo.de Eugeue Liger-Bo-
lâir e de Ludovie Foiigcn, nascido a 23 de setembro de 
1897, em França (brasileiro naturalizado), residente A 
rua Eurycles de Mattos n. 45, professor, casado, com do
micilio eleitoral, no distrieto municipal de. Gloria. (Qua
lificação ex-officio.) 

MiGUEL ARTHUR CHIARAPPA (712), filho de Plácido Cbia-
rappa e de Elvira Aieardi, nascido a 4 dc janeiro de 1881, 
na Itália (brasileiro naturalizado), residente, á rua Carlos 
Sampaio n. 19, sob., professor, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
ex-officio.) 

LUIZ EDMUNDO RIBETRO DE MENDONÇA (7131, filho de 
Edmundo Ribeiro de Mendonça e de Julia Xaxier Ribeiro 
de Mendonça, nascido a 13 de março de 1914, em São 
Paulo, Estado de São Paulo, residente á rua Aguiar nu
mero 58, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
dislricto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

AL.OYSIO RIBEIRO DE MENDONÇA (714), filho dc Edmundo 
Ribeiro de Mendonça e dc Julinha Xavier de Mendonça, 
nascido a 20 do setembro de 1912, em São Paulo. Estado 
de São Paulo, residente á rua. Aguiar n. 58, acadêmico de 
medicina, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

WANDA .fENOARELLJ (.715), filha de José JencarelÜ e de 
Emnsti.ua Garcia Jenoarelli, nascida a 20 de setembro cie 
1913, no D.istriclo Federal, residente á Avenida Henrique 
Valladares n. 29, funccionaria publica,, solteira, com domi-j 
cilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Quali
ficação requerida.) 

JCELLY MARIA FERRAM (716), filha de Ângelo Frrari e de 
Diua Regalüeri Forravi, nascida a 3 de maio de 1913, 
no Distrieto Federal, residente á rua Conde de Bomfim 
n . 827, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

CELINA COSTA ROSA (7)7), filha de José Antônio da Rosa 
e de Amélia Costa Rosa. nascida a 7 dc julho de iMG. no-
Distrieto Federal,, residente á rua Aguiar n. 26, conta
dora, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto d-3 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

DULCE CARNEIRO BE SOUZA SARAIVA (718), filha de Al
berto do Souza Corrêa Saraiva e de- Gracimía d'e Andrade 
-.Saraiva, nascida a 9 de agosto de 1910, no Distrieto F e 
deral, residente á tua Itacurussá n . 85, domestica, sol

teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal dc 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

JOÃO GOMES DA SILVA (719), f i lho'de Pedro Games de 
Senna. e de Maria Gomes da Silva, nascido a 15 de junho 
de 18.95, no Dislricto Federal, residente á rua Triumpíui 
n . 3, Baugú, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

MARIA DE LOURDES COSTA FREITAG (720), filha de Luiz 
Carlos Freitas Júnior e de Maria do Carmo Costa Freitag, 
nascido a 20- de fevereiro de 1916, no Distrieto Federai, 
residente á rua Botucatü n. 72, estudante, solteira,, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qua
lificação requerida.) 

GERTRUDES MARIA DE SOUZA (721), filha de Luiz Clau-
dir.o de Oliveira e de Raymuncía Maria de Mello, nascida 
a 1 de dezembro de 1889, em Porto das Caixas, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á avenida Gomes Freire n . 93, 
costureira, casada, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

AJ3TLIO DE OLIVEIRA (722), filho de Maria Rosaria de Oli
veira, nascido a 19 de dezembro de 1904, em Macau, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua General Seve-
riano n. 46, casa 12, commercio-, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

WTLLIAM DE COQUEIRO CRAVO, (723), filho de Armando 
de Guimarães Cravo e de Aulide de Coqueiro Cravo, nas
cido a 15 de junho de 1912, em Manaos, Estado do Ama
zonas, residente â rua 2 de dezembro n. 70, casa 8, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação reqevida.) 

NEWTON VICTOR DO ESPIRITO SANTO (724), filho de Odo-
rico Victor do Espirito Santo e de Maria Piedade da Silva, 
nascido a 14 de abril de 1913, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Paulo Fernandes n. 17, jornalista, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria.. 
(Qualificação requerida.) 

MARTA SECUNDEM DURÃO (725), filha de Daniel Durão 
e de Philomena Bugallo, nascida a 1 de maio de 1900, na 
Distrieto Federal, residente á rua Luiz Barbosa n . 17, 
domestica, casada, com domicílio eleitoral no distrieto 
municipal do Gloria. (Qualificação requerida.) 

STELLA ZENHA DE MESQUITA. (726), filha de Jeronymo 
Roberto de Mesquita e de Elisa Zenha de Mesquita, nas
cida a 7 de agosto de 1889, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Luiz-Barbosa n. 17, domestica,'viuva, com 
domicilio eieitoral no distrieto municipal de Gloria. 
Qualificação requerida.) 

VERA GOUVÊA DA. FONSECA (727), filho de João Noronha 
Gouvèa e de Maria de Mesquita Gouvêa, nascida a 26 
de novembro de 190-8, no Distrieto Federal, residente á 
rua Luiz Barbosa, 17i domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

MURILLO PEREIRA REIS (728), filho de Roberto Pereira 
R e i s e de Lybia Bezerra Reis, nascido a 6 de maio de 
1907, em Natal, Rio Grande do Norte, residente á rua 
Paulino Fernandes, 76, funecionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

MARIO CATTA PRETA (729), filho de Eugênio Gracie Catta 
Preta e de Georgina Pereira da Silva Catta Preta, nas
cido a 20 de outubro de 1912. no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Paysandú, 242, engenheiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria.. 
(Qualificação requerida.) 

MARINA FRAGOSO DE ARAÚJO MAIA (730), filha de Au
gusto Tasso Fragoso e de Josepha Alexandra Graça Ara
nha Fragoso, nascida a 22 de setembro de 1896, no Dis
trieto Federal, residente á rua David Campista, 59, do-

' mestiça, casada, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal da Gloria. (Qualificação requerida.) 

HEITOR OSCAR DE CARVALHO SAN T'AN NA (731), filho 
de Oscar Guimarães SanfAnna e de Regina de Carvalho 
SanVAhna, naseido a 17 de julho de 1914, no Distrieto 
Federal, residente á rua Marquez de Abrantes, 127, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal da Gloria. (Qualificação requerida.) 

LYGXA FERNANDES VIANNA (732), filha de Nicoldo Fer
nandes Carneiro Vianna e de Margarida Collconi Vianna, 

v nascida a 26 de janeiro de 1914, no Distrieto Federal, 
residente á rua Ana dia-,. 12, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. (Qua
lificação requerida.) 
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JOAQUIM GOMES RODRIGUES (733), filho de Agostinho 
Luiz Rodrigues e de Thereza do Jesus Gomes, nascido 
a 8 de setembro de 1893, em Tres Corações, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Rio Branco, 53, Turyassú, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal da Gloria. 

ANTÔNIO MATHIAS (734), filho de José Mathias Júnior 6 
de Maria Ezequiel, nascido a 12 de março de 1905, em 
Santos, Estado de São Paulo, residente á rua do La-
vradio, 53, 2 o andar, photographo, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria, (Qua
lificação requerida.) 

RUBEM DE CARVALHO PALMER (735), filho de Alfredo 
Palmer e de Adelaide de Carvalho Palmer, nascido a 24 
de setembro de 1892, no Distrieto Federal, residente á 
rua Ferreira Vianna, 29, bancário, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. (Quali
ficação requerida.) 

llIPi.ILL GHERCHOUNENKO (736), filho de Gregory Gher-
chounenko e dc Assenia Gherchounenko, nascido a 4 
de fevereiro de 1893, em Ukrania, brasileiro natural i 
zado, residente á rua Copacabana, 566, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

MARIO AUGUSTO CASTILHOS DO ESPIRITO SANTO (737), 
filho de Mario Castilhos do Espirito Santo e de Sophia 
Lussac do Espirito Santo, nascido a 22 de maio de 1910, 
no Distrieto Federal, residente á rua Medeiros Passos, 
84, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal da Gloria. (Qualificação requerida.)! 

ALEXANDRE PICK (738), filho de Eduardo Pick e de Rosa 
Pick, nascido a 10 dc maio de 1887, em Tchecoslovaquia, 
brasileiro naturalizado, residente á rua Uruguayana, 215, 
cabelleireiro, casado, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal da Gloria. (Qualificação requerida.) 

FRANCISCO EULALIO DO NASCIMENTO E SILVA (739), 
filho de Francisco Eulalio do Nascimento Silva Filho e 
de Maria Rosaria Pinto do Nascimento e Silva, nascido 
a 19 de junho de 1908, em Maeahé, Estado do Rio, r e 
sidente á rua Cardoso Júnior, 5, advogado, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria,. 
(Qualificação requerida.) 

VICTORINO DE ALMEIDA (740), filho de Damiana Maria 
de Jesus, nascido a 11 de dezembro de 1914, no Dis
trieto Federal, residente á travessa Cassiano, 10, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal da Gloria. (Qualificação requerida.) 

ODILON AUGUSTO VIEIRA (741), filho de Arlindo Au
gusto Vieira e de Rita Alves Vieira, nascido a 31 de 
outubro de 1912, no'Distrieto Federal, residente á rua 
Dona Cecilia, 30, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal da Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

-FRANCISCO NELSON CHAVES (742), filho de André Bernar-
dino Chaves e de Noemi Mendes Chaves, nascido a 12 de 
novembro de 1915, no Distrieto Federal, residente á 
rua General Severiano n. 32, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria., 
(Qualificação requerida.) 

GODOFREDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA (743), filho de 
Carlos Duarte de Oliveira e de Maria Augusta de Oli
veira, nascido a 29 de agosto de 1898, no Distrieto F e 
deral, residente á rua Larangeiras, 125, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

JOSE' TRISIUZZI (744), filho de Domingos Trisiuzzi e de 
Maria Lamanna, nascido a 9 de abril de 1904, em Pe
tropolis, Estado do Rio, residente á rua do Cattete, 341, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal da Gloria. (Qualificação requerida.) 

LUIZ GONÇALVES RIBEIRO (745), filho de Simão Gonçal
ves Ribeiro e de Narcisa Gonçalves Ribeiro, nascido a 
6 de março de 1905, no Distrieto Federal, residente & 
rua Gago Coutinho, 43, funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal da Glo
r ia . (Qualificação ex-officio.) 

RUBEM LIBANIO VILLELA (740), filho do Eurico de Aze
vedo Villela e do Maria Libanio Villela, nascido a 14 dc 
fevereiro de 1914, no Distrieto Federal, residente á rua 
Dona Marianna, 203, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. 
(Qualificação ex-officio.) 

JOSE' PAULO LOBATO SCHUMANN (747), fillio de José 
Shumann dc Araújo c dc Francisca Lobato Schumann, 

nascido a 24 de março de 1912, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Gago Coutinho, 28, funecionario publico, 
solteiro, com. domicilio eleitoral no distrieto municipal 
da Gloria. (Qualificação ex-officio.) 

ALBA DO AMARAL LOPES (748), filha de José Leandro Lo
pes e de Leonina do Amaral Lopes, nascida a 5 de no
vembro de 1915, em Nictheroy (Estado do Rio), res i 
dente á rua Santa Alexandrina n. 18, sobrado, funccio
naria publica, solteira, com domicilio eleitoral no dis t r i 
eto municipal da Gloria. (Qualificação requerida.) 

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (749), filho de Joaquim 
Rodrigues da Silva e Constância da Motta Leite, nascido 
a 5 de dezembro de 1906, no Distrieto Federal, residente 
á rua Marquez de Abrantes n . 12, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

FREDERICO DE CASTRO MENEZES (750), filho de Álvaro 
Sá de Castro Menezes e de Calypso de Castro Menezes, 
nascido a 4 de maio de 1913, em Nictheroy (Estado do 
Rio), residente á Avenida Atlântica, n . 914, professor, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Gloria. (Qualificação ex-officio. 

JOAQUIM MARTINEZ ALONSO (751), filho de Cândido Mar
tinez Alonso e de Thereza Neiva Alonso, nascido a 9 ds 
junho de 1901, no Distrieto Federal, residente á rua Ita-
pirú n. 334, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal da Gloria. (Qualificação requerida.) 

ORLANDINA MASCARENHAS (752), filha de Antônio Mas-
carenhas e de Galvina Mascarenhas, nascida a 8 de de
zembro de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua 
Ypiranga n. 44, funccionaria publica, solteira, com-domi
cilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. (Quali
ficação ex-officio.) 

AVDIL GUIMARÃES FRAGOSO (753), filha de Arlindo Coe
lho Fragoso e de Jcsuina Guimarães Fragoso, nascida a 
18 de novembro de 1907, no Estado da Bahia, residente 
á rua Marquez de Valença n. 8, enfermeira, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto anunicii5al da Gloria.-
(Qualificação requerida.) 

ADALGISO GALLOTTI KEHRIG (754), filho de José Chry-. 
sostomo Kehrig e de Olindina Gallotti Kehrig, nascido 
a 16 de aneiro de 1909, em Tijucas (Estado de Santa Ca
tharina), residente á Travessa Santa Christina n . 25, 
sobrado; chimico industrial, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santa Thereza. (Quali
ficação ex-officio.) 

MARIA JOSE' DE MAGALHÃES COUTINHO (692). filha de 
Álvaro de Magalhães Coutinho e de Anna de Guimarães 
Coutinho, nascida a 8 de fevereiro de 1915, no Distrieto 
Federal, residente á rua Bulhões de Carvalho, funcciona
ria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santa Thereza. (Qualificação reque
r ida . ) 

MATHILDE RODRIGUES BRUNO (693), filha de Antônio 
Cirne Bruno e de Aljacyra Rodrigues Bruno, nascida a 
8 de fevereiro de 1912, no Rio Grande do Sul, residente 
á rua Bento Lisboa n. 178, c. III, funccionaria munici
pal, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Gloria. (Qualificação ex-officio.) 

ILICA RAMOS (694), filha de Rodrigo Ramos e de Clemência 
Ramos, nascida a 22 de maio de 1900, no Distrieto F e 
deral, residente á rua Canaido Mendes n . 42, funcciona
ria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria. (Qualificação ex-officio.) 

O.XIMILIANO DOS SANTOS FREITAS (695), filho de F r e 
derico Vieira de Freitas e de Esmerilia Ferreira dos San
tos Freitas, nascido a 4'de julho de 1875, em S. João da 
Barra, Estado do Rio, residente á rua Rademaker n . 23, 
despachante da R. do D. Federal, casado, com1 domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

JOSE' POMPEU NUNES FALCÃO (696), filho de Josò Joa
quim Nunes da Silva e de Beatriz de Albuque'raue Silva, 
nascido a 1 de fevereiro de 1869, em Boa Viagem (Estado 
do Ceará), residente á rua da Lapa n. 101, militar, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Gloria. (Qualificação ex-officio.) 

JOAQUIM FERREIRA SALLES (697), filho de João F e r 
reira de Salles e de Julieta Ferreira de Queiroz, n a s 
cido a 11 de julho de 1879, em Sêno, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua D. Marianna n . 136, advo
gado, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mun i 
cipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

ODETTE RODRIGUES GOMES (698), filho de Domingos Ro
drigues Gomes e de Firmina dq Carmo Gomes, nascida a 
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12 de dezembro de 1906, no Distrieto Federal, residente 
á rua Oriente n . 17, estudante, solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

EUGÊNIO MARCOS CAVALCANTI (762), filho de Nelson 
Marcos Cavalcanti e de Maria 'Eugenia Ribeiro de Oli
veira Cavalcanti, nascido a 20 de março de 1915, no Dis
trieto Federal, residente á rua Almeida n . 34, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
da Gloria. (Qualificação requerida.) 

AMANCIO GONÇALVES DA CRUZ (763), filho de Accacio 
Gonçalves da Cruz e de Carlinda Maria da Gloria, naseido 
a 6 de abril de 1905, no Distrieto Federal, residente á 
rua Guanabara n . 61, guarda-nocturno, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. (Qua
lificação requerida.) 

DJANIRA RAMOS ALEXANDRINO (764), filha de Arthur 
Mariano Ávila Ramos e d e A d e l i a de Campos Tavares, 
nascida a 9 de dezembro de 1898, no Distrieto Federal, 
residente á rua Silveira Martins n . 157, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

HEITOR GUIMARÃES (765), filho de Antônio Marques Gui
marães e de Eulalia Pereira Guimarães, nascido a 28 de 
julho de 1886, em S. Borja, Rio Grande do Sul, res i 
dente & praia do Flamengo n . 70, medico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. 
(Qualificação ex-officio.) 

MARIA IGNACIA BRICIO (766), filha de Carlos Bricio é dé 
Emilia da Silva Bricio, nascido a 13 de janeiro de 1916, 
no Distrieto Federal, residente á rua Pedro Américo, 59, 
contadora, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.); 

DYBXO GUARDIÃ DE CARVALHO (767), filho de Frederico 
Velloso de Carvalho e de Menara Guardiã de Carvalho, 
nascido a 17 de agosto de 1910. em Cachoeiro do I tape-
mirim, Estado do Espirito Santo, residente á rua Áurea 
n . 20, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal da Gloria. (Qualificação requerida.)! 

ÇJEORG HERMANN NURMBERG (778), filho de Paul Nurm-
berg e de Nancy Nurmberg, nascido a 20 de julho de 1908, 
no Distrieto Federal, residente á rua Nascimento Silva' 
n . 84, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal da Gloria. (Qualificação requerida.) ' 

3MLANOEL OZORIO FELHO (769), filho de Manoel José dá 
Cunha Ozorio e de Qlivia Peixoto Ozorio, nascido a 15 
de junho de 1908, no Distrieto Federal, residente á rua 
Isidro Barcellos 17, casa 7, funecionario publico, solteiro, 
bom domicilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. 
(Qualificação ex-officio.)' 

grOSE' ALVES MAURITY SANTOS '(770)", filho de Luiz An
tônio da Silva Santos e de Maria Eulalia Maurity Santos, 
nascido a 9 de maio de 1889, no Distrieto Federal, r es i 
dente á rua das Laranjeiras, 443, medico, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. (Qua* 
lificação requerida.) >j 

ítERALDA VITAL DE MELLO '(771, filha de Apolonio Pi
nheiro de Mello e de Celestina Vital de Mello, nascida a 
1 de julho de 1916, em Natal, Rio Grande do Norte, res i 
dente á rua do Cattete, 234, estudante, solteira, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal da Gloria. (Qua
lificação requerida.) 

. ELISA DA ROCHA MELLO VIEIRA '(772)', filha de Fernando 
Augusto da Rocha e de Elisa Guilhermina de Souza Rocha, 
nascida a 5 de agosto de 1862, no Distrieto Federal, r e 
sidente á Praia do Russell, 154, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto. municipal da Gloria. 
'(Qualificação requerida.) 

SHACY VILLA NOVA PEREIRA DE VASCONCELLOS (773); 
filha de José Luiz Pereira de Vasconcellos e de Iracema 
iVilla Nova de Vasconcellos, nascida a 27 de novembro dc \ 
[1902, em Alegrete (Rio Grande do Sul), residente á r u ã ' 
[Haddock Lobo, 39, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no distrieto municipal da Gloria. ([Qualificação r e - , 
iquerida.) ' . . \-

[BEATA VETTORI r(774V, filha dé AngeíS Vettori g 'dé The* ' 
reza Vettori, nascida a 4 de dezembro de 1909, inõ Dis-i 
itricto Federal, residente á r ua Octavio Kelly, 82, func- • 
cionaria publica, solteirai, com domicilio eleitoral no 
Üistricto municipal da Gloria. (Qualificação ex-officiõ.)), 

[IRACEMA VILLA NOVA PEREIRA DE VASCONCELLOS i 
((775), filha de José Luiz Pereira de Vasconcellos e de[ 
.Iracema Villa Nova de Vasconcellos, nascida a 12 de íe*, 
ÍteGJrfl_de^.l9J^ Federal, gssjdehte, á EüáU 

Haddock Lobo, 39, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal da Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

MARIA BISAGGIO (776), filha de Antônio Bisaggio e de 
Palmyra Bisaggio, nascida a 9 de maio de 1912, no 
Distrieto Federal, residente á rua Oriente n . 35, func
cionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 

IARA TIMOTHEO (777), filha de Eduardo Marques Peixoto 
e de Haydóe Timolheo da Costa Peixoto, nascida a 4 
de dezembro de 1901, no Distrieto Federal, residente á 
rua Augusta n. 44, Santa Thereza, professora, func- ' 
cionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
cx—officio, ) 

MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SOUZA (778), filha 
de Cornelio José da Costa e Souza e de Maria Augusta 
da Costa e Souza, nascida a 8 de novembro de 1902, 
nó Distrieto Federal, residente á rua Marqueza de San
tos n. 28, funccionaria municipal, solteira, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qua
lificação ex-officio.) 

MARINA BESSONE CORRÊA (779), filha de Annibal Bessone 
Pinto Corrêa e de Francisca da Cruz Ferreira Bessone 
Corrêa, nascida a 30 de julho de 1913, no Distrieto F e 
deral, residente á rua Ibituruna n. 75, funccionaria m u 
nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Gloria. (Qualificação ex-officio.) 

JORGE SALVADOR (780), filho de Alfredo Salvador e dé 
. Hilda Rodrigues Salvador, nascido a 27 de abril de 1913, 

no Distrieto Federal. 
AMÉLIA SAP1ENZA (781), filha de Antônio Sapienza e de 

Julia Rizzo, nascida a 27 de novembro de 1898, no Dis
trieto Federal, residente á rua Áurea n. 64, engenheira 

/ civil, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.) ; 

LAURA SAMPAIO VIANNA REGO (782), filha de José F lo
rindo de Sampaio Vianna e de Beatriz de Souza Sampaio 

/ Vianna, nascida a 6 de abril de 1907, residente á rua 
' ' Victorio da Costa n . 38, professora, Casada. 

MECENAS PEREIRA DOURADO (783), filho de Rodolpho Pe 
reira Dourado e de Marianna Macedo Dourado, nascido a 

' 18 de fevereiro de 1892, em Belém, Estado do Pará, r e 
sidente á rua do Passeio, 10, professor, casado, com domi-

/ cilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualifi
cação ex-officio) 

ÁUREA BASTOS (784), filha de Bernardino Gomes de Paula 
- • Bastos e de Anna Borges Bastos, nascida a 13 de maio 

de 1906, no Distrieto Federal, residente á Praia do F la 
mengo, 64-apart. 8, funccionaria publica, solteira, cora 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. 
(Qualificação requer ida) . 1 

OSCAR DAVILA NABUCO (785), filho de João d'Ávila Na-
buco e de Maria Orselina Nabuco, nascido a 21 de julho 
de 1903, em Estância, Estado de Sergipe, residente â 
travessa Cunha Mattos, 9, sub-official da Armada, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal dé[ 

- Gloria. (Qualificação requerida) . 
BALDUINO DE AZEVEDO FEIO (786), filho de Ernestino de 

Azevedo Feio e de Maria Coelho de Azevedo Feio, nascido 
a 18 de junho de 1874, no Distrieto Federal, residente á 
rua Benjamin Constant, 1'4, medico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Quali-

' " ficação ex-officio). 
LAIS LOPES WALLACE (787), filha de João Baptista Lopes 

e de Francisca Alves Lopes, nascida a 21 de novembro de 
1902, em Fortaleza, Estado do Ceará, residente á rua 
Therezina, 19, professora, casada, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santa Thereza. (Qualificação. 

/ requer ida) . • . 
'ALDEMAR LAURO MILLON (788), filho de Adolpho Augusto 

Millon e de Seraphina Eugenia Pinto, nascido a 26 de 
dezembro de 1908, em Santos, Estado de São Paulo, re
sidente á rua Almirante Gomes Pereira, 20, commercio, 
'casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Gloria. (Qualificação requer ida) . 

ÁLVARO SILVA MENDES (789), filho de Antônio Pereira 
" Mendes e de Rita da Silva Teixeira, nascido a 17 de maio 

i ! de 1903, no Distrieto Federal, residente á rua do Cattete,. 
214, c. 36, operário, casado, com domicilio eleitoral rfa 

>~ distrieto municipal de Gloria. (Qualificação requer ida) . 
•&DA IDA DE NOVA FRIBURGÔ (790), filha de Bernardo Cie-

\ Enente Pinto, g de Ambrosina Campbell, nascida a 8 do 
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setembro de 1887, em- Nova Friburgo, Estado do Rio de 
Janeiro, residente ã rua Cândido Mendes n. 29, appar-
tamento 55, commercio, solteira, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação reque
r ida . ) 

ADELINO SANTANNA (79J), filho de Antônio Joaquim Santa 
Anna e de Eulina Maria de Oliveira, nascido a 10 de de
zembro de 1902, no Distrieto Federal, residente á rua da 
Fabrica, Bangú, funecionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Quali
ficação requerida.) 

GABRIEL FRANCISCO ALVES DE BRITTO BAIA (7%t>, fiVao 
de Nicotau Alves de Britto Maia e de Euphrasia Martin 
Maiá, nascido a 17 de agosto de 1910, no Distrieto Federal, 
residente á rua Cândido Mendes n. 79, cammereio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muaieipaí úe 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

BELL AR MINA GUEDES DOS SANTOS (793), filha de An
tônio Miercelino e de Maria Guedes, nascida a 17 de feve
reiro de 1895, em Maceió, Estado de Alago-as, residente á 
rua Corrêa Dutra n. 133, enfermeira, casada, com domi
cilio eleitora] no distrieto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

IRIO DA SILVA (794), filho de Otivia Salvadora Felix da 
Silva, nascido a 14 de maio de 1909, no Distrieto Federal, 
residente á avenida Rio Branco n. 175, commercio, ca
sado, eom domicilio eleitoral no districtò municipal de 
Gloria. (QuaMieação requerida. 1) 

FELLIPE NUNES (795), filho de José Jacintho Nunes e do 
Carlota Antonia dos Santos, nascido a 14 de setembro de 
1899, no Distrieto Federal, residente á rua de São Carlos 
n . 74, emipregado da Light, casado, eom domieilio elei
toral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação re 
querida.) 

HUMBERTO DE CAMPOS (VERAS) (796), filho de Joaquim 
Gomes Veras o de Anna de Campos Veras, nascido a 25 
de outubro de 1886, em Miritiba. Estado do Maranhão, 
residente ao Largo do Machado n. 23, appartamento 104, 
escriptor, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

JOAQUIM AUGUSTO PINTO (797), filho de Antônio Augusto 
Pinto e de Maria do Carmo Pinto, nascido a 1 de abril de 
1906, no District* Federal, residente á rua Hermenegiído 
de Barros, 46 sob.guarda-livros, casado, com domicilio 

' eleitora! no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerida).. 

CARLOS ALBERTO BASTOS DE OLIVEIRA (798), filho de 
Walfrido Bastos de Oliveira e de Maria Amalia Valverde 
de Oliveira, nascido a 12 de março de 1911, no Distrieto 
Federal, rsiclente á rua Cosme Velho, 161, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida). 

ZENAIDE TORRES DE" OLIVEIRA (799), filha de Epyphanio 
Torres da Silva e do Mercedes Torres da Silva, nascida 
a 18 de julho de 1910, no Distrieto Federal, residente á 
rua Víctorio da Costa, 59, commercio, viuva, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal dc Gloria. (Quali
ficação requerida). 

ALICE DUARTE (800\ filha de Crispim Francisco Duarte 
e de Izabel Barbosa Duarte, nascido a 29 de abril de 1911, 
no Distrieto Eoúeral, residente á rua Almirante Aiexan^ 
drinoj 6-A, funccionaria publica, solteira, eom domicilio 
eleitoral no dstricto municipal de Santa Thereza. (Qua-

" lificação ex-officio). 

Rio de Janeiro, 27 de agosto dc 1934. — A. Botelho, 

Sevwt-a Circtrnisrr ipe-lo 

QUINTA ZONA ELEITOKAIi 

(Districtos municipaes de Glfuia e Santa Thereza) 

Juiz — Dr. Frederico de Barros Barreto 
Faço publico, para os fins dos ar ts . 43 do Código e 25, 

do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes. que por este 
Cartório e JUÍZG da 5 a Zona Eleitoral estão sendo, ncaoes,-
sados os pedidos de tnscripeão dos seginule? cidaciãur : 
KAIR MOURÃO DO VALLE DART (801), filha cie Cândido 

Alves Mourão. do Valle e de Fripina de Souza Mouião 
do Válle, nascida a 1 de março ele 1903, no Distr.cto 
Federai, residente á rua Barão de Iearahy n. 30, do-

^ mestiça, casada, com domicilio eleitoral no distrieío 
c municipal de Gloria. (Qualificação requerida.} 
MANOEL FERREIRA DE CARVALHO SOUTELLO (802), fi

lho de Bernardine Ferreira Pacheco Soutello a de Gar-

minda Ferreira do Carvalho Soutello, nascido a 2 de 
outubro de 1913, no Distrieto Federa!, residente ã rua 
Pereira Silva n. 38, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualifica
ção requerida.) 

DELSON RODRIGUES (803), filho de Marcos de Paula Ro
drigues e de Jovina Soares Ladeira, nascido a 11 de 
janeiro de 1903, no Estado de Minas, residente á r ua 
do Senado n . 213, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto imunicipat de Gloria. (Qualifica
ção requerida.) 

WALTER JORGE DA COSTA (804), filho de Bermenegado 
Jorge da Costa e de Noemi a Geraldina da Costa, nascido 
a 5 de maio de 1902, no Distrieto Federal, residente é 
rua Dias da Cruz n. 304, operário, viuvo, com domiei
lio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Quali
ficação requerida.) 

RAMIRO HONORATO DA CUNHA. (805), filho de Braz Eu-
dosio da Cunha e de Alice Dutra da Cunha, nascido a 
21 de dezembro de 1907, no Distrieto Federal, residen
te á rua Gregorio Neves n . 54 A, casa I, eommercioi 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Gloria. (Qualificação requerida.) 

VICTOR HUGO VIEIRA (8f>0), filho de Victor Antônio Vi
eira e de Maria Gomes Vieira,, nascido a 9 dc abri! de 
1896, em Therezopolis, Estado do Rio, residente á m a 
Victorio da Costa a. 59, jornalista, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal dc Gloria. (Qua
lificação requerida.) 

DELMARE LOPES (807), filho de José Lopes e de Maria 
Magdalena Lopes, nascido a 13 de maio de 1907, erfl 
Valença, Estado do Rio, residente á rua Moníe Alegre 
n . 205, operário, solteiro, com domicilio eleitora! no 
distrieto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

HÉLIO SEBASTIÃO BRAGA PIMENTEL (808), filho de 
José Sebastião Braga Pimentel e de Lydia Braga Pimen-
tel, nascido a 12 de junho de 1913, em Porto Calvo, 
Eslado de Alagoas, residente á rua Pereira da Silva 
n . 246, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Gloria. (Qualificação reque
r ida.) 

AGENOR SOARES FERNANDES (809), filho de Joaquim 
Soares Fernandes e ãi Mathilde Moreira dos Santos, 
nascido a 15 de agosto de 1902, no Estado de São P-uilo, 
residente ã rua Uberahü-n. 53, funecionario publico, ca
sado, cem domicilio eleitora! no dislricto municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA (810), filho de Fran
cisco da Cosia Martins e de Benta de Oliveira, nascido 
a 29 de março de 1912, em Rio Bonito,Estado do Rio, 
residente á rua Joaquim Silva n. 105 A, commercio, sol
teiro, com domieilio eleitoral no distrieto'municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

NICOLINO BAPTISTA (811), filho de Francisco Di G.atli 
Baptista e de Lúcia Conforte, nascido a 23 de dezem
bro de 1886", em Campinas, Estado de São Paulo, resi
dente á travessa do Mosqueira n . 14, sobrado, eommer-
cia, casado, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal ds Gloria. (Qualificação requerida.) 

LUIZ ALVES (812), fiího de Manoel Francisco e de Maria 
Ignacia, nascido a 8 de setembro de 18S1, no Distr,ct& 
Federai, residente á rua Barão de Guaratiba n . 116. 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distncttf 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

META HASSE HUEBEL (813), filha de Fritz Hasse e' dè 
Anna Hasse, nascida a 13 de janeiro de 1911, em Ber
lim, AUemanha, residente á travessa Bastos n . 297, 
estudante, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Gloria. (Qualificação equerida.) 

OSWALDO CLEMENTE DE ARAÚJO (814), filho de Jo.-fô 
Clemente e de Benta dc Jesus, nascido a 3 de agosto de 
1896, no Distrieto Federal, 'residente á rua Alves Mon
tes n. 41, operário, casado, com domicilio eleitora! no 
Aistrte-to • Kwmitip&l de Gloria. (Qvialií\&a.ç.ãa reque
r ida.) 

OSWALDO PLÁCIDO (815), filho de Miguel Plácido i de 
Maria Glyceria, naseido a 19 dc junho de 1902, em Bagé, 
Estado do Rio Grande do Suí. residente á rua Beato 
Ribeiro n . 29, ma ri ti mo, solteiro, com. domieilio elei
toral tio .distrieto municipal da Gloria. (Qualificara-» 
requerida.) 

CARLOS DA SILVA MAIA (816), filho de Bernardino J=>?é 
da Silva Maia e de Gçrtrudes Martins Simões, naseiiio 
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a. 11 de setembro de 1894, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Sobragy n . 21, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria, (Qua
lificação tequèrida.) 

JÜDITH MOREIRA DE MENEZES (817), filha de Sebastião 
da Silva Moreira e de Antonia da Silva Moreira, nas
cida a 31 de julho de 1891, no Distrieto Federal, resi-
iente A rua Joaquim Murtinho n . 64, domestica, ca
sada, eom domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santa T l w e i a . (Qualificação requerida.) 

ISAURA MOREIRA DE ABREU (818), filha de v Sebastião 
da Silva ViO?eira e di ÂnUrala da Silva Moreira, nascida 
a 21 de ííb?U cie 1S15,- no Distrieto Federal, residente 
é. rua Joaquim Msiríinho n . 64, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Thereza. (QnaUfic/içáo requerida.) 

•HAIA SOUTO MAl.UA.Tfl (819), filha de Miguel Souto Ma-
riath e de Adelia Monteiro Mariath, nascida a 1S d» 
abril de 1911, no Distrieto Federal, residente á rua ÍIo-
norio de Barros n . 10, estudante, solteira, eom domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualifi
cação requerida.) 

ADELIA MONTEIRO MARIATH (820), filha de Constaníini) . 
Ribeiro Lontra e de Luiza Maria do Espirito Santo, nas-
tida a 23 de junho de 1887, em Campos, Estado do Rio, 
residente á rua Honorio de Barros n. 10, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Gloria. (QuaUÇic-ação requerida.) 

CARLOS VIEIRA RODRIGUES ( 8 2 0 . fliho de José" Vieira 
Rodrigues e dc Olinda de Mello Vieira Rodrigues, nas
cido a 13 de março dc 1916, no Distrieto Federal, resi
dente á .rua Paysandu' n . 143, estudante, solteiro, som 
domicílio eleitoral no dislricto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

DORALIüE BARROSO DE OLIVEIRA (822), filha de An
tônio Sylvestre Barroso e. de Dulcelina de Souza Lima. 
Barroso, nascida a 27 de abril de 1899, no Estado de Mi
nas Geraes, residente á rua Gago Coutinho n . 75, func
cionaria, publica, casada, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Gloria. (Qualificação reque
r ida . ) 

KATHALIA DA SILVA (823), filha de Sebastião Ribeiro da 
Silva => de Carolina de Oliveira, nascida a 13 de ou 'u-
bro de 1909, -..o Distrieto Federa'., residente á rua Ge
neral "ever.ano n. 46, domestica, solteira, com domlci-, 
lio eleitoral no riislriola municipal de Gloria, (Qua-
htieac.l» requerida, 

OSWALDO :>E SOUZA GOMES (824), filho de Júlio de S-m-
za Gomes e de Cezarina Ferreira Gomes, nascido x 24 
de agosto de 1911, no Distrieto Federal, residente a 
rua Engenho Novo n. 63, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no dislricto municipal d* Gloria. (Qua
lificação requerida.) 

JANE MORAES PEIXOTO (825)', filha de Julia Hanschildt 
Moraes, nascida a .20 de março de 1906, no Dislricto 
Federal, residente á rua General Polydoro n.-154, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipai de Gloria. (Qualificação requerida.) 

JOSE'. AZEREDO SILVA (826), filho de Manoel Discon Al
ves da-Silva-e de Maria Albertina Ázeerdo Silva, nascido 3 
2S de junho de 1902, em Pindamonliangaba, Estado cio 
São Paulo, residente á rua Jardim Zçoiogico n. 10íi, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

ARLINDO FERREIRA DOS SANTOS (827), filho de Fran
cisco Ferreira cios Santos e de Margarida Muller dos' 
Santos, nascido a 25 de fevreiro de 1910, no Dislricto 
Federal, residente á rua Brasil n . 138, empregado pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria, (Qualificação requerida.) 

RUBEM LUIZ DE MOURA (828), filho de Nestor Luiz de 
Moura e de Nicolina Maria da Conceição, nascido • 3 
de junho da 1910. no Distrieto Federal, residente á rua 
Clarímundo de Mello i i . 134, funecionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Gloria, fQualificação i^equmua.) 

HORACIO HAYDEN 1 839) . 
ALBA POMPEU DE SOUZA BRASIL (830). 
JOAQUIM CORRÊA (831), filho d B José Antônio Corrêa e de 

Mario. Emilia, nascido a 30 de setembro cie 1883, em 
Portugal, residente á rua das Laranjeiras n . 406, eons-
truetor, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

PEDRO ALVES PIRES (832), filho <te Idilip Alves Pires * 

de Alcina Rosa de Oliveira Pires, nascido a 11 de ja 
neiro de 1888, no Distrieto Federal, residente á avemdít 
Suburbana a. 2.197, commercio, casado, com domieilio 
eleitoral no distrieto muneiipal de Gloria. (Qualifica
ção requerida.) 

JOÃO DOMINGOS RODRIGUES (833), filho de João Domin
gos Rodrigues e de Silvana de Jesus, uascido a 14 da 
março de 1895, em Portugal, residente á rua Alice a. 37, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

ARLINDA GONÇALVES DA SILVA (834), filha de José Fer 
reira Lopes Gonçalves e de Maria Josephina da Siiva 
Gonçalves, nascida a 2 de julho de 1884. no Dislrie!.* 
Federal, residente á rua Coronel Cabrita n . , 49, func
cionaria publica, viuva, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria. (Qualificação "ex-officij".) 

GUSTAVO DE MATTOS * (835), filho de Tfaomas-Presion 
Gourley e de Cândida Carolina de Mattos, nascido a 1 
de março de 1914, no Distrieto Federal, residente ã praia 
de Botafogo n . 132, capitalista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerdia.) 

CELINA PEREIRA LOBO (836), filha de Martins Francisco 
Soares Lobo e de Eliza Izabel Pereira Lobo, .nascida a 
21 de julho de 1906, no Distrieto Federal, residente íí 
rua do Cattete n . 285, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qua- . 
lificação requerida.) 

JOÃO DA CUNHA PESSOA (837), filho de Júlio da Souza 
Pessoa e de Justiniana Martins da Cunha, nascido a 30 
de julho de 3898, no Distrieto Federal, residente á rua 
Paraná n. 111, commercio, solteiro, com domicilia elei
toral 110 distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

SALVADOR LASSO (838), filho de Domingos Lasso e de 
Rosalina Lasso, nascido a 19 de janeiro de 1908, no 
Distrieto Fedral, residente á rua Dona Maria n. 50, 
guarda-livros, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria. íQualificação requerida.) 

EÜPHRASIA DIRCK PAULINO (839), filha de Júlio Soares 
Dirck e de Ubaldína Dírclí, nascida a 13 de março de 
1897, em Nictheroy, Estado do Rio, residente á rua In
dígena n . 172, casa XIV, funccionaria municipal, ca
sada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Guoria. (Qualificação requerida.) 

ODILON CUSTODIO DOS REIS LIMA (840), filho de Oscar 
dos Reis Lima e de Petrina Rodrigues de Lima. nas
cido a 30 de julho de 1912, em Sarandy, Ju:z de Fiúa, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua' Firmino Fra 
goso, empregado municipal, solteiro, com domicílio elei
toral no distreilo municipal de Gloria. 

CARLOS METHODIO DA GOSTA (841), filho de Carlos Me-
thodio da Costa e de Cybelle Barcellos da Costa, nascido 
a 13 de dezembro de 1912, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Paysandu' n . 185, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal do Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

JOSE' MOREIRA (842), filho de Serafim Moreira e de Jo
sephina de Jesus, nascido a 31 de agosto de 1907, no 
Distrieto Federal, residente á rua das Laranjeiras nu
mero 17, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
dÍ3tricÉo municipal de Gloria. (Qualificação reque
rida, ) 

MANOEL IGNACIO VIANNA (843), filho de Manoel Ignaciu 
Vianna e de Ernestina Gomes Vianna, nascido a 19 de 
maio dc 18S9, no Estado do Rio, residente á rua-Mar-
quez de São Vicente n. 109, empregado publico, casa-

.do, com domicílio eleitoral no distrieto municipal do 
Gloria. (Qualificação vex-officio".) 

ÁLVARO ÁVILA (844), filho de Antônio Victorino Avilív e 
de Leopoldiria Cezario Ávila, nascido a 10 de setémbi*o 
de 1912, no Distrieto Federal, residente á rua do Catte
te 11. 183, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Sanla Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

MARIO PAIVA (845), filho cie Oscar .Tosé de Paiva e de 
Ignez Mattos Paiva, naseido a 4 de outubro da 1912, no 
Distriei.o Federal, residente a rua Pernambuco n . 1ÍS5, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

ALBERTO DE ALMEIDA CORREIA (846), filho de Manoel 
Correia e de Victoria Rita de Almeida, nascido a 22 do 
abril do 1901. no Estado do Pará, residente á. rua Bel-
fort Roxo n . 5, 2 o andar, commerciante, .casado, com 
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domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria 
(Qualificação requerida.) 

MARTA ELISA MACHADO DO AMARAL FONTOURA (347), 
filha de Manoel Joaquim do Nascimento Machado e de 
Maria Isabel Machado, nascida a 11 de julho de 1895, 
no Distrieto Federal, residente á rua Esteves Júnior 
n . 34, professora, casada, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Gloria. (Qualificação reque
rida.) 

MARILIA RANGEL BARRETO (848), filha de Alexandre 
Rangel e de Amélia Rangel de Abreu Soares, nascida a 
8 de janeiro de 1898, no Distrieto Federal, residente á 
rua Ricardo Silva n. 17, estudante, casado, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualifi
cação requerida.) • 

FRANCISCO GAMA (849), filho de José Jacintho Gama è 
de Deíphina Gama, nascido a 3 de fevereiro de 1902, 
em Pãlmyra, Estado de Minas, residente á estrada Bar
ro Vermelho n . 425, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualifica
ção requerida.) 

RIVADAVIA MAUGAN (850), filho de Fulgencio Maugan 
e de Idalina Palma Maugan, nascido a 2 de fevereiro 
de 1897, no Estado do Rio Grande do Sul, residente á 
rua da Lapa n . 81, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal de Gloria. (Qualifica
ção requerida.) 

i .MANDA DE CARVALHO (851), filha de Sebastião Gomes 
Pereira e de Eugenia da Natividade Marques Guimarães, 
nascida a 26 de agosto de 1903, no Distrieto Federal, 
residente á rua do Russell n . 10, funccionaria puníica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipai 
de Gloria. "(Qualificação "ex-officio*.) 

ARLETTE FIRME ARRUDA (852), filha de Ary Kerner 
Penna Firme e de Arminda Penna Firme, nascida a 11 
de maio de 1906, no Distrcito Federal, residente á rua 
2 de Dezembro n. 15, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualifica
ção requerida.) 

PAULO BARBOSA GONÇALVES PENNA (853), filho de Raul 
Barbosa Gonçalves Penna e de Guiomar Barbosa Gon
çalves Penna, nascido a 3 de agosto de 1911, no Distrieto 
Federal, residente á rua das Laranjeiras n . 223, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

JURACY PENNA FIRME (854), filha de Ary Kerner Penna 
Firme e de Arminda Penna Firme, nascida a 3 de junho 
de 1907, no Distrieto Federal, residente á rua Barão 
de Petropolis n . 45, casa 6, funccionaria publica, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Gloria. (Qualificação "ex-officio".) 

ÍTALA PINHO DOS SANTOS (855), filha de Honorio Pinto 
dos Santos e de Maria Jesuina Pinho dos Santos, nas
cida a 26 de novembro de 1896, no Distrieto Federai, 
residente á rua Araxá n. 8, funccionaria publica, viuva, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Glo
r ia . (Qualificação "ex-officio".) 

RENATO FIRMINO MAIA DE MENDONÇA (856), filho de 
Júlio Rodrigues de Mendonça e de Rosalia Rebello de 
Mendonça, nascido a 23 de dezembro de 1912, no Estado 
de Alagoas, residente á rua Ferreira Vianna n. 40, pro
fessor, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio".) 

ARTHUR CÉSAR RIBEIRO (857), filho de Ciprino Bruno 
Ribeiro e de Manoela Goulart Ribeiro, nascido â 27 de 
novembro de 1911, no Distrieto Federal, residente á, 
rua Bcnjamin Constant n . 50,. funecionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Gloria. (Qualificação "ex-officio".) 

IVO SODRE' BORGES (858), filho dc Eugênio dã Silva Bor
ges e de Maria da Gloria Sodré Borges, nascido a 11 
de outubro de 1896, no Estado do Rio, residente á ave
nida Epitacio Pessoa n . 118, official do Exercito, ca
sado, com domicilio elitoral no distrieto municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

MARIA CELESTE LEAL BORGES (859), filha de Aurelino 
de Araújo Leal e de Maria Amélia Pimentel de Bitten
court, nascida a 25 de maio de 1903, em São Salvador, 
Estado da Bahia, residente á avenida Epitacio Pessoa 
n . 118, domestica, casada, com domicilio elitoral no dis
trieto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

EUCLYDES LOBATO PINHEIRO (860), filho de Antenor de 
Almeida Pinheiro e de Luiza Lobato Pinheiro, nascide 
a 17 de novembro de 1914, no Distrieto Federal, resi

dente- á rua Padre Miguelino n. 72, empregado publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Gloria ." (Qualificação "ex-officio".) 

MERCEDES BESSONE CORRÊA (861), filha de Annibal Bes
sone Pinto Corrêa e de Franeisca da Cruz Ferreira Pes
soa Corrêa, nascida a 6 de julho de 1914, no Distrieto 
Federal, residente á rua Ibituruna n . 75, funeeionaria 
municipal, solteira, com domicilio elitoral no distrieto 
municipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio".) 

IDA BARRADAS SERRINHA (862), filha de Joaquim da 
Costa Barradas e de Francisca de Paula Barradas, nas
cida a 6 de outubro de 1890, no Distrieto Federal, re
sidente á rua Costa Bastos n . 207, funccionaria munici
pal, casada, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Santa Thereza. (Qualificação "ex-officio".) 

VIOLETA GUIMARÃES (863), filha de Laurindo Fernandes 
Guimarães e de Maria do Carmo Guimarães, nasedia a 
24 de maio de 1900, no Distrieto Federal, residente á 
rua Bento Lisboa n . 100, casa IX, funccionaria muni
cipal, casada, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal 'de Gloria. (Qualificação "ex-officio".) 

JOSEPHINA DE CASTRO E SILVA (864), filha de Egydio 
Moreira de Castro e Silva e' de Leonor Pires de Albu
querque Castro e Silva, nascida a 22 de novembro de 
1906, no Distrcito Federal, residente á rua Paysaadu' 
n . 172. professora municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualifica
ção "ex-officio".) 

MARIA ELISA DA SILVA CASTRO (865), filha de Hiíde-
brando de Mello Pereira e Castro e de Maria Francisca 
da Silva Castro, nascida a 8 de agosto de 1905, em Pe
tropolis, Estado do Rio, residente á rua Paysandu' 
n . 169, casa II, professora municipal,-casada, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qua
lificação "ex-officio".) 

GODOFREDO NICANOR DE SOUZA ELEJALDE (866), fi
lho de Benito Ilha Elejalde e de Almerinda de Souza 
Elejalde, nascido a 5 de junho de 1907, em Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua Corrêa 
Dutra n. 150, 2 o tenente, medico, solteiro, com domicüio 
eleitora! no distrieto municipal de Gloria. (Qualifica
ção "ex-officio".) 

MANOEL DE CERQUEIRA DALTRO FIDHO (867), filho de 
Manoel de Cerqueira Daltro e de Brasília de Cerqujira 
Daltro, nascido a 2 de novembro de 1882, no Estado 
da Bahia, residente no Hotel Vista Alegre, em Santa 
Therza, general do Exercito, casado, eom domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santa Thereza. (Trans
ferencia.) 

OLAVO DA SILVEIRA MARQUEZ (868), filho de Galdino da 
Silveira Marquez e de Elisen Cândida Teixeira Mar
quez, nascido a 25 de feveriro de 1907, em Uberaba, Es
tado de Minas, residente á praia do Flamengo n. 64, 2 o 

tenente, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio".) 

JOSE' DE LIMA MEDEIROS (809), filho de Geraldmo Fu r 
tado de Medeiros e de Maria Guilhermina de Lima Me
deiros, nascido a 16 de agosto de 1913, em Itajubá, Esta
do de Minas Geraes, residente á rua Corrêa Dutra n. 131, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitora! no 
distrieto municipal de Gloria. (Qualificação "ex-offi
cio".) 

ALBERTO PINTO PEREIRA (870), filho de Felippe Pinto 
Pereira e de Rita da Silva Pereira, nascido a 28 de se
tembro de 1892, em Portugal, residente á rua Alice 
n . 20, naturalizado, funecionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

MARINA ARANHA DELAMARE DE NOGUEIRA DA GAMA 
(871), filha de José de Quiroz Aranha e de Maria Egylio 
de Souza, nascida a 27 de setembro de 1890, em São 
Paulo, (capital), residente á m a Senador Dantas n. 41, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no distiicto. 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida. 

RUBENS PINHEIRO GUIMARÃES (872), filho de Maurício 
Pinheiro Guimarães e de Odila Pinheiro Guimarães, 
nascido a 4 de abril de 1914, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Pedro I n . 7, appartamento 503, bancário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Gloria. (Qualificação "ex-officio".) 

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA (873), filho de Augusto 
Lopes de Oliveira e de Olivia Barbosa, nascido a 17 
de fevereiro de 1895, em Portugal, residente á rua Alice 
n. 300, funecionario da Caixa Econômica, casado, com 
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. domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. 
(Qualificação "ex-officio".) 

CARLOS NETTO TEIXEIRA (874), filho de Pedro de Car
valho Netto Teixeira e de Stella Coutinho Netto Teixei
ra, nascido a 4 de agosto de 1910, na Itália, residente 
á rua Almirante Tamandaré n . 20 , funecinoario da 
Caixa Econômica, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio'".) 

SEVERO CARELLE VIEIRA (875), filho de Annibal da 
Parma Vieira e de Carmen Carelle Vieira, nascido a 
12 de julho de 1912, no Distrieto Federal, residente ã 
rua Senhor dos Mattosinhos n . 133 B, sobrado, fune
cionario da Caixa Econômica; solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
"ex-officio".) 

OifCAR FELIX DA SILVA (87S), filho de João. Felix da 
Silva e de Josephina Rodrigues da Silva, nascido a 25 
de março de 1892, no Distrieto Federal, r e s iden te ' á 
rua da Passagem n. 73, casa 2, commercio, casado, 
som domicilio eleitoral no distrieto municipal de Glo
r ia . ^ (Qualificação requerida.) 

AMÉRICO DA COSTA MOREIRA (877), filho de Francisco 
Américo da C. Moreira e de Anna Mendes Moreira, 
nascido a 28 de maio de 1913, no Distrcito Federal, 
residente á rua Visconde de Nictheroy n. 372, empre
gado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

CELSO JOSE' NEVES (878), filho de Abel Aíziro de Aze
redo Neves e de Victorina Maria de Jsus Neves, nasci
do a 6 de agosto de 1904, no Estado do Rio de Janei
ro, residente á rua Voluntários da Pátria n . 95, em
pregado publico, ' casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Gloria. (Qualificação reque
rida .) 

ASTRE'A VIEIRA SCHERING (879), filha de Jayme Sche-
ring e de Lucilia Vieira Schering, nascida a 17 de 
maio de 1914, em São Paulo, residente á rua 12 de 
Maio n .173, funccionaria 'publica, solteira, com do
micilio elitoral mo distrieto municipal de Gloria. (Qua
lificação "ex-officio".) 

Z1LDA MARCONDES (880), filha de Antônio Marcondes e de 
Maria Luiza Marcondes, nascida a 1 de junho de 1913, 
em São Paulo, residente á travessa Miranda n. 30, ban
caria, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio".) 

RAYMUNDO PERCIVAL BANDEIRA (881), filho de Arthur 
Deodalo Bandeira e de Hermengarda Bandeira, nascido 
a 23 de maio de 1914, no Estado do Rio Grande do 
Norte, residente á rua Ramon Franco ns. 74 a 94, fune
cionario da Caixa Econômica, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
"ex-officio".) 

ÍVONETTA DA COSTA PACCA (882), filha de Carlos Au
gusto Pinto Pacca e de Maria Cândida da Costa Paeca, 

1 nascida a 26 de dezembro de 1894, em Santos, Estado de 
São Paulo, residente á rua São Francisco Xavier n . 76, 
funccionaria publica, solteira; eom domiciíi oeleitoraí 
no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação "ex-of
ficio".) 

LINCOLN LASCASAS DE AZEVEDO (883), filho de Juvenoio 
Carlos de Azevedo e de Noemia Lascasas de Azevedo, nas
cido a 5 de abril de 1898, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Gaspar n . 63, funecionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. 
(Qualfiicação "ex-officio".) 

ALCIDES AGOSTINHO DE MATTOS (884), filho de Manoel 
Agostinho de Mattos e do Maria Margarida de Mattos, 
nascido a 11 de agosto de 1907, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á ladeira do Aseurra m 186, empregado 
publico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio".) 

MARIA COSTA (885), filha de Manoel. Costa e de Anna 
Costa, nascida a 25 de agosto.de 1912, no Distrieto Fe
deral, residente á rua da Lapa n . 27, sobrado, funccio
naria publica, solteira, com domicilio eleitoral no d.s-
tríeto municipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio".) 

JOEL QUARESMA DE MOURA (886), filho de Mario Qua
resma de Moura e de Aurelia Pimentel Quaresma de 
Moura, nascido a 9 de julho de 1911, em Bom Jardim, 
Estado'do Rio, residente á rua Marquez do Paraná n. 419, 
professor do Collegio Pedro II, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
"ex-officio".) 

MANOEL DOS SANTOS COSTA (887), filho de'Manoel de 

Jesus Costa e de Deolinda da Encarnação de Carvalho, 
nascido a 5 de agosto de 1903, em Portugal, residente á 
rua Senador Euzebio n . 82, commerciante, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.) . 

• FAV.VIO JOSE' PARETO JÚNIOR (888), filho de Flavio José 
Pareto e de Maria Cândida Vianna Pareto, nascido a 2Í 
de março de 1910, no Distrieto Federal, residente á rua 
General Dionysio n . 25, advogado, casado, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (QuaLfi" 
cação requerida.), 

ROBERTO CAHN (889), filho de Charles Cahn e de Anazile 
Cahn, nascido a 6 de julho de 1910, em Parahyba do 
Norte, residente á rua Uberaba n. 74, casa 7, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Gloria. (Qualificação, requerida.) 

ÁLVARO AGUIAR (890),, filho de Avelino Ferreira de 
Aguiar e de Maria Julia Paiva de Aguiar, nascido a 20 
de abril de 1909, no Estado de Minas Geraes, residente 
á rua Gustavo Sampaio n . 244, medico, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qua

l i f icação requerida.) 
MARINA DE FARIA ZAMBRANO (8911, filha de Rosauro 

Zambrano e de Marianna de Faria Zambrano, nascida 
a 18 de outubro de 1902, no Estado do Rio Grande do 
Sul, residente, á rua Santa Christina n. 5,' domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Gloria. (Qualificação requerida.) 

DINIZ PRADO DE AZAMBUJA FILHO (892), filho de Diniz 
Prado de -Azambuja e de Hedwiges Amélia Netto da 
Azambuja, nascido a 22 de dezembro- de 1876, no Estado 
de São Paulo, residente á rua Arnaldo Quintella D. 91, 
casa 2, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Gloria. (Qualificação reque
r ida . ) , 

WALDEMAR SAMPAIO (893), filho de Marciano Firmo dé 
Almeida Sampaio e de Adelia da Veiga Sampaio, nas
cido a 5 de março de 1898, no Estado da Bahia, resi
dente á rua Dona Rita n . 11, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto. municipal de Gloria 
(Qualificação requerida.) 

DANIEL RIBEIRO (894), filho de Datiel Ribeiro e de Ce
cilia Luiza de Souza, nascido a 6 de julho de 1897, no 
Dislricto Federal, residente à rua Santo Amaro n. 131. 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no d is t re to 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

SYLVIO EDMUNDO ELIA (895), filho de Luciano Elia e de 
Paulina Pacheco Elia, nascido a 4 de julho de 1913, no 
Distrieto Federal, residente á rua Carlos - Vasconcellos 
n . 66, casa 2, professor, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação "ex-
officio".) 

MARIANNA DE FARIA ZAMBRANO (896), filha de Joaquim. 
Cândido de Faria e de Thereza Ribas de Faria, nascida 
a 6 de fevereiro de 1878, no Distrieto Federal, residente 
á rua Santa Christina n . 5, domestica, casada, com do
micilio ejeitoral no distrieto municipal de Gloria. (Qua
lificação requerida.) 

MANOEL JOSE' FERREIRA (897), filho do Augusto José Fer 
reira e de Carmen Leal de Ferreira, nascido a 23 de 
maio de 1897, em Petropolis, Estado do Rio, residente • 
á avenida Epitacio Pessoa n. 118, medico,' casado, com 
domicilio eleitoral no. distrieto municipal de Gloaa . 
(Qualificação requerida.) 

JOSE' GOMES (898), filho de Izidro Gomes e de Encarnação 
Ribas, nascido a 12 de junho de 1906, em Santos, Es
tado de São Paulo, residente á rua Marechal Cantuaria 
n . 118 A, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação reque
rida.) * , 

MARIA THEREZA DE AMORIM BARRADAS (899), filha de 
Mario Augusto Brandão de Amorim e de Undina Vascon
cellos Ferreira de Amorim, nascida a 1 de dezembro de 
1893, no Estado do Maranhão, residente á rua Marquez 
do Paraná n. 21, domestica, viuva, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Gloria. (Qualificação 
'requerida.) 

CLEOBOLINA PINHEIRO BAUERFELDT (900), filha de 
João Pinheiro e de Amélia'Barros Pinheiro, nascida a 
31 de março de 1900, no Estado do Ceará, residente á 
rua Ferreira Vianna n . 59, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto_muiticipal de Gloria. (Qua
lificação requerida.) 
Rio, 28 de agosto de 1934. — A. Botelho. 

http://agosto.de
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SEXTA ZONA ELEITORAXi 

(Districtos municipaes de Lagoa, Copacabana e Gávea) 

Juiz — Dr. Nelson "Hungria 

Faço publico,"para os fins dos arts. 43 do Código e 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que, por este 
Cartório e Juizo da 6 a zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inseripção dos seguintes cidadãos: 

GERENALDO JACINTHO RODRIGUES (309). filha de Ber-
nardino Jacintho Rodrigues e de Cecília Soares, nascido 
a 23 de abril de 1897, no Distrieto Federal, carpinteiro 
theatral, solteiro, eom domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Copacabana. (Qualificação requerida, 
n . 6.879, 3 a zona.) 

MÁXIMO CORRÊA MORAES, (471), filho de Leonor Venan-
cio da Silva, nascido a 29 de maio de 1897, no Distrieto 
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral uo 
distrieto municipal de Gávea. (Qualificação requerida.) 

NAIR CRUZ DE OLIVEIRA (602), filha de João Henrique de 
Oliveira e de Laudelina Cruz de Oliveira, nascida a 3 de 
dezembro de 1912, em Fortaleza, Estado do Ceará, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Lagoa. (Qualificação requerida, n . 630, 
6 a* zona.) 

NILO SOARES (609), filho de Seraphim Soares de Azevedo 
e de Magdalena Phini de Azevedo, nascido a 6 de janeiro 
de 1916, no Distrieto Federal, empregado no commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Gávea. (Qualificação requerida, n. 727, 6 a zona.) 
6 a zona.) 

JOÃO MONTETRO (659), filho de Antônio Monteiro o de Ma
ria José Tavares Leite, nascido a 10 de novembro de 
1907, no Distrieto Federal, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipai de Gávea. (Quali
ficação requerida, n. 3.220; 3 a zona.) 

LÚCIO DE ANDRADE (672), filho de Octavio de Andrade 
e de Sylvia Barreto cie Andrade, nascido a 10 de setem
bro de 1915, no Dislricto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de La
goa. (Qualificação requerida, n . 431, 6 a zona.) 

JOSÉ LOPES FILHO (713), filho de José Lopes e de Maria 
Francisca Lopes, nascido a 6 de janeiro de 1904. no 
Distrieto Federal, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Lagoa. (Qualifica
ção requerida, n . 745, 6 a zona.) 

F-LMAR NERY DOMINGUES (736), filho de Francisco Jay
me Domingues e de Alice Nery Domingues, nascido a 
24 de maio do 1911, no Distrieto Federal, acadêmico cie 
Direito, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Copacabana. (Qualificação requerida, nu
mero 6.608, 3 a zona.) 

OSCAR CALVET (747), filho de Agostinha Calvet, nascido a 
1 de janeiro de 1887, no Distrieto Federal, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Lagoa. (Qualificação requerida, n . 221, 6 a zona.) 

VIRGÍLIO MELONA (752), filho de Biagio Melona e de Ma
ria Melona, nascido a 16 de julho dc 1915, no Distrieto 
Federal, empregado no commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Gávea. (Qua
lificação requerida, n . 885. 6 a zona.) 

ANTÔNIO DA SILVA MAIA FILHO (804), filho de Antônio 
da Silva Maia e de Laura Arnaud Maia, nascida a 17 ds 
novembro de 1895, no Distrieto Federal, engenheiro 
civil, casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Copacabana. (Qualificação requerida, n . 860, 
6 a zona,-) 

TÍIEOTONIO MACHADO NETTO (810), filho de Theotonio 
Machado Netto e de Pauilina Dutra Netto. nascido a 12 
de janeiro de 1900, no Distrieto Federal, negociante, 
casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal 

^de Lagoa. (Qualificação requerida, n . 705. 6 a zona.) 
ÍGNACIO PTRES DE OLIVEIRA (817), filho de Felix Pires 

e de Maria Pires de Oliveira, nascido a 10 de julho de 
19-3 4. no Distrieto Federal,, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Lagoa. (Qua
lificarão renuerida, n . 6R3. 6 a zona.) 

MANOEL TAVARES FRTAS Í883), filho de Francisco Tava
res de Frias e de Claudelaria Tavares, nascido a 22 de 
julhõ""de 1910. no Distrieto Federal, empregado no com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 

municipal de Gávea. (Qualificação requerida, n . 599, 
10 a zona|) 

ARTHALYDIO AGOSTINHO LUZ (977), filho de Olavo Luz 
e de Alzira Elizabeth Campos Luz, nascido a 28 de agos
to de 1900, no Distrieto Federal, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Lagoa. 
(Qualificação requerida, n . 704, 6 a zona.) 

JOSÉ LOUZADA PERES (999), filho de José Louzada Hcr-
belha e de Paschea Peres Rodrigues, nascido a 2 de 
agosto de 1912, no Distrieto Federal, empregado no com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Gávea. (Qualificação requerida, n . 990, 
6 a zona.) 

PEDRO ANTÔNIO BASTOS (1.085), filho de Antônio Pontes 
Bastos e de Thereza Maria de Jesus, nascido a 24 de 
outubro de 1895, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, 
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Copacabana. (Qualificação ex-
officio, B . E . 70 . ; 

JOSÉ FRANCISCO PINTO DA SILVA (1.086), filho de Fran
cisco Pinto da Silva e de Mariana Peixoto de Amorim, 
nascido a 7 de dezembro de 1896, em S. José do Rio 
Preto, empregado publico, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Copacabana. ( Qualifica
ção ex-officio, B . E . 70.) 

ANTÔNIO DE SOUZA MOURÃO (1.087), filho de Antônio 
Pedro Mourâo e de Maria Augusta de Souza Mourão, 
nascido a 1 dc fevereiro de 1914, em Parahyba do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Copa
cabana. (Qualificação ex-officio, B . E . 70.) 

MANOEL CUBA (1.088), filho de Antônio de Saúde Cuba 
e de Maria Pestana da Saúde Cuba, nascido a 6 de de
zembro de 1912, no Distrieto Federal, empregado . pu 
blico, solteiro, com domicílio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio B . E . 
70.) 

MANOEL BRUNO GOTABEIRA (1.089), flho de Manoel Bru
no Ribeiro e de Maria Bruno Goiabeira. nascido a 17 de 
julho de 1910, em Acarahu' Estado do Ceará, empregado 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio, 
B. E . 70.) _ 

WILSON MONTEIRO CHAVES (1.090), filho de Leandro 
José Marianno Chaves e de Olinda Monteiro Chaves, nas
cido a 17 de setembro de 1913, em Juiz de Fora, Estado 
de Minas Geraes, empregado publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Copacabana. 
(Qualificação ex-officio, B. E . 70.) 

ALCEBIADES COELHO (1.091), filho de Victor José C o e 
lho, e de Quirina Maria cia Conceição, nascido a 20 de 
fevereiro de 1910, no Distrieto Federal, empregado pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio, B . E . 
70.) 

JOSÉ PEREIRA ALVES (1.098), filho de José Benedicto 
Alves e de Maria José Pereira, nascido a 25 de julho de 
1913, no Distrieto Federal, empregado publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Co
pacabana. (Qualificação ex-officio, B . E . 70.) 

EDUARDO COSTA O-099), filho de João. Baptista da Costa, 
e de Josepha Emilia da Costa, nascido a 3 de março de 
1906, em Fyrtaleza, Estado do Coará, empregado publ i 
co, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni 
cipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio, B. B. 70.) 

GASTÃO JOSÉ CORRÊA (1.163), filho de Antônio José Cor
rêa de Carloia Pimentel Corrêa, nascido a 23 de junho 
dc 1901, no Distrieto Federal, motorista, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Copacaba
na. (Qualificação requerida, n . 513, 0 a zona.) 

ÁLVARO BARBOSA RODRIGUES PEREIRA (110), filho d.é 
Washington Rodrigues Pereira, de Izabel Barbosa Ro
drigues Pereira, nascido a 25 de novembro de 1879, em 
Queluz, Estado de Minas Geraes, engenheiro civil e m i 
litar, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u 
nicipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio, B. E. 
73, n . 46.572.) 

AMÉRICO FERRAZ E CASTRO (1.060), filho de João José 
Lopes Ferraz e Castro e de Emilia de Carvalho Ferraz 
e Castro, nascido a 6 de dezembro de 1877, no Distrieto 
Federal, official general da Marinha, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Lagoa. 
(Transferencia.) 
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AGAP1TO CELESTINO BOMFIM (1.084), fiiho de Pedro Ce
lestino Bomfim e de Venina Souza Jordão, nascido a 19 
de agosto de 1903, no Distrieto Federal, empregado pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal, de Copacabana. (Qualificação ex-officio. B. E. 70.) ' 

ELPIDIO PATRÍCIO (1.096), filho de José Patrício e de 
Maria. Patrício, nascido a 1 de setembro de 1897, em S. 
Sebastião do Alto, Estado do Rio de Janeiro, emprega
do publico, casado, com domicilio eleitoral n distrieto 
municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 70-) 
;(a) Francisco Farias, escrivão. 

SEXTA ZONA ELEIORAL 

(Districtos municipaes de Lagoa, Copacabana e Gávea) 

Juiz — Dr. José Duarte Gonçalves da Rocha 

Faço publico, para os fins dos ar ts . 43. do Código, e 25, 
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juízo da Sexta Zona Eleitoral, estão sendo proces
sados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

LEfJTICIA OLGA DE GABEREL FERREIRA (5.733), filha de 
Arthur Gomes Ferreira o de Ouvia Noemia Gaberei Fer
reira, nascida a 29 de janeiro de 1899, em Therezopoüs, 
Estado do Rio de Janeiro, funccionaria bancaria, des-

• quitada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Copacabana. (Qualificação requerida.) 

JOAQUIM PINHEIRO PRIMO (500), filho do Manoel Ray
mundo de Souza, e de Maria Joaquina de São José, nas
cido a 9 do outubro de 1901, no município de Picos, Es
tado do Piauliy, empregado no commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gávea. 
(Qualificação requerida.) 

ÁLVARO DA SILVA MARQUES (500), filho de João da Silva 
Marques e de Emilia da Silva, nascido a 2,8 de abril de 
1906, no Distrito Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Gávea. (Quali
ficação requerida.) 

HOMERO XAVIER DE ANDRADE PEDROSA (512), filho de 
^edro da Cunha Pedrosa e de Antonia Xavier de Andrade 

Pedrosa, nascido a 22 de julho de 1912, em João Pessoa, 
Estado da Parahyba, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Lagoa. (Qualificação 
requerida.) 

MARIA TERESA NEIVA DE LIMA ROCHA (534), filha de 
José de Souza Lima Rocha e de Maria da Piedade Neiva 
de Lima Rocha, nascida a 22 de novembro de 1913, no 
Distrieto Federal, domestica, solteira, com domicilio 

• eleitoral no distrieto municipal de Lagoa. (Qualificação 
requerida.) 

BEATRIZ MARINHO SAMPAIO (535), filha de Roberto Ma
rinho de Azevedo e de Maria da Gloria de Almeida Mari
nho de Azevedo, nascida a 11 dc março de 1908, em Pe
tropolis, Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Lagoa. 
(Qualificação requerida.) 

DANIEL ROCHA E SILVA (573), filho de Alcides Rocha <s 
•Silva e de Adelia Rocha e Silva,^nascido a 13.de julho 
'de 19-13, no Distrieto Federal, còDmercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal da Gávea. 
(Qualificação requerida.) 

DR. RENATO DE VASCONCELLOS (577),, filho de Francisco 
Xavier da Silva Lessa. e de Olympia Carvalho Vasconcellos 
Lessa, nascido a 14 de março de 1906, em Maeahé,. Es
tado do Rio de Janeiro, medico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal da Gávea. (Qualificação 
requerida.) 

NOE' AUGUSTO GOUVEIA (585), filho de Delmiro Augusto 
da Cruz Gouveia e de Eulina do Amarai Gusmão, naseido 
a 27 de abril de 1905, em Pedra, Estado de Alagoas, ca
pitalista, casado, com domieilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida.) 

JOSE' MARIANNO CARNEIRO DA CUNHA FILHO (847), f i 
lho do Dr. José Marianno Carneiro da Cunha e D. Olo-
garia G. Carneiro da Cunha, nasc'do a 13 de abril de 
1881, cm Recife, Estado de Pernambuco, medico, casado,, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Lagoa. 
(Qualificação requerida.) 

SÉTIMA ZOHA ELEITORAL 

{Districtos municipaes de Gamboa, Sant'Anna e Espiritu 
Santo) 

Juiz — Dr. Antônio Rodolpho Toscano Espíndola 

Faço publico, para os fins dos ar ts . 43, do Código, e 25, 
Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo da Sétima Zona Eleitoral, estão sendo pro
cessados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

ALCEU MARTINS (1.800), filho de Manoel Martins e de Elisa 
Rosa, nascido a 11 de abril de 1912, no Distrieto Federal, 
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de SanfAnna, rua Torres Homem 
n . 155. (Qualificação requerida.) 

MARIO RIBEIRO DOS SANTOS (1.801), filho de Manoel Ri
beiro dos Santos e de Lamponisa Ribeiro, nascido a 8 
de maio de 1.898, no Distrieto Federal, commercio, viuvo, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal da Gam
boa, rua Felippe Camarão n . 78. (Qualificação reque
rida .) 

KESTOR MACHADO DA GOSTA (1.802), filho de Joaquim' 
Machado da Costa e de Rita de Cássia Monteiro da Costa, 
nascido a 20 de agosto de 1897, no Distrieto Federal, com
mercio, soiteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de SanfAnna, rua Luiz Barbosa n. 56, sobrado. 
(Qualificação requerida.) 

NATAL MORENO (1.803), filho de Antônio Moreno e de Ma
ria Grucci, nascido a 24 de dezembro de 1907, no Dis
trieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto- municipal de SanfAnna, rua General 
Caldwell n. 164. (Qualificação requerida.) 

JOSE' SOARES (1.804). filho de Manoel José Soares e de 
Magdalena Rosa Soares, nascido a 14 de setembro de 1910. 
no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. rua Pe
reira de Siqueira n . 159. (Qualificação requerida.) 

JOXO LEONI (1.800), filho de Antônio Leoni e de Amélia Pe
dro Nunes Guimarães Leoni, nascido a 3 de fevereiro de 
1909. no Distrieto Federal, residente á rua Senador E u -
zebio n. 68, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque-

JOSE''KELLER DA SILVA (1.807), filho de Fernando José da 
Silva e de Emilia Keller da Silva, nascido a 17 de feve
reiro de 1871, na Capital, residente á rua Bella de São 
João n. 359, casa XV, tintureiro, viuvo, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do Espirito Santo. (Qua
lificação ex-officio — B . E. n . 70.) 

PEDRO DE ALMEIDA. CRUZ (1.808), filho de Manoel de Al
meida Cruz e de Idalina Soares Cruz, nascido a 29 de j u 
nho de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua Gene
ral Caldwell n . 152. commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districtò municipal de SanfAnna. {Qualifi
cação requerida.) 

ATALIBA JOSE' ALVES DA FONSECA (1.809), filho de Lou
renço José Alves da Fonseca e de Ameba Euridice da Fon
seca, nascido a 4 de agosto de 1892, em Jurujuba, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Silva Rego n. 59, al
faiate, solteiro, com domieilio eleitoral no distrieto mu
nicipal do Espirito Santo. (Qualificação ex-officio — B. E. 
n . 70.) 

MANOEL JOAQUIM VIEIRA (;1.810), filho de Manoel Vieira' 
e de Florida de Jesus Vieira, nascido a 27 de março de 
1890. em Portugal, brasileiro naturalizado, residente á rua 
Senador Furtado n. 83, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.) 

GETULIO MARINHO DA SILVA (1.811), filho de Antônio Ma
rinho da Silva- e de Paulina Thereza de Jesus, nascido a 
15 dé novembro de 1889, em São Salvador, Estado da Ba
hia, residente á rua Mattos Rodrigues n. 35, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

DEUSDEDIT MONTEIRO DE BARROS (1.812), filho de Oscar 
- Marques de Britto e de Leonor Monteiro de Britto, nasci
do a 12 de janeiro de 1911, em São Salvador, Estado da 
Bahia, residente á rua Campos Salles n . 47, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

BALBINO DE ALMEIDA (1.813), filho de Bernardino de Al
meida e de Maria Lucinda de Almeida, nascido a 1 de 
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abril de 1902, em Cambuby, Estado de Minas Geraes, r e 
sidente á rua Conde de Bomfim n. 246, com domicilio elei
toral no distrieto municipal do Espirito Santo. (Qualifi
cação requerida.) 

ELY HIRSCH (1.815), filho de Emilio Hirsch e de Esmeralda 
Lacerda Hirsch, nascido a 17 de março de 1897, em Leo-
poldina. Estado de Minas Geraes, residente á rua Viscon
de de Pirajá n . 264, cirurgiâo-dentista, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualficação requerida.) 

EDMUNDO DA CUNHA ARÈA E MOURINHO (1.816), filho de 
Raymundo Arèa e Mourinho e de Idalina Violeta da Cunha 
Arêa, nascido a 3 de dezembro de 1902, no Distrieto Fe
deral, residente á rua Marquez de Sapucahy n . 50, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

FRANCISCO LEONI (1.817), filho de Miguel Leoni e de Iza-
bella Cabrane, nascido a 18 de julho de 1904, no Distrieto 
Federal, residente á rua Rego Barros n . 74, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

ROMOALDO PACHECO PINTO (1.818), filho de José Ferreira 
Pinto e de Ismenia Pacheco Pinto, nascido a 26 de feve
reiro de 1915, no Distrieto Federal, residente á rua Santa 
inna ii. 49, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

RICARDO GOMES FERREIRA (1.819), filho de Manoel Joa
quim Gomes Ferreira e de Amélia da Silva Gomes Fer
reira, nascido a 21 de março de 1891, em Nictheroy, Esta
do do Rio de Janeiro, residente á rua Senador Euzebio 
n . 410, negociante, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

CARLOS LESSA DE VASCONCELLOS (1.820),- filho de Joa
quim Francisco Lessa de Vasconcellos e de Amélia Luna 
Freire de Vasconcellos, nascido a 2 de novembro de 1876, 
no Distrieto Federal, residente á rua Senador Euzebio 
n. 406, sobrado, contador, casado, com domicilio eleitoral 
ao distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
r ida.) 

MANOEL FRANCISCO BARBOSA (1821), filho de Manoel 
Barbosa e de Eva Maria da Conceição, nascido a 27 de 
setembro de 1899, em S. Fidelis, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Miguel Ferreira n. 10, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral rio distrieto municipal 
de Espirito Santo. (Qualificação requerida) . 

LUCIANO CAVALCANTE (1822), filho de Antônio Caval
cante e de Maria da Gloria Cavalcante, nascido a 20 de 
julho de 1909, no Distrieto Federal, residente á rua da 
Relação n. 45, commercio, solteiro, com domicilio leito-
ral no distrieto municipal de Gamboa. (Qualificação 
requerida) . 

MANOEL RODOLPHO DE MIRANDA BAPTISTA (1823), fi
lho de Antônio Soares Baptista, nascido a 29 de maio 
de 1878, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Senador Euzebio n. 104; commercio, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida) . 

MANOEL JACINTHO DE OLIVEIRA (1824), filho de João 
Carlos de Oliveira e de Jaclntlia Cândida de Oliveira, 
nascido a 23 de agosto de 1906, em Andrelandia, Estado 
de Minas-Geraes, residente á rua Sarah n. 167, operário, 
solteiro, com domieilio eleitoral no distrieto municipal 
de Gamboa. (Qualificação requerida) . 

NELSON DE SOUZA MAGALHÃES (1825), filho de Oscar de 
Souza Magalhães e de Joanna da Silva Magalhães, nas
cido a 13 de fevereiro de 1916, no Distrieto Federal, re-
iidente á rua Guaycurus n. 218, commercio, solteiro 
iom domicilio eleitoral no distrieto municipal de Espi
rito Santo. (Qualificação requerida) . 

OSÓRIO GOMES (1827), filho de Rosa Maria da Conceição, 
nascido a 12 de março de 1891, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Coronel Pedro Alves n. 253, ojjfrario sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Gamboa. (Qualificação requerida) . 

JOSÉ' SALGUEIRO DOS SANTOS (1829), filho de Manoel 
Bernardino dos Santos ,e de Josepha Salgueiro dos San
tos, nascido a 24 de junho de 1902, em Maceió, Eslado de 
Alagoas, residente á rua Commendador Leonardo n. 68, 
marítimo, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida) . 

ÁLVARO MARIANNO (1831), filho de João Francisco Ma-
rianno e de Francisca Santos Marianno, nascido a 18 de 
junho de 1892, Estado de S. Paulo, residente á rua Pa
ranaguá n. 45, funecionario publico, casado, com domi

cilio eleitoraUno distrieto municipal de SanfAnna. (Qua
lilicação requerida) . 

JOÃO JANUÁRIO DA SILVEIRA (1833), filho de Januário 
Antônio da Silveira e de Tertuliana Maria da Silveira, 
nascido a 6 nascido a 0 de maio de 1901, em S. Pedro da 
Aideia, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Co/ide 
de Bomfim n. 1.067, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Espu-ilo Santo. 
(Qualificação requerida) . 

MANOEL DUARTE DA SILVA (1834), filho de Francisco 
Duarte da Silva e de Canuta Duarte da Silva, nascido a 
28 de julho de 1899, em município de S. Lourenço, Es
tado do Rio Grande do Sul, residente á rua Barão deTtapa-
gipe n. 22, casa 14, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto muicipal de SanfAnna. (Qualifi-

AARÃO SOARES PINHEIRO (1835), filho de Joaquim Soares 
Pinheiro e de Laurinda Rosa Pinheiro, nascido a 6 de, 
janeiro de 1896, no Distrieto Federal, residente á rua ' 
Senador Euzebio n. 544, operário, suíteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Espirito Santo. 
(Qualificação eleitoral requerida) . 

ALBERTO -SÜRAES RIBEIRO (1830). filho de José Soa- • 
res Ribeiro e de Maria Pires Ribeiro, nascido a 7 de 
agosto de 1905. no Distrieto Federal, residente A rua Af
fonso Cavalcante n. 193, operário, soiteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal SanfAnna. 
(Qualificação ex-officio). 

LEONEL EVANGELISTA DOS SANTOS (1837). filho de José 
Theodoro dos Santos e de Maria Leopoldina dos Santos, 
nascido a 25 do abril de 1901, em Ilha Madre Deus. Es
tado da Bahia, residente á rua Barão de Angra n. 34, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida) . 

ANTENOR GAMA '(1838), filho de Sabino Ferreira da Gama 
e de Maria Virgínia Gama, nascido a 24 de novembro de 
1889, na Capital Federal, residente á rua Antônio Rego 
n. 98, portuário, solteiro, com domicilio eleitora! no dis
trieto municipal-de Espirito Santo .(Qualificação re
querida). 

FLAVÍO GONÇALVES DO ROSÁRIO (1839), filho de Eduardo 
Gonçalves do Rosário, nascido a 9 do outubro de 1902, 
em Maeahé, Estado' do Rio de .Janeiro, residente á rua 
São José n. 7. operário, solteiro, com dorniciMo eleitoral 
no distrieto municipal de SaufAuna. (Qauiiricação re 
querida) . 

ÁLVARO PAES GARRIDO (1840). filho de Manoel Paes Gar
rido e de Hermozinda Gomes Garrido, nascido a 1? de 
junho de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua IV- ' 
reira Landim n. 18, estudante, solteiro, com donuVlio 
eleitoral no distrieto municipal de Espirito Santo 
(Qualificação requerida) . 

JOÃO RODRIGUES DE CASTRO (1.842), filho de pae igno
rado e de Margarida Emilia de Castro,' nascido a 14 de 
março de 1899, em Além Parahyba, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua dos Inválidos n. 177, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 

'de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 
ELZA DE SOUZA COSTA (1.844), filho de Antônio José da 

da Costa e de Ermelinda de Souza Costa, nascido a 17 
de agosto dc 1912, no Distrieto Federal, residente á ru:i 
Aureliano Portugal n. 116, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal do Espirito Santo, 
(Qualificarão requerida.) 

WALPHRIZO MENEg.ES ALVES BRANCO (1.845), filho de 
. Gualberto Cou-to Alves Branco e de Nominanda Menezes 

França, nascido a 1 de novembro de 1913, no Distrieto 
Federai, residente á rua Senador Euzebio n. 56, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

JAYME DE ARAÚJO MOTTA (1.846), filho de Innocencin 
Teixeira da Motta o de Maria Francisca da Motta, nascido 
a 12 de maio de 1894, em Caçapava, Estado de São Paulo, 
residente á rua Pontes Corrêa n. 1S9, do commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação ex-officio — B. E. 71.) 

MARINA FURTADO (1.847), filha de Armando de Azurém 
Furtado e de Adelina Toucinho Fnrtado, nascida a 13 
de julho de 1919, no Dislricto Federal, residente á rua 
19 de Fevereiro n. 98, funccionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAn
na . (Qualfcacão ex-officio — B. E. 70.) 

GRLIGNIA SPECIOSA BARBASA RODRIGUES (1.848). filha 
de Raul Barbosa Rodrigues e de Angelina Barbosa Rodri
gues, nascida a 6 de junho de 1910, no Distrieto Federal, 
residente á rua General Severiano n. 211, funccionaria 
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municipal, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio — B. 
E. 70.) 

MERCEDES ME NAS (1.849), filha de Antônio Menas Soares 
e de Francisca Menas, nascida a 5 de dezembro de 1900, 
no Distrieto Federal, residente á rua Barão de Oliveira e 
Castro n. 45, funccionaria municipal, solteira, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação ex-officio — B. E. 70.) 

JOVITA GLORIA REY HERNANDEZ (1.850), filha de Manoel 
Rcy e de Vitoriana Hernandez Rey, nascida a 11 de julho 
de 1911, no Distrieto Federal, residente á rua Joaquim 
Silva n. 95,. sobrado, funccionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Sanfa-
Anr.a. (Qualficação ex-officio — B. E, 70.) 

STELLA MARINS RÕMÉRO (í",851), f i lha 'de Jovito Marins 
Soares e de Amélia" Pacheco Marins, nascida a 17 do 
agosto de 1897, no Distrieto Federal, residente á rua 
Redemplor n. 195, funccionaria municipal, casada, com 
domicilio eleitoral no dislricto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação ex-officio — B. E. 70.) 

CECÍLIA STAVELE GORGA (1.852), filha de Domingos Gorga 
o de Constant.ina Stavele Gorga, nascida a 15 de março 
de 1913, no Distrieto Federal, residente á estrada Braz 
de Pinna n. 883, funccionaria municipal, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualficação ex-officio — B. E. 70.) ' 

CARLOS PEREIRA DA FONSECA (1.853), filho cie Augusto 
da Fonse.ca e de Mariana Pereira da Fonseca, nascido a 
12 de dezembro de 1887, em Portugal, brasileiro natura
lizado, residente á rua da America n. 160, funecionario 
publico, casario, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal dc SanfAnna. (Qualificação ex-officio — B. 
E. 70.) 

ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS (1.854), filho de José Lúcio 
dos Santos c de Maria da Conceição, nascido a 24 de 
setembro de 1894, em Jabojão, Estado da Pernambuco 
residente á rua Bella de Sao João n. 351, casa III, do 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtG 
municipal de Gamboa. (Qualificação requerida.) 

JOAQUIM GONÇALVES ARÊAS JÚNIOR (1.855), filho de 
Joaquim Gonçalves Arcas c de Maria. Cândida Rocha,, 
nascido a 19 de fevereiro do 1903, no Distrieto Federal, 
residente á rua Braulio Muniz n. 60 empregado munici
pal, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
do SanfAnna. (Qualificarão ex-officio — B. E. 70.) 

jRJULFANTLNO MOLINARO (Í.85-G), filho de Paschoaí Moli-
naro e de Maria Raphacla Lorobardo, nascido a 2a de 
outubro de 1905, no Distrieto Federal, residente á rua 
Benedieto Hypolíto n. 01, sobrado, do commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de SanfAn
na. (Qualificação requerida.) 

ABD1AS XAVIER DOS SANTOS (1.857). filho de Manoel 
Xavier dos Santos e de Antonia Gaze, nascido a 5 de 
marco de 1904, em Bello Jardim, Estado de Pernambuco, 
residente á rua José dos Reis n. 739, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.) 

ABÍLIO AMADO DOS SAN TOE (1.859). filho dc Antônio L a 
dro dos Santos e de Anna Plinia Ferreira, nascido a 7 de 
fevereiro de 1912, em Matta do Limoeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, residente a rua Paranhos n. 72, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal da 
Gamíjôa. (Qualificação requerida.) 

ÍUMTRO VICENTE DOS SANTOS (1.860), filho de Antônio 
Vicente dos Santos e de Francisca Amélia dos Santos, 
nascido a. 11 de julho de 1904, -no Dislricto Federal, r e 
sidente á rua Álvaro de Miranda n. 103, alfaiate, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Espirito 
Santo. (Qualificação ex-officio — B. E. 70.) 

G4ULOS BÍONDI (1.861), flho de Felippe Biondi e de Emilia 
Provenzano Biondi. nascido a 20 de março de 1898, no 
Distrieto Federal, residente á rua Gonçalves Dias n. 82, 
2 o andar, do commercio, viuvo, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
quer ida . 1 

ADELINO CORDEIRO (1.362), filho de Selssliiio Cordeiro 
e de Maria do Esnirkc Santo, nascida -a yJ< d?, rarrso 
de' 1880, em Portugal brasileiro nalurüizado, residente 
A rua Bento Ribeiro n. 134, alfaiate, cisado, com 1cmi-
eili3 clssiloral nc distrieto muni sinal do Espirita Santo. 
'Qualificação ex-offcio — B. E. 70.) 

S-TNESIO BESSA DE SOUZA (1.863), filho de Joanero Bessa 
de Souza e de Joanna.Bessa de Souza, nascido a 8 de abul 

de 1913, em Florianópolis, Estado de Santa Catharina, r e 
sidente á rua da America n. 73, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal do Gamboa. 
(Qualificação requerida.) 

MAR CILIO DOS SANTOS (1.864), filho de Benedicto Batalha 
dos Santos e de Maria Francisca das Chagas, nascido a 
3 de dezembro de 1902, em Santos, Estado de São Paulo, 
residente ú rua Lima Drummond n . 30, casa IV, 'Madu
reira, funecionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
ex-officio — B. E . 08.) 

ORLANDO MANES (1.865), filho do João Manes e de Ro;a 
Manes, nascido a 4 de junho de 1913, no Distrieto F e 
deral, residente á rua Guineza n. 49, estivador, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrieto municipal de Sanf
Anna. (Qualificação ex-officio B . 71. n . 174») 

WALDEMAR FERNANDES (1.868),-filho de Manoel Dias Fe r 
nandes e de Maria Dias Fernandes, nascido a 2 de junho 
de 1902, no Dislricto Federal, residente ã avenida Amaro 
Cavalcanti n . 609, estivador, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
ex-officio — B . E. 71, n . 208.) 

ARTHUR ALBINO (1.859), filho de Antônio Albino e de Pie
dade da Purificação, nascido a 11 de janeiro de 1908, no 
Distrieto Federal, resiente á rua Visconde de Nictheroy 
n. 2, operário, casado, com domicilio eleitoral uo dislricto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

ORLANDO JOSÉ DA LUZ (1.870), filho de Barnabé José d* 
Luz e de Antonieta Alves da Luz, nascido a 27 de abril 
de 1914, no Distrieto Federal, residente á rua Barão de 
Itapagipe n. 309, funecionario municipal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação e.x-officio — B. E . 70.) 

SOPHIA D'ALBRIEUX (1.871), filho d e Casar eTAlbríeux e de 
Catharina d'Albrieu3:, nascido a 1 de janeiro de 1910, 
no Rio Grande do Sul, residente á rua Souza Franco n . 39, 
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-
officio — B. E . 70.) 

JOSÉ DOS SANTOS GOUVÊA (1.872), filho de Manoel dos 
Santos Gouvêa e de Isabel da Fonseca, nascido a 18 de 
abril e 1914, no Distrieto Federal, residente a rua Agra 
n. 40, empregado municipal, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
ex-officio — B. E . 70.) 

LAURO EMÍLIO GARCIA DE SOUZA (1.873), filho d e Fio-
rentino Henrique d*e Souza e de Emilia Garcia N. de 
Souza, nascido a 15 de janeiro de 1895, em Recife, Estado 
da Pernambuco, residente a rua Torres Eom em n. 269, 
funcionário municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio 

. — B. E . 70.) 
CÉLIA FERNANDES GÓES (1.874), filho dc Domingos Fer

nandes Góes e de Marietta Moutinho Góes, nascido a 4 de 
agosto de 1908, no Distrieto Federal, á rua São Luiz Gon
zaga n. 319, casa. 2, funecionario municipal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal dc SanfAnna. 
(Qualificação ex-officio — B. E . 70.) 

HUGO KLAUSING, filho de Carlos Klausing e de Anna Elau-
sing, nacido a 9 do abril de 1901, na Alemanha, residente 
á avenida Bartholomeu de Gusmão n. 480, brasileiro na
turalizado, funecionario municipal, casao, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualifi
cação ex-officio — B. E. 70.) 

ELZA, TAVARES AlVftAS, filho de José Tavares Arêas c cie 
Odette Marti na Arêas, nascido a 3 de junho de 1915, no 
Distrieto Federal, resiente á rua Frlgueira J^ima n. 59 A, 
casa 4, funccionaria municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualifi
cação ex-officio — B. E . 70.) 

EDGARD DOS SANTOS PEREIRA (1.877). filho de Álvaro dos 
Santos Pereira e e Aiiee Maria Peneira, naseido a 16 dc 
maio de 1914, no Dislricto Federal, residente á rua Nabur 
do Rego r_, 77, ímpregr.do municipal solteiro, COIT. dsrni-
cilin eleitora', no -distrieto municipal de SaufArura. (Qua-^ 
Lficücão ex-officio — B . T. 70.) 

WALTER SANT ANNA DE ALMEIDA ;I .«783. filha da Ma
noel Ararja de Almeida e de Dsolinds. SanfAnna de Al
meida, nascido a 25 de fevereiro de 1914, no Distrieto Fe 
deral, residente á rua Moncorvo Filho n. 51, funecionario 
municipal, solteiro, core. domicilio eleitoral no distrieto 
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municipal dc SanfAnna. (Qualificação ex-officio -=— 
B. E. 70.) 

FAUSTO DE SOUZA SER PA (1.SS0), filho dc Albino Ferreira 
Serpa e de Ariíuza de Souza Serpa, nascio a 1!) de dezemb-o 

de 1914, no Distrieto Federal, residente.á rua Alberto Si
queira n . 55, funecionario municipal, solteiro, com domi
cilio eleitoral, no distrieto municipal de SanfAnna, 
(Qualificação ex-officio — B. E . 70.) 

RENATO DE AZURÉM FURTADO (1.881), filho de Armando 
de Azurem Furtado e de Adelina Tourinho Furtado, nas
cido a 7 de junho de 1914, no Dislricto Federal, residente 
á rua Dezenove de Fevereiro n. 98, .funecionario munici
pal, solteiro, com domicilio eleitora no distrieto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação ex-officio — B. E . 70.) 

BERNARDO LAUTEMBAGHER (1.882), filho de João Lautem-
bacher o de Margarida Lautembacher, nascido a 8 de 
agosto de 1884, na Allémanha, residente á avenida Bar
tholomeu de Gusmão n'. 880, brasileiro naturalizado, fun
ecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-offi
cio — B. E . 70.) 

GERALDO DA SILVA VILLELA (1883), filho dc João da Silv: 
Villela Bastos Júnior e de Julia da Costa Guimarães V, 
Basetos, nascido a 24 de março de 1914, no Distn'et< 
Federal, residente á rua São Pedro n. 165, empregado mu
nicipal, solteiro, com domicilio no distrieto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação ex-officio — B. E. 70.) 

JOAQUIM DE SOUZA ALMEIDA (1.884) , filho de Joaquim 
Justino da Silveira Almeida e de Corina de Souza Almeida, 
nascido a 8 de junho de 1914, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Visconde de Nictheroy sem numero, empre
gado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio 
— B. E . 70.) 

MARCILIO LUCRECIO DA SILVA (1.885), filho de Lucrecio 
da Silva e de Isabel da Silva, nascido a 5 de março de 
1915, no Distrito Federal, residente á rua Visconde de Ni
ctheroy sem numero, empregado municipal, solteiro, com 
domicilio .eleitora) no distrito municipal de SanfAnna. 
(Qualificação ex-officio — B. E. 70.) 

CESARIO BUARQUE ÜE UMA (1.886), filho de Júlio Ignacio 
da Trindade e de Margarida Buarque de Lima, nascido a 
23 de dezembro de 1899, no Estado de Alagoas, residente 
á rua Camerino n. 42, vidraceiro, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualifica
ção ex-officio — B. E . 70 n. 11.) 
ERNESTO SILVA (1.887), filho de José Ernesto da Silva 
e de Judith Moitta da' Silva, nascido a 1 de março de 1902, 
em Santos, Estado de São Paulo, residente á rua General 
Carvalho n. 118, Gnrdovil, funecionario publico, scilteu'0, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de San
fAnna. (Qualificação ex-officio — B. E . 68.) 

EDUARDO MELICK (1.888), filho de Frederico Melick e de 
Izabel Melick, nascido a 4 de fevereiro de 1898, em Santa 
Thereza, Estado do Espirito Santo, residente á rua Gene
ral Caldwell n . 57, pintor, casado, com domicilio no dis
trieto municipal de Espirito Santo. (Qualificação reque
r ida.) 

ROBERTO FERREIRA LAGE (1.889), filho de Roberto Fer
reira Lage. e de Maria Adelaide Ferreira Lage, nascido a 
16 de agosto de 1915, no Dislricto Federal, residente á 
rua Hermenegildo de Barros n. 34, funcionário municipal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal de 
SanfAnna. (Qualificação ex-officio — B . E . , 7 0 . ) 

GILBERTO RODRIGUES DA SILVA CHAVES (1.890), filho 
de Oscar Rodrigues da Silva Chaves e de Amélia Borges 
Chaves, nascido a 28/ do abrjl de 1915, no Distrito Federal, 
residente á Avenida Trapicheiro n . 98, perito contador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

GUSTAVO ADOLPHO DA CUNHA GRAF (1.891), filho de 
Jacques Graf e de Francisca da Cunha Graf, nascido a 11 
de maio de 1879,,no Estado do Ceará, residente á rua São 
Francisco Xavier n . 514, commercio, casado, com domi
eilio eleitora Ino distrieto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação ex-officio — B. E . 66 n . 60.) 

JOÃO FRANCISCO DA SILVA (1.892), filho de pae ignorado e 
de Eugenia Euphrasia da Gloria, nascido a 11 de março 
de 1883, no Distrieto Federal, residente á rua Alfa n. 30, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrito mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

LUIZ DIAS BALTAR (1.893), filho de Custodio Dias Baltar e 
dc Leonilda Pacheco de Aguiar Oliva, nascido a 1 7 de 

maio de 1902, no Distrito Federal, residente á rua Sena
dor Euzebio n. 530, operário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Espirito Santo. (Qualifi
cação requerida.) 

ALCIDES Siqueira (1.894), filho de Alcides Siqueira e de 
Eduarda Gonçalves Siqueira, nascido a 13 de maio de 
1909, cm Magé, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Sá n. 44, commercio, solteiro com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Espirito Santo. (.Qualificação ex-
officio — B. E . 06 n. 577.) 

OSCAR MACHADO DA SILVA (1.896), filho de Manoel Ma
chado da Silva, e de Leopoklina Maria da Silva, nascido a 
1 de outubro de 1880, no Distrieto Federal, residente á 
rua Barão de Itaipú n. 139, proprietário, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Gamboa. (Qua
lificação requerida.) 

Rio de Janeiro, 27 dc agosto de 1934. — Pelo escrivão, 
Ivane Evaristo de Oliveira. 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Gamboa, SanfAnna, 
e Espirito Santo) 

Juiz — Br. Antônio Rodolpho Toscano Espinola 

Faço publico, para os fins dos ar ts . 43 do Código e 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cariorio e JUÍZO da 7 a Zona Eleitoral, estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos; 

JOÃO BAPTISTA DE ARAÚJO (1.900), filho de Henrique 
de Araújo e de Maria Thereza Appoünario, nascido a 
26 de junho de 1903, no Distrieto Federal, residente á 
rua Affonso Cavalcante n. 172, empregado do commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação requerida; . 

MANOEL RICARDO DA SILVA GGMES (1.901), filho de 
Guilhermiuo da Silva Gomes e de Anna da Silva-Gomes, 
nascido a 3 de abril de 1891, em São Salvador, Estado 
da Bahia, residente á rua Machado Coelho n. 38,vfun-
ccionario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida) . 

JAVME DE PAIVA FERNANDES (1.904), filho de Emygdio 
Fernandes e de Zoraida de Paiva Fernandes, nascido a 
22 de outubro de 1901, em Magé, Estado do liio de 
Janeiro, residente á rua Barão de Cotegipe n. 204, em
pregado no commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal dc SanfAnna. (Qualificação re 
querida) . 

ARLINDO BORGES DE SOUZA (1.905), filho de Joaquim 
Borges de Souza Júnior e de Maria Cândida da Rocha, 
nascido a 11 de agosto de 1909, no Distrieto Federal, 
á rua da America n. 160, empregado no commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
SanfAnna. (Qualifica ão ex-officio. B . E . 71 n. 255) . 

LUIZ LOPES (1.906), filho de Bernardo Lopes e de Josepha 
Fernandes Gueija Lopes, nascido a 14 de setembro de 
1903, no Distrieto Federal, residente á rua da Harmonia 
n . 53, operaria, casado, com dumicilio eleitoral no dis
lricto municipai de SanfAnna. (Qualificação ex-officio. 
B . E. 71 n. 285) . 

AICEBIADES ALBUQUERQUE PAZ (4.908), filho de Tito 
Albuquerque Paz e de Olga Albuquerque' Paz, nascido 
a 1 de junho de 1911, em Dislricto Federal, residente 
á rua da America n. 160, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districlo municipal de SanfAnna. ^ Q u a 
lificação ex-officio. B . E. 71 n. 253). 

JOAQUIM VALENTE DA SILVA (1.909), filho de Antônio 
Carlos, Valente c de Isabel Pereira Bastos, nascido a 5 de 
outubro de 1897, no Distrieto Federal, residente á rua 

. Paula Mattos n. 62, casa 6, empregado no commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação requerida). 

ABÍLIO MOREIRA DA CUNHA (1.910), filho de José Moreira 
da Cunha e de Maria da Rocha Coelho, nascido a 18 de 
setembro de 1895. em Portugal, brasileiro nahuralisado, 
residente á rua Therezopolis n. 11, empregado no com
mercio, casado, com domieilio eleitora! no distrieto m u 
nicipal de SanfAnna. (Oualiíieaç-ão requerida) . . 

FELIX JOSÉ DOS SANTOS (1.911), filho de Balbino José 
dos Santos e de Angelina de Araújo, nascido a 24 de 
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setembro de 1909, na Parahyba do Sul, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua da Gamboa n. 93, operário, 
solteiro, com domicilio 'eleitoral no distrieto municipal 
de Gamboa. (Qualificação -requerida). 

JOSÉ LEÃO OROSCO (1.912), filho de José Leão Benites e 
de Carmen Orosco, nascido a 4 de fevereiro de 1889, 
Estado de São Paulo, residente á rua Luiz Pinto n. 32, 
estivador, casado/, com domicilio eieitoral no distrieto 
municipal dé SanfAnna. (Qualificação ex-officio. B . E . 
71 n. 137). 

FRANCISCO MAGNO PANTOJA (1.913), filho de João de 
Souza Pantoja e de Antonia dos Santos Pantoja, nascido 
a 11 de junho de 1900, no Estado do Pará, residente á 
Travessa das Partilhas n . 86. casa 19, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida) . 

ARISTIDES PINTO SALDANHA (1.914). filho de Manoel 
Luiz Pinto Saldanha e de Maria Ottilia de Souza, nascido 
a 13 de junho de 1892, no Distrieto Federal, residente 
á rua Demetrio Ribeiro n , 384, estivador, casado, com 
domicilia eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação ex-officio. B . E . 71 n . 485). 

AMÉRICO DA COSTA NOGUEIRA (1.915), filho de José da 
Costa Nogueira e de Laura Borges Nogueira, nascido á 
24 de fevereiro de 1900, no Distrieto Federal, residente 
á rua Marquez de Sápucahy n . 306, empregado no com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto. mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificai ão requerida) . 

MILTON GUIMARÃES REZENDE DE FARIA (1.-916), filho 
de João Baptista Rezende de Faria e de Claredina Branca 
de Guimarães de Faria, nascido a 7 de agsto de 1911, 
no Distrieto Federal, residente á rua Rocha Fraga n. 49, 
empregado no commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Espirito Santo. (Quali
ficação requerida) . 

CARLOS CEZAR DE MAGALHÃES (1.917), filho de Raul 
Cezar de Magalhães e de Dulcelina dos Santos Magalhães, 
nascido a 31 de julho de 1902, no Distrieto Federal, 
residente á rua Souza Barros n. 185, empregado no 
commercio, casado, com. domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida) . 

JOS£ GUIMARÃES (1.919), filho de Arnaldo Guimarães e de 
Faustina Ribeiro Guimarães, nascido a 7 de outubro de 
1898, em Mococa, Estado de São Paulo, residente á rua 
SanfAnna n . 5, funecionario da policia, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
'(iiialifirai-ão requerida) . 

ADOLPHO BESSONE DE OLIVEIRA ANDRADE (1920), filho 
de Adolpho Bessone de Oliveira Andrade e de Adelaide 
Bessone de Oliveira Andrade, nascido a 26 de novembro 
de 1877, em Itapicurumim, Estado do Maranhão, residen
te á rua Barão de Petropolis n. 577, empregado no com
mercio. casado,- com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal do Espirito Santo. (Qualificação ex-officio — 
B. E . 49, n. 40.006.) 

GERSON GOMES CARDOSO (1.921), filho de João Cardoso de 
Abreu e de Ernestina Gomes de Abreu, nascido a 2 de 
outubro de 1912. no Distrieto Federal, residente á rua 
Barão do Bananal n. 62, operário, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.) 

AYP.ES LOURENÇO (1.922), filho de José Loureuço e de 
Guineza Alexandrina da Silva, nascido a 4 de setembro 
de 1904. em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua da Gamboa n. 199, operário, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal da Gamboa. 
(Qualificação requerida.) 

CLEANTHO BRUNO (1.923), filho de Pedro Bruno e .íe 
Octavia Alves Barbosa, nascido a 22 de setembro de 
1911, no Distrieto .Federal, residente á rua do Pinto nu-
cnero 99. empregado no commercio. casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal do Espirito Santo. 
(Qualificação ex-officio — B . E . 66, n. 537.) 

ROSA JsUNES DA COSTA. (1.924), filho de Joaquim Pereira 
dos Santos e de Olivia Nunes dos Santos, nascido a 25 de 
agosto de 1897, no Distrieto Federal, residente á rua 
Barão de Petropolíj. n. 186, domestica, casada, eom do
micilio eleitoral no distrieto municipal dò Espirito Santo. 
Qualificação requerida.) 

HENRIQUE LUCAS PICON (1.925), filho de Henrique Lucas 
e de Dolores Picon. nascido a 15 de maio de 1889. na 
Hespanha, brasileiro naturalizado, residente á- m a São 

Luiz Gonzaga n. 237, empregado no 'commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no dictricto municipal do Espirito 
Santo! (Qualilicação requerida.) 

HENRIQUE VOÜGA (1.926), filho de Augusto Xavier Vouga 
e de Maria Luiza Vouga, nascido a 17 de dezembro de 
1892, no Distrieto Federal, residente á rua Sampaio 
Vianna n. 63, empregado no commercio, viuvo,, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal do Espírito Santo." 
(Qualificação requerida.) 

CARLOS SANTANNA BRASIL (1.928), filho de Ornar da Câ
mara Brasil' e de Georgina de SanfAnna Brasil, nascido 
a 31 de maio de 1904, no Distrito Federal, residente á rua 
Clarimundo de Mello n. 766, Piedade, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Espi
rito Santo. (Qualificação requerida.) 

OSWALDO FREDERICO DA CUNHA (1.929), filho de Age
nor Frederico de Cunha e de Elvira Coelho da Cunha, 
nascido a 9 de. março de 1904, na Capital Federal, resi
dente á Estrada Nova da Pavuna n. 324, alfaiate, sol
teiro, com domicilio eelitoral no distrieto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação ex-officio — B . E . 70.) 

JOSE' JOAQUIM DA SE1A (1.930), filho de Manoel Jose.da 
Seia e de Maria Joaquina Affonso, nascido a 12 de abril 
de 1904, no Distrieto Federal, residente á rua Marianno 
Procopio n. 34, estivador, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto de SanfAnna. (Qualificação ex-officio 
— B . E . 71, n. 145.) 

ERNESTINA RAMOS XAVIER- (1.931), filho de José Vaz de 
. Ramos e de Olympia Ramos, nascido a 2 de maio de 1896, 

no Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua Antônio 
Rego n. 75, alfaiate, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal do Espirito Santo. (Qualificação ex-
officio — B. E . 70.) 

AGENOR DE ANDRADE (1.932), filho de Adriano de Andrade 
e de Anna Gonçalves, nascido a 24 de março de 1913, "io 
Distrieto Federal, residente á rua Regeneração n. 36, 
Bomsücesso, estivador, sotleiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-
officio. — B. E . 71, n. 515.) 

RAUL AUGUSTO DE ARAÜJO (1.933), íilho de José Au
gusto de Araújo, e de Regina de Araújo Arrais, nascido a 

.4 de fevereiro de 1904, em SanfAnna do Cariry, Estado 
de Santa Catharina, residente á travessa Constância 
Lopes n. 7, estivador, casado, com domicilio eleitoral no 
officio — B . E . 71, n. 196.) 

OCTAVIO JOSE' DE LIVEIRA (1.934), filho de (ignorado) 
e de Orlandina Rorna de-Lima, nascido a-16 de maio de 
1898, no Distrieto Federal, residente á rua General Pedro 
n. 81, empregado no commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do SanfAnna. (Qualifi
cação requerida.) 

POMPÊU JOSE' DA SILVA (1.936), filho do Camillo José da 
Silva e de Rosa Anastácia, nascido a 8 de maio de 1890, 
no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Maranhão 
n. 171, fundos, operário, casado, com. domicilio eleitoral 
no distrieto municpal de SanfAnna. (Qualificação' reque
rida.) 

OCTAVIO RODRIGUES CARNEIRO (1.937), filho de Antônio 
Rodrigues Carneiro o do Albertina do Espirito Santo, 
nascido a 10 de outubro de 1906, em Quiriry, Estado do 

. Rio do Janeiro, residente á rua Marquez de Sápucahy 
n. 160, empregado no commercio,. casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Quali
ficação requerida.) 

FERNANDO DE CARVALHO BARATA (1.938), filho de 
Rubem Gonçalves Barata e de Laura de Carvalho Barata, 

nascido a 9 de junho de 1908, no Distrieto Federal, residente 
á rua Senador Dantas n. 77, sobrado, empregado no com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de SanfAnna. • (Qualificação requerida.) 

JOÃO DA SILVA PEREIRA (1.939), filho de Severino da 
Silva Pereira e de Maria das Dores Pereira, nascido a 10 
de abril de 1908. na Capital Federal, residente á rua José 
dos Reis n. 769. portuário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal do Espirito Santo. (Qualifi-
cação ex-officio — B. E. 67. n. 722.) 

ANTENOR CARVALHO DA CUNHA (1.940)," filho de Lino 
Carvalho da Cunha e de Angela Perez, nascido a 11 de. 
outubro de 1906. .na Capital Federal, resideute á rua 
Andrade Filgueiras n. 10, portuário, solteiro, com do-
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micilio eleitoral' no distrieto municipal do Espirito 
Santo. (Qualificação ex-officio — B . E . 07, n. 520.) 

OSCAR ALVES DA SILVA (1.9-41), filho de José Alves da 
Silva Júnior e de Estephania Vieira da Silva, nascido 
a 7 de setembro de 1904, no Distrieto Federal, residente 
a rua Dr. Nicanor n. 70, Inhaúma, portuário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Espi-

' rito Santo. Qualificação ex-officio — B . E . 67 n . 719.) 
JOSÉ MARQUES DA SILVA (1.942), filho de Álvaro Marques 

da Silva e de Maria Nazareth, nascido a 22 de 'setembro 
de 1912, no Distrieto Federal, residente á rua SanfAnna 
n . 5, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

EMÍLIO FELIPPE ANTÔNIO (1.943), filho de Felippe An
tônio e de Esmeralda José, nascido a 24 de agosto de 
1899, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, resi
dente á rua Senador Euzebio n . 66, sobrado, commer
ciante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

O TH EL O SANCHES (1.944), filho de Raphael Sanehes e de 
Venera Palmieri, nascido a 21 de janeiro de 1911, no 
Distrieto Federal, residente á rua Rego Barros n , 35, 
commerciante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

EUCLYDES MOSQUEIRA (1.945), filho de Antônio Perfeito 
Mosqueira e de Rosalina Teixeira de Carvalho, nascido 
a 12 de junho de 1910, no Distrieto Federal, residente 
á rua Barão de Mesquita n . 1.023, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Sanf.-
Anna. (Qualificação requerida.) 

JOÃO FERREIRA DA COSTA (1.946), filho de Américo Fer
reira da Costa e de Alexandrina Ferreira da Gosta, nas
cido a 13 de março de 1899, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Attila n . 17, operário, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qaulificação requerida.) 

AURÉLIO PARAÍSO SOARES (1.947), filho de Dorothóa 
Soares, nascido a 2 de dezembro de 1882, em*Campos, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Antônio José nu
mero 21, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e 
querida.) 

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS (1.948), filho de José 
Ferreira dos Santos e de Brazilina da Gloria Santos, nas
cido a 12 de março de 1894 no Distrieto Federal, resi
dente á Estrada Nova da Pavuna n . 300, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS (1.950), filho de José Ra
mos Monteiro e de Julia Teixeira Martins, nascido a li
do setembro de 1902, no Distrieto Federal, residente á 
rua Antunes Maciel n. 139-A, São Christovão, contador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação reauerida.) 

NATAL SIGILIANO (1.952), filho dc João Siciliano e de Ca
rolina Carvalho, nascido a 30 de novembro de 1893, na 
Itália, brasileiro naturalizado, residente á rua Nabuco de 
Freitas n . 182, commercio. solteiro, com domicilio elei
toral" no distrieto de SanfAnna. (Qualificação reque
r ida.) 

MANOEL VAZ DA COSTA (1.953), filho do Ricarda Rodri
gues do Nascimento, nascido a 13 de julho de 1910, no 
Distrieto Federal, residente á rua Paraná n. 198, esti
vador, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto de 
SanfAnna. (Qualificação ex-officio — B. E . 71 n. 78.) 

OCTAVIO SOARES PONTES (1.954), filho de Ladislau Can-
cio de Pontes c de Hercilia Soares Pontes, nascido a l i 
de abril dc 1908, no Distrieto Federal, residente á rua 
Visconde cie Santa Cruz n. 15, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.) 

T 1 T D FELIX DA SILVA (1.955), filho de Antônio Felix da 
Silva e de Avelína Maria da Conceição, nascido a 5 de 
janeiro de 1907, em Sapé, Estado da Parahyba do Norte, 
residente á rua Benedicto Hyppolito h . 111, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação requerida.) -

ARMANDO OLYMPIO GUARISCHI E PALMA (1.957), filho 
x de Ismael Guarischi e de Mercedes Palma dc Guarischi, 

nascido a 26 de julho de 1906, em Palma, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Machado de Assis n . 8, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

CYRO PEREIRA DE ALENCAR (1.958), filho de Raymundo ' 
José de Maria e de Luzia Pereira de Alenear, nascido a 
18 de dezembro de 1900, em Assaré, Estado do Ceará, 
residente a. rua Dois de Dezembro n . 38, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

DIVALDO PEREIRA LOPES (1.959), filho de Júlio José Lo
pes e de Faustina Pereira Lopes, nascido a 25 de março 
de 1904, no Distrieto Federal, residente á rua Nabuco de 
Freitas n . 16, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Esprito Santo. (Qualifi
cação ex-officio — B. E. 66 n . 532.) 

CARLOS GUIMARÃES DE AMORIM (1.960), filho de José de 
Amorim e de Marciana Amélia Guimarães, nasciao a 14 
de maio de 1915, no Distrieto Federal, residente á rua 
do Bispo n. 78, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Espirito Santo. (Qualifi
cação requerida.) 

WALTER DA SILVA MAVIGNIER (1.961), filho de Melchi-
sedeck Eliezer Mavignicr e de Margarida da Silva Ma-
vignier, nascido a 13 de janeiro de 1911, no Distrieto Fe 
derai, residente á rua Uruguay n. 191, casa 6, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

WALDEMAR DE CARVALHO (1.W2), filho dc Custodio 
Barreto de Carvalho e de Belendrina Augusta de Carva
lho, nascido a 8 de agosto de iJ0;l. no Distrieto Federal, 
funecionario publico, casado,' com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de SanfAnna, morro da Providencia 
n . 43, Saúde. (Qualificação requerida) ,* 

SALVADOR ALBANO (1.963), filho de José Albano e de An
tonia Albano, nascido a 9 de maio de 1892, cm Bello Ho
rizonte, Estado de Minas Geraes,, arch.itecto, casado, cem 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gamboa, 
rua Visconde de Itamaraty n . 135. (Qualificação reque
r ida . ) -

WALDEMAR JOAQUIM MACHADO (1.904), filho de Manoel 
Joaquim Machado e de Capitulina Pacheco Machado, nas
cido a 4 de dezembro de 1900, nu Dislricto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dislricto mu
nicipal de Espirito Santo, rua Minas n . 147. (Qualifi
cação requerida) . 

MANOEL ISID1ÍO DA ROCHA (1.965), filho de Isidoro Pe
reira da Rocha c de Maria das Vr-gens, nascido a 13 de 
julho de 1887, no Estado de Alagoas, funecionario pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Espirito Santo, travessa São Carlos n . 19. 
(Qualificação requerida.) 

ALTINO VERG1LIO DA SIVA (1.900), filho de José Vergilio 
da Silva e de Marianna da Silva, nascido a 19 de setem
bro de 1906, em S. José do Rio, Estado do Rio de Ja
neiro, guarda policia Cáes do Porto, sotieiio, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Gamboa, rua 
Philomnea Nunes n . 139. (Qualificação 'ex-officio", B . 
E . 00, n. 9.493.) 

JANUÁRIO GROSSO (1.967), filho de João Grosso e de Maria 
Thereza Botino, nascido a 18 de abril de 1891, no Dis
trieto Federal, estivador, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal da Gamboa, ladeira de Paula Mat
tos n. 184. (Qualificação "ex-officio". B . E . 37, nu 
mero 30.735.) 

NICOLAU TARANTE (1.96.8), filho de Francisco Paulo Ta-
rante e de Luciana Paulo Tarante, nascido a £6 de outu
bro de 1877, no Distrieto Federa', tinlureiro, casado, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Espi
rito Santo, rua. General Rocca n. 12.1, casa 2 . (Qualifi
cação "ex-officio". B . E. 70 n . 287.) 

JOÃO BAPTISTA (1.969), filho de Antônio Baptista e de 
Maria Baptista, nascido a 24 de junho de 1901, no Dis
lricto Federal, vidraceiro, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de SanfAnna. rua Reserva
tório n. 9, casa 1, São Ghrisv.iváo. (Qualificação "ex-
officio". B . E . 70, n . 22.) 

. RAUL MAIA (1.971), filho do Aristheu Baptista e de Leoni-
dia Maia. nascido a 26 de março de 1933, em Campos, Es 
tado do Rio de Janeiro, alfaiate, solteiro, com domicilio 
eleioral no distrieto municipai d-1 SanfAnna, rua do 

Costa n . 106. (Qualificação "ex-officio". B . E . 70.) 
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ABlLio CRESPO (1.973), filho de J .ão Marinho Cavalcante 
e de Delfina Emilia de Oliveira, nascido a 6 de fevereiro 
de 1898, em Caruaru, Estado do Pernambuco, commer-
ciante.s casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de SanfAnna, rua de São Januário n . 50. (Qua
lificação requerida) . 

ERNESTO FERREIRA DA SILVA (1.975;, filho de José Ma
ria da Silva e de Clementina Rosa de Jesus, nascido a 23 
le maio de 1902, no Distrieto Federal, commercio, col-
.eiro, com domicilio eieitoral as distrieto municipal de 
Espirito Santo, rua Benicio de Abreu n . 17. (Qualili
cação requerida) . 

JOÃO LUIZ MACHADO FILHO (1.975), filho de João Luiz 
• Machado e de Martha A. Machado, nascido a 24 de junho 

ie 1894, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, trana-
ihador braçal, solteiro, com domicilio eieitoral no dis
trieto municipal de Gamboa, avenida Automóvel Club 
n . 742. (Quilificação "ex-officio". B . E . 37, numero 
30.753.) "* 

LUIZ ALEXANDRE D O AMPARO (1.97S), filho de José Ale
xandre do Amparo e de Romana.Alexandre do Amparo, 
nascido "a 20 de dezembro de 1901. no Distrieto Federai, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de SanfAnna, rua Carolina Amado n . 430. 
(Qualilicação "ex-officio". B . E . 67 n. 99.) 

FELIZARDO CHAVES (1.977), filho d* José dos Santos Cha
ves e de Deíphina José Chaves, nascida a 30 de março de 
1893, no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Espirito 
Santo, rua Matheus Silva n. 66. (Quilificação reque
r ida . ) 

PAANCISCO ARAPY OLIVEIRA (1.978), filho de Francisco 
Gabriet de Oliveira e de Margarida Gabriel de Oliveira, 
nascido a 2 de abril de de 1894, em São João de Urubu-
retama, Estado do Ceará, carteiro auxiliar, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Espirito 
Santo, rua do Riachuelo n. 73, sobrado. (Qualificação 
"ex-officio". B . E . 75, n . 12.) 

ÍOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA (1.981), filho de Bertho 
Martins de Oliveira e de Tertulíana de Oliveira, nascido 
a 2 de setembro de 1900, em Valença, Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro, com domieilio eleitoral no 

, distrieto municipal de SanfAnna, rua Laurindo Rebello 
n. 11. (Qualificação requerida.) 

I.AUMÊNTINO FERREIRA DE USE DA (1.982), filho de João 
Ferreira de Usêda e de Maria Caro'ina de Usêda, nascido 
a 5 de junho de 1891, em Santo Amaro da Purificação, 
Estado da Bahia, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal d" Gamb*a, rua do Li
vramento n. 110. (Qualificação requerida.) 

PAULINO JOAQUIM DE MORAES (1.983), filho de Mariano 
Joaquim de Moraes e de Galdina Rosa da Silveira, nas
cido a 20 de fevereiro de 1896, no Estado do Rio de Ja 
neiro, residente á . rua Arnaldo Quintella n . 92, casa 5, 
motorista, casado, com domicilio eleitoral-no distrieto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio — 
D . E . ns . 67 e 55.) 

LUIZ MENDES BRAZ DA SILVA (1.984), filho de Luiz Braz 
da Silva e de Cândida Mendes Braz da Silva, nascido a 4 
de janeiro dc 1911,' no Distrieto Federal, residente á rua 
Conselheiro Zenha n . 76, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal do Espirito Santo. 
(Qualificação requerida.) 

ANNIBAL FRANCISCO CANEJO (1.985), filho de Manoel 
Francisco Canejo e de Maria do Carmo Damasio, nascido 

. a 11 de maio de 1905, no Distrieto Federal, residente á 
rua Quatro de Novembro n. 145, Ramos, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

OLPEMAR CORRÊA CÂMARA (1.986), filho do Manoel Cor
rêa Câmara e de Maria Lago Câmara, nascido a 31 de 
março de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua 
Carmo Netto n. 218, empregado municipal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal do Espirito 
•Santo. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO LOPES DA SILVA (1.987), filho de Ladisláo Deo-
doro da Silva e de Francisca Lopes da Silva, nascido a 
21 de dezembro de 1894, no Rio Grande do Norte, resi* 
•lente á rua Gonzaça Duque n. 97, motorista, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação ex-officio — B. E . ns . 67 e 111). 

M O Y S K S CÂMARA TAVARES (1.988). filho de Zeferino José 
Tavares e de Maria Isabel Tavares, nascido a 1 de junho 

de 1899, no Distrieto Federal, residente á rua João Vi
cente n . 139, casa 5, Madureira, motorista, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação ex-officio — B . E . ns. 67 e 68.) 

uARLOS BASTOS (1.990), filho de Anthero Bastos e de Bal
bina Bastos, nascido a 15 de agosto de 1900, em Anta, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua C n. 58, En
genho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 37, nu
mero 30.663.) 

DOMINGOS CARBONELLI (1.991), filho de José Carbonelli 
e de Josephina Carbonelli, nascido a 17 de janeiro de 1897, 
no Distrieto Federal, residente á rua Marquez de Sapu-
cahy n. 166, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de SanfAnna, (Qualificação re 
querida.) 

DIDIMO PINTO DA SILVA (1.992), filho de Antônio Pinto 
da Silva e de Idalina do Nascimento Silva, nascido a 13 
de janeiro de 1905, no Distrieto Federal, residente Mau-
rity n . "14, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
r ida.) 

CAROLINA BORRAFINA DUARTE (1.993), filho de Emilio 
Borrafina e de Belmira Monteiro de Ornellas, nascido a 
21 de junho de 1889, no Distrieto Federal, residente á 
rua Presidente Barroso n. 119, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

DAVID CARVALHO (1.994), filho de Luiz da Silva Carvalho 
e de Thereza Rossi Carvalho, nascido a 13 de agosto de 
1903. em Curityba, Estado do Paraná, residente á rua 
Leopoldina Bastos n . 34, casa X, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação' requerida.) 

LUIZ PRIOR (1-^995), filho de' Cosme Salvador Prior e de 
Francisca Rosa de Andrade, nascido a 26 de maio de 1895, 
no Distrieto Federal, residente á rua São Martinho n. 26, 
commerciante, casado, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

MANOELA TIMBONE (1.996), filha de Nicolau Timbone e 
de Emilia Cataldi, nascida a 4 de maio de 1913, no Dis
trieto Federal, residente á rua Presidente Barroso nu
mero 119, commercio. solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de. SanfAnna. (Qualificação reque
rida.) 

RUBEM MOREIRA DA CUNHA (1.997), filho de Carlos Lou
renço da Cunha e de Elvira Moreira da Cunha, nascido a 
27 de iunho de 1910, no Distrieto Federal, residente á 
rua Honorio n. 129, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.) 

ALEXANDRE JOSE' DE SOUZA (1.999), filho de Olympio 
José de Souza e de Mathilde de Souza, nascido a 5 de ou
tubro de 1911, na Parahyba do Sul. Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Laurindo Rabello n. 123, traba
lhador braçal. solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal da-Gamboa. (Qualificação ex-offic.o 
— B . E . 37 n . 30.611.) 
Rio de Janeiro. 27 de agosto de 1934. — Pelo escrivão, 

Ivan Evaristo de Oliveira. 

SKTIMA ZONA ELEITORAü 

(Districtos municipaes de Gamboa, SanfAnna 
e Espirito Santo) 

Juiz — Dr. Antônio Rodolpho Toscano EspinoU 

Faco publico, para os fins dos ar t s . 43 do Código e 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraesi que, por este 
Cartório e Juizo da 7 a Zona Eleitoral, estão sendo proces
sados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos : 

NESTOR DE FREITAS (2.000), filho de Izidorio Diamanti
no de Freitas e de Joaquina Corrêa Freitas, nascido a 
15 de abril de 1900, no Estado de Minas Geraes, res i 
dente á rua Leopoldo n. 53, operário, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto mun ic ipa lde SanfAnna. 
(Qualificação "ex-officio", B. E . 68.) 

CLARIMUNDO'XAVIER (2.001), filho de Adão Xavier e de 
Constância Xavier da Conceição, nascido a 5 de agosto 
de 1898, no Estado do Espirito Santo, residente a r u a . 
do Livramento n. 193, motorista, solteiro, com domici-
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lio eieitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qua
lificação "ex-offieio", B. E . 67, n . 80.) 

MIGUEL PINTO (2.002), filho-de Joaquim Pinto e de Anna 
Dias Pinto, nascido a 22 de novembro de 1891, no Dis
trieto Federal, residente á rua do Pinto n. 36, motorista, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E. 67, nu
mero 45.) 

AUGUSTO DA LUZ (2.004), filho de Augusto José da Luz 
e de Helena Maria José da Luz, nascido a 25 de janeiro 
de 1901, no Distrieto Federal, residente á rua Bella Vis
ta n . 267. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
"ex-officio". B .E . 06, n. 1.012.) 

SALVADOR JEFFERSON ORD1NG (2.005), filho de Marcos 
José Ording e de Christina Leoni Ording. nascido a 5 de 
maio de 1902. no Estado, de São Paulo, residente á rua 
Affonso Penna n. 171, estivador, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualifi
cação "ex-offieio". B .E . 71,.n. 439.) 

ARLINDO DA SILVA FONTES (2.006), filho de Alexandre 
Antônio Fontes e de Corina da Silva Fontes, nascido a 
24 de novembro de 1911. no Dislricto Federal, residente 
á rua da Republica n. 124, commercio, solteiro, com do
micilio eleitora! no dislricto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

FRANCISCO DE FRF.TTAS (2.007), filho dc Francisco de 
Freitas e de Luiza Francisca, nascido a 10 de janeiro de, 
1902. no Distrieto Federal, residente á rua Marquez de 
Sapucahy n. 35, commercio, casado, com domicilio elei
toral no dislricto municipal de SanfAnna. (Qualifica
ção requerida.) 

NICOLAU MANFREDO (2.008). filho de José Manfredo e de 
Emilia Bruno, nascido a 15 de abril de 1912, no Dis
trieto Federal, residente á rua Benedicto Hvppolito nu
mero 124. commercio. solteiro, com domicilio eleitoral 
no dislricto municipal de SanfAnna. (Qualificação re
querida.) 

FLoRíNDO PIZZINO (2.009), filho de Pedro Pizzino e de 
Antonietta Mauro, nascido a 15 de janeiro de 1909, no 
Dislricto Federal, residente á rua General Pedra n. 42, 
casa VII, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 

_ ttistricto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque-
' rida.) 

JERONYMO KAUFFMAM (2.010), filho de Isaac Kauffmam 
e de Tscharna Kauffmam, nascido a 28 de novembro de 
1880, no Distrieto Federal, residente á rua SanfAnna 
n. 5, commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida.) 

JOSE' QUEIROZ GOMES (2.011), filho de Franeelino Gomes 
e de Emilia Alves de Queiroz, nascido a 5 de agosto de 
1914, cm Penedo, Estado de Alagoas, residente á rua 
Visconde de Itauna n. 195. commercio.. solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) 

ADNOR SALA MANCA GARCIA (2.012), filho de Gracinda 
Garcia, nascido a 8 de fevereiro de 1910, no Distrieto 
Federal, residente á rua Nabuco de Freitas n . 110. com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

JOSE' TEIXEIRA DOS SANTOS (2.013), filho de João Vieira 
dos Santos c de Maria Teixeira dos Santos, nascido a 25 
de setembro de 1901. no Estado de Alagoas, residente á 
estrada Vicente de Carvalho n. 332, portuário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Espi
rito Santo. (Qualificarão "ex-officio". B . E . 67, n. 70.) 

JOSE' CALAZANS DE MEIRA LIMA (2.014), filho dc Pedro 
José dc Meira Lima e de Herculana Genuína de Barros 
Lima, nascido a 27 de agosto de 1900, no Estado de Per
nambuco, residente á rua Domingos Pires n. 226. al
faiate, solteiro, eom domicilio eleitoral no dislricto mu
nicipal do Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio", B. 
E . 70.) 

ANTÔNIO LOURENÇO (2.015), filho de João Manoel Lou
renço e de Jovina Maria de Souza, nascido a 14 de julho 
de 1912, no Distrieto Federal, residente á rua Luiz Gur-
ge! n . 3 4, passador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
"ex-officio". B . E . 70.) 

MARIO FRANCISCO JANNUZZI (2.016), filho de Adolpho 
Jannuzzi e de Phelomena Vitiello Jannuzzi, naseido í 
30 de março de 1910, no Estado de São Paulo, residentí 
á rua Senador Euzebio n . 42, sobrado, commercio, sol

teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação requerida.) 

R-VPHAEL FRANCISCO MINEIRO (2.017), filho de Luiz Mi-
nerv.no e de Brigida Minervino, nascido a 11 de outubro 
de '.911, em São Salvador, Estado da Bahia, residente á 
ladeira do Livramento n. 32, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação "ex-officio". B . E . 67. n. 21.) 

ESTANfáLAU JOSE' DE MATTOS (2.018), filho de José Ben
jamim de Mattos e de Baldoina Pacheco de Mattos, nas 
cido a 18 de julho de 1890, no Distrieto Federal, resi
dente no largo José Clemente n. 11, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Espi
rito Santo. (Qualificação requerida.) 

JOÃO CORRÊA NUNES (2.020), filho de Adão Corrêa Nunes 
e de Maria Corrêa Nunes, nascido a 17 de maio de 1907, 
em Volta Redonda, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua São Carlos n. 102, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Espirito Santo.. 
(Qualificação requerida.) 

ESMKRIA HENRIQUE DE OLIVEIRA (2.021), filha de Bento 
Jo<!é Henrique e de Fortunata Maria da Conceição, nas
cida a 6 de .pilho de 1875, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua D. Emilia sem numero, costureira, ca-

. sadn. c o m domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação "ex-offieio", B . E . 70.) 

COSME IUMOS MATTOSO (2.022), filho de João Luiz Pe
reira Mnlloso Júnior e de Doralice Ramos Mattoso, nas
cido a 30 de setembro de 1915, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Barão de Itaipú n. 93. aprendiz mecânico, 
solteiro, com domicilio eleiloral no distrieto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E . 70, nu
mero 21.) 

ARYLDO BARTHOLOMEU GONÇALVES'PEREIRA (2.023), 
filho de José Gonçalves Pereira e de Maria Nazarcth 
Chagas Pereira, naseido a 24 de agosto de 1915, no Dis-
trielo Federal, residente á rua João Rodrigues n . 10, 
aprendiz mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-
officio". B.E. 70. n. 18.) 

BELM1RA NARCIZO GOMES DE BRITO (2.024), filha de 
Joaquim Narcizo e de Josephina Gomes, nascoda-a 27 de 
março de 1907, no Distrieto Federal, residente á rua 
Júlio do Carmo n. 35, funccionaria publica, casada, com 
domicilio 'eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação "ex-officio". B .E . 76, n. 27.) 

LUIZ DA SILVA CAL1XTO JÚNIOR (2.025), filho de Luiz 
da Silva Calixto e de Maria Francisca da Silva, nascido 
a 23 de fevereiro dc 1916, no Dislricto Federal, res i 
dem1" á rua Souza Pinto n . 23, aprendiz mecânico, sol
teiro, eom domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio". B . E . 70, n. 49.) 

ALADYR PEREIRA DE BARROS (2.026), filho de João Pe
reira de Barros e de Noemia Saroldi de Barros, nascido 
a 2 de junho de 1914, no Distrieto Federal, residente á 
rua Silva Guimarães n . 27, Estacio de Sá, funecionario 
publico, solleiro, eom domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de SaufAnna. (Qualificação "ex-officio", B. 
E. 70, n. 2.) 

ELP1DIO DA SILVA (2.027). filho de Elpidio da Silva e de 
A Ida da Silva, nascido a 12 de setembro de 1914, no 
Dii-lriclo Federai, residente á rua Miguel de Rezende nu
mero 87, aprendiz impressor. solleiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal dc SanfAnna." (Quali
ficação "ex-offieio", B.E. 70. n. 2í.'i 

TTLOUENTINO MESQUITA DOS SANTOS (2.029), filho de 
Salustiano Dias dos Sanlos e de Anna Mesquita, nascido 
a 4 de janeiro de 1900, no Distrieto Federal, residente á 
travessa Carlos Xavier n. 107, opemrio, casado, com do-
r-.n^iiio eleiloral no distrielo municipal de S:.£ifAnna. 
(Qualificação "ex-officio'*. B .E . 67, n. 3.) 

JOÃO AMARO RODRIGUES FILHO (2.030), filho de João 
Amaro Rodrigues e de Maria de Mello Rodrigues, nas
cido a 22 dc. abril de 1916. no Distrieto Federal, res i 
dente á rua Heliodora n . 19, aprendiz (Casa da Moeda'1. 
solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 70, n u 
mero 38.) 

OCTACILIO BRTTTO DUARTE (2.031), filho de Antônio 
Joaquim Duarte c de llorteiicia Britto Duarte, nascido 
a 20 de junho de 1915. no Dislricto Federal, residente á 
rua Santa Christina n . 90. casa I, aprendiz mecânico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
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de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio-", B . E . 70, nu
mero 61.) 

DJALMA D'ÁVILA CARANTO (2.032), filho de Miguel 
d'Avila Caranto e de Cândida Ferreira Caranto, nascido 
a 14 de maio de 1915, no Distrieto Federal, residente á 
rua Bento Ribeiro n. 65, aprendiz galvanofilasto, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B .E . 70, n . 23.) 

TUEODORICO MESQUITA DOS SANTOS (2.033), fiího de 
Sebastião Dias dos Santos e de Anna Mesquita dos San
tos, nascido a 12 de novembro de 1908, no Dislricto Ee-^ 
deral, residente á rua Carolina Machado n. 50, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio". B . E . 67. n. 1.) 

ANTÔNIO FIGUEIREDO (2.034). filho de Francisco Fi 
gueiredo e dé Amalia Maria de Figueiredo, nascido a 15 
de fevereiro de 1914, no Distrieto Federal, residente á 
rua Miguel de Fr ias .n . 50, commercio, solteiro, com do
micilio,eleitoral no dislricto municipal de Espirito San
to. (Qualificação requerida.) 

JOSE' DE OSMANY MEDEIROS (2.035), filho de João de 
Medeiros e de Elvira Brazano de Medeiros, nascido a 
11 de setembro de 1904, no Distrieto Federal, residente 
á rua Felisbello Freire n . 134, casa 2, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

JERONYMO BRAGA (2.037), filho de Antônio Feliciano da 
Silva Braga e de Idalina da Silva, nascido a 29 de no
vembro de 1893, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Maria Amélia n . 153, casa TV, operário, 
casado, com domicilie eleitoral no distrieto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

MIGUEL DA SILVA GUIDO (2.038), filho de Domingos 
Guido e de Mariana Thereza Guido, nascido a 12 de fe
vereiro de 1893, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua General Pedra n . 375, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

LOURIVAL ANDRADE SOUZA (2.039), filho de José Hen
rique Souza e de fzab-el Andrade Souza, nascido a 13 de 
dezembro de 1899, em São Sebastião da Estrella, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Bernardino Gustavinco 
n. 11, Penha, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.) 

JORGE SOARES DOS SANTOS (2.040), filho de Carlos Soa
res dos Santos e de Adelia César Martins, nascido a 4 

• de abril de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua 
São Carlos n. 75, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.) 

ANNIBAL DA SILVA (2.041), filho de Mario da Silva, nas
cido a 11 de maio de 1894, no Estado de Minas Geraes, 
•residente á rua Barão de São Felix n. 162, sobrado, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

SALVADOR THEODORO RIBEIRO DO ROSÁRIO (2.043), 
filho de Theodoro Ribeiro do Rosário e de Josepha Do
mingos da Hora, naseido a 6 de agosto de 1911, em Cam
pos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Pedro 
Pa iva 'n . 14 A, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualifica
ção requerida.) 

Tlí.OME' GOMES DA CUNHA (2.045), filho de Francisco 
Gomes da Cunha e de Anna Rosa da Silva, nascido a 27 
de maio de 1910, no Distrieto Federal, residente á rua 
Luiz Pinto n . 10, operário, solteiro, com domicilio elei
toral rio distrieto municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.) 

JOSE' CORRÊA DE MOURA (2.046), filho de Antônio Cor
rêa de Moura e de Maria Augusta de Moura, nascido a 
11 de junho de 1903, em Leopoldina, Estado de Minas 
Geraes, residente á ladeira do Farias n . 170, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

JOSE' MAURO (2.047), filho de Affonso Mauro e de Maria 
Thereza Scrivano, nascido a 1 de dezembro de 1904", no 
Distrieto Federal, residente á rua Pereira de Almeida 
n. 57, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque
rida.) 

DORNEVIL DA CRUZ VIEIRA (2.048). filho de Joaquim 
da Cruz Vieira e de Carminda Tavares Vieira, nasci
do a 21 de fevereiro de 1912, no Distrieto Federal, re

sidente á rua Corrêa Vasques n. 3S, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Es
pirito Santo. (Qualificação requer ida) . 

HEITOR REBELLO DA FONSECA (2.049), filho de Au
gusto Gomes da Fonseca e de Luiza Rebello Vasconcel
los nascido a 1 dc junho de 1910, no Distrieto Federal, 
residente á rua de SanfAnna n. 138, A, estivador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 71 nu
mero 620) . 

JERONYMO BARBALHO (2.050), filho de Francisco Her-
•culano Barbalho e de Maria d'0 Cabral Barbalbo, nas-

. cido a 7 de dezembro de 1901 em Goyaninha, Estado do 
Rio Grande do Norte, residente á rua Senador Euzebio 
n . 24, sobrado, estivador, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualifica
ção "ex-officio". B . E . 71, n . 599). 

JACY FERNANDES (2.051), filho de Francisco Januário 
da Gama Fernandes e de Elvira de Resende Fernandes, 
nascido a 31 de março de 1900, em Leopoldina, Estado de 
Minas Geraes, residqnte á ' rua Gomes Serpa n . 75, pro
fessor, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requer ida) . 

LUIZ BARBOZA VIEIRA (2.052), filho de Abel Vieira, e 
de Maria da Gloria Barboza Vieira, nascido a 4 de' junho 
de 1910, no Distrieto Federal, residente á rua Presi
dente Barrozo n. 119, ocmmercio, solteiro, com domicilia 
eleitoral no dislricto municipal de SanfAnna. (Quali
ficação requer ida) . 

LÚCIO NORAT (2.053), filho de Manoel Norat e de Car
men Norat, nascido a 3 dé novembro de 1905. no Dis
trieto Federal, residente á rua Juilio do Carmo n. 475. 
casa 12, commercio, solleiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto" municipal de SanfAnna. (Qualificação reque-

TRAJANO PINTO BANDEIRA (2.054), fiího de Balduino 
Pinto Bandeira e Maria Ignez Dias Bandeira, nascido a 
25 de novembro de 1900, no Distrieto Federal, residen
te á rua Senador Euzebio n. 248, estivador, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna., 
(Qualificação "ex-offieio", B . E . 71, n . 581). 

CARLOS FE URETRA ALFENES (2.055), filho de José. Fer 
reira Alienes e de Carolina Rosa Alienes, nascido a 8 
de dezembro de-1888, no Distrieto Federal, residente á 
rua Senador Euzebio n . 340, sobrado, estivador, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de San
fAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E. 71 n . 580). 

ENÉAS DUARTE (2.056), filho de José Augusto Duarte e 
de Custodio de Almeida, nascido a 11 de setembro de 
1910, no Distrieto Federal, residente á rua Benedicto 
Hyppolito n . 80, estivador, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualifica
ção "ex-officio". B . E . 71, 577). 

NELSON ROSA GARCIA (2.057), filho de Rosa Garcia e de 
Luiza Rosa Garcia, nascido a 22 de novembro de 1912, 
no Estado de Pernambuco, rua Lima Drummond n . 172, 
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no "distrieto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B., 
E . 71, n . 621). 

JOSE' MARIA BAPTISTA DE SOUZA (2.058), filho de J u 
venal Dacio de Souza e de Genezia Baptista d* Souza, 
nascido a 29 de março de 1907, em Caxias, Estado de 
Pernambuco, residente á rua General Pedra n . 7.. est i
vador, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . 
E . 71. n . 574) . 

MARIO DE OLIVEIRA MATTOS (2.059), filho de João Cae
tano de Mattos e de Euridice de Oliveira Mattos, nas
cido a 2 de maio de 1913, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Amaro Miranda n . 61, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Es
pirito Santo. (Qualificação requer ida) . 

IZABEL NEVES KELP (2.060), filha de Mariano Rodrigues 
Neves da Silva e de Julia Pedrosa da Silva, nascida a 
7 de dezembro de 1908, no Distrieto Federal, residente á 
rua Marechal Niemeyer n . 4, dometica, casada, cem do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Espirito San
to . (Qualificação requer ida) . 

JOÃO BENEDICTO DO SACRAMENTO (2.062), filho de 
Adriano Esmerio do Sacramento e de Anna Luiza do 
Sacramento, nascido a 13 de maio de 1887, em Manga-
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ratiba. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua New
ton Prado n. 76, São Christovão, vidraceiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de San
fAnna. (Qualificação • "ex-officio", B. El. 70. nume
ro 23) . 

Í1EMENEGILDO REBÉS (2.073), filho de Paulo Rebés e 
de Graoiana Galan, nascido a 10 de julho de 1895, em 
Uruguayana, Estado do Rio Grande do Sul, residente á 
rua Conde de Bomfim n. 706, regente de arehestra, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, 
n . 436). 

DOMINGOS LINO GASPAR (2.074), filho de Domingos Li -
no Gaspar e de Maria de Jesus Netto Gaspar, nascido a 
28 de junho de 1885, em" Ubatuba, Estado de São Paulo, 
residente á rua Santa Alexandrina n . 346, regente da 
orchestra, casado, com domicilio eleitoral no dietricto 
municipal de SanfAnna, (Qualificação "ex-officio", B . 
E . 74, n . 440) . 

VIRGÍLIO NASCIMENTO LOPES (2,075), filho de José Nas
cimento e de Maria Nascimento Lopes, nascido a 6 de 
dezembro de 1904, no Distrieto Federal, residente á rua 
Sete de Setembro n . 24, professor de orchestra, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n. 804.) 
ro 804). 

ANTÔNIO EDISON ROCHA (2.076), filho de Claudino Ra-
phaeí Rocha e de Maria, da Gloria Queiroz, nascido a 7 
junho de 1906, em Tres Irmãos, Estado do Rio de J a 
neiro, residente á. rua dos Inválidos n . 70, regente de 
orchestra, soiteiro, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida) . 

JORGE WADD1NGTON (2.077), filho de Guilherme Wad-
dington e de Leopoldina Waddington, 'nascido a ô de 
abril de 1886, no Distrieto Federal, residente á rua Con
selheiro Paulino n. 88, casa I, regente de orchestra, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E. 74, nu
mero 764) . 

JOAQUIM AUGUSTO (2.078), filho de Augusto Ribeiro de 
Castro e de Anna Barbara, nascido a 5 de outdbro de 
1894, no Estado de São Paulo, residente á rua João Vi
cente n . 110, A, regente de orchestra, solteiro, cora do
micilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n . 439). 

MARIA CARMO LEMOS (2.079), filho de Arthur Lemos e de 
Christina Lemos, nascida a 4 de fevereiro de 1911, no 
Distrieto Federal, residente á rua Pereira Nunes n. 77, 
regente de orchestra, solteira, com domeiilio eleitoral 
no dislricto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 74, n . 365). 

JOÃO FLAVIO DUARTE (2.080), filho de Romualdc Duar
te Moraes e de Avelina Jorge Espirito Santo, nascido a 
15 de maio de 1899, em Santa Barbara, Estado de Mi
nas Geraes, residente á rua de SanfAnna. n . 204, se
gundo andar, regente de orchestra, solteiro, cem' domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n . 368). 

EDUARDO JOSE' JUSTO DA SILVA (2.081), filho de Abe-
lard Justo da Silva e Flora Silva, nascido a 22 de janeiro 
de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua de Copa
cabana n. 760, regente de orchestra, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna., 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n . 369). 

CID AGUIAR VEIGA (2.082), filho de Rapbael Augusto de 
Araújo Veiga e de Carlota Aguiar Veiga, nascido a 14 
de maio de 1908, tio Distrieto Federal, residente á T u a 
Fagundes Varella n . 108, regente de orchestra, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, nume
ro 457) . 

CÍD HERSEMBERG GONÇALVES (2.083), filho de Manoel 
• Gonçalves Júnior e de Glaudemia Portugal Gonçalves, 

nascido a 10 de março de 18S9, em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á Travessa Frederico Pam-
plona n . 3, regente de orchestra, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualifi
cação "ex-officio", B . E . 74, n . 455) 

ARZELINO TRISCYDALES DOS PASSOS PERDIGÃO (2.084) 
filho dc Jorge Gomes dos Passos Perdigão e de Leonor 
Atabalipa de Moraes Perdigão, nascido a 23 de junho 

de 1897, no Distrieto Federal, residente á rua José Bo
nifácio n. 60, casa X, regente de orchestra, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna.-
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n . 459). 

ROMEU BALTHAZAR DA SILVEIRA (2.085), filho de Raul 
Balfnazar da Silveira e de Maria da Gloria Balthazar da 
Silveira, nascido a 26 de maio de 1994, em São Josá , 
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, residente á Aveni
da Mem de Sá n. 198, regente de orchestra, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação "éx-officio", B . E . 74, n . 443). 

JORGE PEREIRA DOS SANTOS (2.086), filho de Raymun
do Manoel dos Santos e de Margarida Rosa Pereira, nas 
cido a 13 de outubro de 1914, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua José dos Reis n. 93, regente de orenestra, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, 
n . 458). 

HILDA GOSTON (2.089) filha de João Gostou e de Fran-
celüna Izabel Tavares, nascido a 28 de maio de 1894, 
no Distrieto Federal, resbidente á Praia de Botafogo, n u 
mero 15, professora, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e 
querida) . 

MILTON DUARTE (2.090), filho de Hilton Duarte e de Ma
ria das Dores Duarte, nascido a 4 de maio de 1903, no 
Distrieto Federal, residente á rua Iíapiru' n . 84, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio", 
B. E. 66, n. 526.) 

MARIA PAULINA MARINS (2.091), filha de Jovito Marins 
Soares e de Amélia Pacheco de Oliveira, nascida a 7 á<i 
junho de 19Í1, no Distrieto Federal, residente á rua Ge
neral Caldwell n . 36, perita-contadora, solteira, com do
micilio eleiloral no distrieto municipal de SanfAnna. 
(Qualificação requerida.) /-

AVELINO JOSE' GAGO (2.092), filho de Silverio José Gago 
e de Julia Alexandrina da Silva, nascido a 10 de no
vembro de 1903, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á rua Theodoro da Silva n . 514, commercio, ca
sado, com domicilio, eleitoral no distrieto municipal de-
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) 

UMBERTO RENATO MARTORELLI (2.096), filho de Cario? 
Alberto Martorelli e de Maria Antonia Magurui, nascido 
a 26 de outubro de 1915, no Distrieto Federal, residente 
á rua. Nabuco de Freitas n . 56, commercio. solteiro, com 
domicilio eleitora! no distrieto municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.) 

FLORI AN O ALVES DAS NEVES (2.097), filho de José Al
ves das Neves e de Julia Maria das Neves, nascido a 5 
de janeiro de 1910, em Campina Grande, Estado da Pa
rahyba do Norle, residente á rua SanfAnna n. 247. 
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.) 

NAIR GRANATO (2.098), filha de João Gomes Ribeiro e de 
Belmira Chrispina de Sá Ribeiro, nascida a 8 de junho 
de 1895, no Distrieto Federal, .residente ã rua Arislides 
Lobo n. 101. commercio, viuva, com domicilio eleitoral 
no dislricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida.) 

NONA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Tijuca e Ensjenlio Velho) 

Juiz — Dr. João Severiano Carneiro da Cunüa 

Faço publico, para os fins dos arte. 43 do Código e 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes. que por este 
Cartório e Juizo da 9" zona eleitoral, estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

OVIDIO.MOREIRA DA SILVA (681). filho de Sinfronio Mo
reira da Silva e de Maria Cezaria, nascido a 1'2 de no

vembro de 1909, em Itaberito, Estado de Minas, operário, 
casado, com' domicilio eleitoral no distrieto municipai 
de Tijuca, (Qualificação requerida.) 

JEANA VOl-A SCHUQUER (702), filha de Aluisc Sehuper e 
dc Marianna Vola Schupuer, nascida a 25 dc março de 
1909, em Cachoeira de Itapemirim, Estado do Espirito 
Santo, emptegado no commercio. solteira, com domicilio 
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eleitoral no distrieto municipal de Engenho Velho. (Qua
lilicação Tequerida.) 

LUIZA MARTINS DE VASCONCELLOS (703), filha de Adol-
pho Martins e da Li via Furquim Joppert Martins nas
cido a 15 de maio de 1877, no Distrieto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto muni

cipal da Tijuca. (Qualilicação requerida.) 
QSWLDO PEREIRA GARCIA (704), filho de Arnaldo Ibra-

him Garcia e de Leopoldina Pereira Garcia, nascido a 
12 de março de 1904, no Distrieto Federal, empregado 
no commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

DARIA BLANCO FERNANDES (70G), filho de Manoel Blanco 
e de Helena Fernandes, nascido a 4 de março de -907, 
no Distrieto Federal, empregado no commercio, casado, 
com domicilio eleitoral nos dictricto municipai de Ti
juca. (Qualificação requerida.) 

PEDRO CONCEIÇÃO (708), filho de Manoel Antônio Concei
ção e de Durvalina Emilia Conceição^ nascido a 22 de 

• junho de 1911, em S. Salvador, Estado da Bahia, fun
ecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e 
querida.) 

ARGENTINA DA CUNHA E SILVA CERQUEIRA (714), filha 
de Antônio Augusto da Cunha Silva e de Thereza Mana 
Chritina, nascida a 21 de março de 1903, no Distrieto Fe
deral, empregado municipal, casada, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação re
querida.) 

KURT FITRINES (715), filho de Paulo Fitrines e de Paulo 
Fitrines, nascido a 11 de maio de 1909, em Blumenau, 
Estado de Santa Catharina, empregado no commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipai 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

PEDRO COUTINHO DA SILVA (710), filho de Izidio Couti
nho da Silva e de Margarida Eva da Conceição, nascido 
a 29 de junho de 1910, em Rio Claro, Estado do Rio, em
pregado no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de. Tijuca. (Qualificação reque
rida.) 

ALDO RIBEIRO COSTA (720), filho de José Alberto Costa e 
de Lelia- Ribeiro Costa, nascido a 17 de janeiro de 1914, 
no Distrieto Federai, contador, solteiro, com domicilio 

. eleitora] no distrieto do Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.) 

BELMIRA ESTHER DE LIMA E SILVA (741), filha de João 
Damasceno Vieira e de Clarinda- Netto Damasceno Vieira, 
nascida, a 18 de julho de 1890, em Santos, Estado de São 
Paulo, domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Tijuca, (Qualificação requerida.) 

JOÃO DE SOUZA NEVES (742), filho de Joaquim Antônio dc 
Souza Neves, e de Percilia da Silva Neves, nascido a 20 
de outubro de 1908, no Estado da Bahia, 'militar, sol
teiro," com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

VvALDOMlRO RODRIGUES TEIXEIRA (743), filho de An
tônio Rodrigues Teixeira e do Esther Rndrigues Teixeira, 
nascido a 28 de outubro de 1900, em Rosário, Estado do 
Rio Grande do Sul. militar, casado, com domicilio elei
toral no distrieto munciipal do Engenho Velho. (Quali
ficação requerida.) 

OCTACILIO SIQUEIRA DA ROCHA (744). filho de Arthur 
José da Rocha e de Firmina Siqueira da Rocha, nascido 
a 8 de agosto de 1911, no Distrieto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

LUIZ EDMUNDO BOMMIAS1 (74), filho de Dante Fomrnori 
e de Elisa Fommari, nascido a 28 de setembro dc 1909, 
no Distrieto Federal, manipulador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal tío Engenho Velho. 
(Qualificarão requerida.) 

CARLOS FERNANDES MARTINS CORRÊA (746), filho de 
Accaeio Fernandes Martins Corrêa e de Alzira Fernandes 
Corrêa, nascido a 13 de dezembro de 1912, no Distrieto 
Federal, empregado no commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal do Engenho Vc'ho. 
{Qualificação reauerida.) 

CARLOS CÂNDIDO DE FIGUEIREDO (747), filho de Alfredo 
Cândido de Figueiredo e de Elisa Esteves de Figueiredo, 
nascido a 20 de outubro de 1902, em Friburgo, Estado dc 
Rio, empregado no commercio, casado, com domicilie 

eleitoral no dictricto municipal da Tijuca. (Qualificação 
requerida.) 

LUIZ AUGUSTO MACHADO MENDES (748), filho de Au
gusto Machado Mendes e de Noemia .Ferreira Deslandes, 
nascido a 21 de julho de 1913, na Capital Federal, mi
litar, solteiro, com domieilio eleitoral no distrieto mu
nicipal do Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

JOÃO MONTEIRO DE ALMEIDA (749), filho de João Monteiro 
de Almeida e de Miquelina Rosa de Almeida nascido a 19 
de março de 1908, no Distrieto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
E . Velho. (Qualificação requerida.) 

OSMAR BARROSO (750), filho de Antônio Maximano Barroso, 
nascido a 10 de outubro de 1909, em Belém, Estado do 
Pará, commercio solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de E . Velho. (Qualificação requerida.) 

HÉLIO RAYNSFQRD (751), filho de Carlos Augusto Rayns-
ford e de Isaura Raynsíord, nascido a 4 de janeiro de 1911, 
no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de E . Velho. (Qualifica
ção" requerida.) 

FERNANDO ALEXANDRE (752), filho de Eduardo Frederico 
Alexandre e de Sophia Jonhs Alexandre, nascido a 23 de 
outubro de 1887, no Distrito Federal, advogado, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. 
(Qualificação requerida.) 

DORGIVAL. MAGNO DA SILVA (753), filho de Braulio Magno 
da Silva e de Emilia Magno Ferreira da Silva, nascido a 
14 de agosto de 1892, no Distrieto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
E . Velho. (Qualificação requerida.) 

MANOEL VIANNA TORRES (754), filho de Antônio Vianna 
Cavalcanti e de Maria Carolina Espirito Santo, nascido a 
4 de março de 1891, em João Pessoa, Estado da Parahyba, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de E. Velho. (Qualificação requerida.) 

GUY JOSÉ PAULO DE HOLLANDA (755), filho de Raphael de 
Hollanda e de Antonia Maria Mariotte de Hollanda, nascido 
a 17 de novembro de 1913, no Distrieto Federal, professor, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
E . Velho. (Qualificação requerida.) 

JOSÉ GABRIEL ALBUQUERQUE (750), filho de Américo de 
Albuquerque e de Elisa de Albuquerque, nascido a 3 de 
julho de 1884, no Dislricto Federal, empregado publico, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto de E . Velho. 
(Qualificação requerida.) 

NESTOR DE ARÊA. LEÃO (757), filho de Raymundo de Arêa 
Leão e de Mathilde de Arêa Leão,, nascido a 4 de junho de 

1905, em Tbcrczina,- Estado de Piauhy, escriturario, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de E . 
Velho. (Qualificação requerida.) 

JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (758), filho de Leonel Mon
teiro de Araújo e de Anna Maria da Conceição, nascido a 

27 de novembro de 1898, em João Pessoa, Estado da Parahyba, 
do Norte, militar, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de E. Velho. (Qualificação requerida.) 

JOAQUIM GOMES DE CAMPOS BRAGA JÚNIOR (759), filho 
de Joaquim Gomes Campos Braga c de Gabriela Campos 
Braga, nascido a 17 do dezembro de 1894, cm Porto 
Alegro, Estado do Rio G. do Sul, official da Marinha, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal dc 
E . Velho. (Qualificação requerida.) 

HEITOR DE MENEZES CORTES (760), filho de Eloy Tei
xeira Cortes e de Alice de Menezes Cortes, nascido a 31 
de janeiro de 1915, no Distrieto Federal, estudante, sol
teiro, eom domicilio eleitoral. no distrieto municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

GERALDO MAZELLA DE MARTINS CASTILHO (761), filho 
- de José Bernardo de Martins Castilho e de Amélia Este-

phania Pereira Castilho, nascido a 11 de outubro do 
de 1915, no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio- elitoral no distrieto municipal de E . Velho. 
(Qualificação requerida.) 

JOÃO EVANGELISTA PORTO (7C2), filho de Ranulpho Ac-
cario de Almeida Porto e de Ernestina Porto, nascido a 
2 de outubro de 19:12, em Rio Bonito, Estado do Rio, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de E. Velho. (Qualificação requerida.) , 

ÁLVARO PAZ (703) f filho de Chrispim Paz e de Marianna 
Pereira Paz, nascido a 4 de março de 1905, em Campos, 
Estado do Rio, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipl do E . Velho. (Qualificação r e 
querida. 
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JOSÉ RODRIGUES LUCAS (761), filho áa Benjamim Rodri
gues Lucas e cie Innccencia Gonçalves", nascido a 3 de 
"setembro cie 1906, em Santos, Estado cie São V o.ulo, co
mercie, solteiro, com domicilio eleiloral no distrieto. mu
nicipal de E . "Velho.- (Qualificação requerida.) 

JOAQUIM OLIVEIRA GRIJÓ (766), filho do Joaquim Oli
veira Grijo e de Büa GèeUa dc Oliveira Grijó, aasesáo 
a £3 de novembro de 1890, em Rio Novo, Estado de Mi
nas, operário^ viuvo, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

GO RI SLA GREGO (707), filho de Carmono Grego e de Amélia 
Jordcno. na&cirJc a 6- de agosto cie 1915, no Distrito Fe-
districto municipal de E . Velho. (Qualificação reque
r ida.) 

OLGA GREGO (,703), filha de Luiz Grego e de. Adelina Jan-
tono, nascida a JS de abril de 1916. na Capital Federal, 
demssíUia, com domicilio eleLcral disLicrx DIGOÍCL-
pal de Engenho Velho. <Qualificação requerida.) . 

AURÉLIO MOTTA (709), filho de Vscêute da-Foclia Motta e 
de Emilia íla Rocha Moita, nascido a 2 de dezembro- de* 
1895, no Ceará, empregado publico, casado, com domici
lio, eleitoral no "distrieto - municipal de Engenho Velho. 
(Qualifícação ex-officio) 

PA3CHOAL GREGO (770), íüho de Carmono Grego e de 
Amélia Jantonc, naseido a 27 de março de 1913, na Ca
pital Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Engenho Velho. (Qualifi
cação requerida.) * 

MARIA JOSE' RIBEIRO (771), filha de Vicencia Ribeiro dos 
Santos, nascida a. 24 do outubro de 1898, no Dislricto Fe 
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Tijuca. ((Qualificação requerida.) 

JOÃO RODRIGUES DA MOTTA (772), filho de Ernani Ro
drigues da Motta e de Albina Francisca de Mattos, nasci
do a 9 de julho de 1912, no Dislricto Federal, bombeiro-, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

PEDRO LGFARO (773), filho de Francisco- Lofa.ro e de Lam-
eette Berlonza, nascido a 14 de novembro de 19t4. na 
Capita! Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Engenho Velho. (Quali
ficação requerida.) 

FLORIAN.0 NOGUEIRA MARINS (774), filho de Alfredo No
gueira Marins c de Maria da Silva Marins, nascido a 6 
de setembro dè 1897, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

PHILOMENO DE VASCONCELLOS HORA (775), filho de 
Philomeno de Vasconcellos Hora, e Anna Dantas Hora, 
nascido a 20 de fevereiro de 1903, em Lagarto, Estado de 

. Sergipe, dentista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.) 

JOÃO BAPTISTA DE SOUZA ((776), filho dc José Eleuterio ' 
de Souza e de Dizideria Corrêa de Oliveira, nascido a 23 
de junho de 1003, no Estado de Goyaz, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal dé 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

OLD7IA BRAZ (778), filha de- Salvador Bra* e de Minervina 
Simões Braz, nascida a 2 de dezembro de 1902, em Cam
pos, Estado do Rio. commercio, solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação requerida.) 

LAFAYEFTE VARGAS BRASILEIRO (779>. filho de João 
Moreira de Oliveira Brasiliano e de Alcinda Vargas Mo-
reia Brasiliano, nascido a 25 de junho de 1915, no Dis
trieto Federal, militar, solteiro,, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.) 

E URI PEDES CLEMENTE DE CARVALHO (780), filho de 
Manoel Clemente de Carvalho e de Josepha Clemente de 
Carvalho, nascido a 4, de junho de 19i3, em Campina 
Grande, Estado da Parahyba do Norte, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação rcauerida. I 

GVylOMAR MACHADO PAÍVA (781), filha de Tieophilo Be-
nedicto Machado e de Elisa Martins Machado, nascida a 
18 de janeiro de 1917, no Distrieto Federal, funccionaria 
publica, casada, eom domicilia ei 3i tora. nc òistrist:» mu
nicipal da Eng-eribo V-eift». .'Qualificação re-rpjeriea.) 

JOSE" ANTÔNIO-MACIEL ;7620-,. filho de-Antônio Mergacio 
e de Rita de Castro Maciel, nascido a 22 de abril de 1903. 
em Pitanguy, Estado de Minas, commercio, casado, com 

domicilio eleitoral no disiricti municipal de F u i n h o 
Velho. (Qualificação requerida.) 

IRACEMA DE BRITTO (783), filha de Celio dc Britto e de 
Jac iniba. Britto, nascida a G de janeiro de lí>01, na Capi-
.tal Federal, funccionaria publica,' casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação 
ex-officio.) 

27-8-34. — Pelo escrivão, M. Ahwrenaa. 

NONA ZONA ELEITOKAX. 

(Districtos municipaes Tijuca e Erwnho Vefho) 

JuL? — Dr, João Severj&no Carneira da Cunha 

Faço publico, para o= fins tíos ar :s . 43 do Ocíígo ? S5 d.i 
üegriuento Cos Juiscs a Cartórios Eleitoraes, que por esta 
Cartório <? Juizo da 3 a Zona Eleitoral, estão sendo proces
sados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

RAUL EVODIO (284), filho de Alzira Iracema, nascido a 12 
de abrii de 1909, no Distrieto Federa), empregado pu 
blico, soiteiro,"com domicilio eleiloral no distrieto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

MANOEL BEN-ED1CTO DE OLIVEIRA (501), filho de Ma
noel Benediclo de Oliveira e de Leopoldina Lucas do 
Oliveira, nascido a 18 de março de 1910, no Dislricto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitora! no 
districtò municipal de Ergenbo Velho. (Qualificação 
requerida.^ 

SED1NO TEIXEIRA PINTO (594). filho de Ermelinda da Ro
cha Miranda, nascido a 14 de janeiro de 1910, no Dig-
trieto .Federal, commercio, casado, eom-domicilio eiei
toral no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação 
requerida.) 

RUBEM CAMURI (034), íilho de Caetano Camuri e de Um-
belína do Carmo Camuri, nascido a 11 de outubro de 
1914, DO Distrieto Fedei-ol, epwa/'i). solteiro, cosi domi
cilio elpiloi-al no distrieto municipal de Tijucs. (Quali
ficação requerida.) 

JOSÉ FERREIRA MARQUES (649), filho 1e Domingos Fe r - ' 
. reira Marques e de Alcina Ferreira da Silva, nascido a 

1 de agosto de 19Ó8. oo Distrieto Feien.1. commercio. sol
teiro, com domicilio eleitoral no distriofo municipal de 
Erígenho Velho. ("Qualificação requerida.) 

GERMANO DE CASTRO CISTELLO fii7)i, fillm de Germano 
de Moura Cistello e de Julia Soares Guimarães Oislello, 
nascido a íB de julho de ±901, no Distrieto Federa], 
commercio, solteiro, com domicílio eleiloral no distrieto" 
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) ' 

JOSE MARIA GOMES (694V filho de Cyjciano. José dos San
tos e de Maria Valeria Gomes, naseido a- 25 de fevereiro 
de 1902, em Riachuelo, Estado de Sergipe, operário, 
casado, com domicilio elitoral no discricto mtiuscípaJ cie 
Engenho Velho. (Quaiificação requerida,> 

FRANCISCO GOME? TEIXEIRA CRUZ (6S3). filho de Antô
nio Gomes Cruz e de Francisca Cândida Tcix-nira Cruz, 
nascido a 27 de outubro de 1895, no Distrieto Federal, 
commercio. casado, com domicilio e*íp.jral no dislricto 
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

FLORI ANO PEIXOTO DE BARROS PBSSoiA -(577), filho de 
Francisco do Rego Barros Pessoa e de Maria Thereza 
Peixoto de Barros Pessoa, nascido a 25 de abri: de 1901, 
no Distrieto Federal, militar, casado, com domieilio elei-

*• tora! no dislricto municipal de sSng^nho v e l h o . (Qua
lificação requerida.) 

KURT FITZNER (715), filho de Pavuo Fitzner e de Paula 
Fil.zner, nascido a 11 de maio Je 1909, no Estado de 
Santa. Catharina. commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Entjjníio Ve.'ho. (Qua
lificação requerida.) 

ZACHARIAS FERREIRA DO LAGO (859), filho de Antoniç 
Luiz Ferreira do Lago e de Luzia Suassuna do Lago, nas 
cido a 9 de agosto de 1905, em Mangsbeira, Estado úo 
Rio Grande do Norte." 

ERNESTO CIUFFO [898), filho de Thoinaz Ciuffo e de Ca
tharina Giuffo Betti, nascido a i7 de setembro de 1913, 
no Dislriclo Federal, furccior.ario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral r.o distrieto municipal de Tijuca» 
(Qjaliíicacãci r c q t e n d a . l 

BALBINA AUGUSTA BERNARDES (932), filha de Álvaro) 
Augusto Bcrnardes e de Maria Felix Bernardes. nascida 
a 8 de dezembro de 1898, no Distrieto Federal, domes-
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tica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto mimi-o 
cipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

AMADEU SUSINI RIBEIRO (935), filho de Francisco de As
sis Ribeiro e de Herminia Susini Ribeiro, nascido a 12 
de novembro de 1896,, no Estado do Rio de Janeiro, íni-
iitar, «asado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Tijuca..(Qualificação requerida.) 

ARTHUR FERNANDES PINHEIRO JÚNIOR (.936), filho de 
Arthur Carlos Fernandes Pinheiro e de Anna Fernan
des Rodrigues Pinheiro, nascido a 23 de julho de 1S88, " 
em Campos, Estado do Rio de Janeiro, funecionario pu
blico, casado, com . domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

.THOMAZ VIEIRA MACIEL (940), filho de João Vieira Ma
ciel e de Leonor de Souza Guimarães, nascido a 7 de 
março de 1876, em Carangola, Estado de Minas Geraes, 
militar, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

IÍELIO MONTEIRO DE CARVALHO (950), filho de Mario de 
Castro Monteiro de Carvalho e de Mar i 1 Celeste Mendes 
de Carvalho, nascido a 9 de abril de 1914,-no Distrieto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio elitoral no 
distrieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação re
querida .) 

RYLVIO VIEIRA DA SILVA (968), filho de Manoel Felix 
Vieira dá Silva e de Eulina Pereira da Silva, nascido a 
24 de maio de 1914, no Distrieto Federal, funecionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio, n. 78.) 

ELIAS FRANCISCO BORBA (959), filho de Antônio Fran
cisco Borba e de Arminda Francisca da Luz, nascido a 
22 de julho de 1909, no Distrieto Federal, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

ROMIlALDO DE MOURA (969), filho de Lourenço Fernan
des de Moura e de Maria Annunciação Ferreira de Mou
ra, nascido a 19 de setembro de 190o, no Distrieto Fe
deral, funecionario publico', casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-
officio, n. 69.) 

CROMWELL DE MEDEIROS (979), filho de Eloy de Souza 
Medeiros e de Alzira Pereira Medeiros, nascido a 29 de 
outubro de 1913, em Curityba, Estado do Paraná, militar, 
solteiro, com domicilio elietoral no distrieto municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

PRETESTATO MONTEIRO COSTA (988), filho de João Pe
dro Monteiro e de Vitalina Gonçalves, nascido a 24 de 
agosto de 1904, no Distrieto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

ACORIS D'ALBUQUERQUE (989), filho de José Gabriel do 
Albuquerque e de Augusta Moreira da Silva de Albuquer
que, nascido a 4 de julho de 1910, em Vassouras, Estado 
do Rio de Janeiro militar, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Engenho Velho. (Qua* 
lificação requerida.) 

MANOEL LUIZ DA COSTA (970), filho de Moysés Luiz da Cos
ta e de Jovelina Alves da Costa, nascido a 26 de janeiro 
de 1915, no Distrieto Federal, funecionario publico, sol

teiro. (Qualificação ex-officio, n. 78. ) 
NELSON HOFFMANN (974), filho de Guilherme Hoffmann 

Filho e de Carmen de Oliveira Martins, nascido a 7 de 
acosto de 1906, no Distrieto Federal, official da mari
nha mercante, solteiro, com domic.llo eleitoral no dis
trieto municipal de Engenho Novo (Qualificaoae reque
rida.) 

JOAQUIM FERREIRA DE PAIVA JÚNIOR (983), filho de . 
Joaquim Ferreira«de Paiva e de Veriss'ma Alves de Pai
va, nascido a 18 de setembro de 1909, em Goyaz, Es
tado de Goyaz, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Engeuho Velho. (Qualifi
cação requerida.) 

ALFREDO PEREIRA DOS PASSOS (937;, filho de Alberto 
Pereira dos Passos e de Leonor de Mello, nascido a 23 de 
outubro de 1911, no Distrieto Federal, militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tiju
ca. (Qualificação requerida.) 

ALCIDES CUNHA (963), filho de Domingos -Tosé da Silva 
Cunha e de Naly Damasceno Cunha, nascido a 28 de 
abril de 1914, no Distrieto Federal, funecionario publico, 
soltuiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Tijuca. (Qualificação ex-officio, n. 78.) 

NELSON LAGO DINIZ JUNQUEIRA (994), filho de Luiz Au
gusto Diniz Junqueira e de Maria Augusta Lago Diniz 
Junqueira, nascido a 24 de julho de Í908, no Distrieto 
Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de -Engenhe Velho 
(Qualificação requerida.) 

PERY CORRÊA PEREIRA (995), filho de Astrogildo da Silva 
Pereira e de Rita Corrêa Pereira, nascido a 15 de no
vembro de 1912, em Santa Maria da Bocca do Monte, 
Estado do Rio Grande do Sul, militar, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto munic:pai de Engenho Ve
lho. (Qualilicação requerida.) 

HÉLIO DA COSTA VALLE,' filho de Arnaldo da Silva Valle 
e de Iracema da Costa Valle, nascido a 10 de agosto de 
1913, no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. (Quali
ficação requerida, B. E. 78.) 

OBERTAL PEREIRA DE OLIVEIRA, filho de Alberto Ro-
- drigues de Oliveira e de Thereza do Carmo Pereira, nas
cido a 9 de setembro de 1905, nò Estado de Minas Ge
raes, commercio, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

CÍCERO TEIXEIRA DE ANDRADE, filho de ignacio Teixeira 
de Andrade e de Salustiana Teixeira de Andrade, nas
cido a 18 de outubro de 1897, em Villa Torres, Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, com domicilio eleitora), 
no distrieto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

DJALMA BITTENCOURT (700), filho de Christovão Álvaro ' 
Bittencourt e de Eulina1 Dias Bittencourt, nascido a 16 
de junho de 1908, no Distrieto Federal, residente á es
trada Marechal Rangel, 707* e. 18, ccnjmercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto'municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação requerida.) 

JAYME PEREIRA DE CARVALHO (701), filho de Antônio 
Pereira de Carvalho e de Maria Augusta de Almeida, 
nascido a 16 de março de 1903, no Distrieto Federal, re
sidente á rua Catramby, 159, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. 
(Qualificação requerida.) 

ARMINDO AUGUSTO DA FONSECA (705), filho de Antônio 
Joaquim e de Maria Adelina, nascido a 22 de março de 
1916, no Distrieto Federal, residente & rua Conde de 
Bomfim, 948, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação vi,-
querida.) 

CLARINDO TORRES DE ALMEIDA (707), filho de Manoel 
Torres e de Florencia de Almeida, nascido a 28 de ou
tubro de 1912, no Distrieto Federal, residente á rua 

, S. Miguel, 480, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal dc Tijuca. (Qualificação reque
rida.) 

AFFONSO VIZEU BARBOSA (709), filho de Aristóteles Santa 
Anna Barbosa e de Luiza. Vizeu Barbosa, nascido a 30 
de janeiro de 1910, em Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á avenida Trapicheiros, 130, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação reque
rida.) 

JOÃO DA CUNHA RIBEIRO (711), filho de Optaeiano Ribeircí 
e de Rita da Cunha Ribeiro, nascido a 26 de outubro da 
1912, cm Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 
residente á rua Desembargador Isidro, 13„ c. X, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

FAUSTO FAUSTINIANO PARANHOS (712), filho de Manoel 
de Santa Catharina Paranhos e de Regina Paranhos, nas
cido a 16 de setembro de 1910, no Distrieto Federal, re
sidente á praça Marechal Deodoro, 187,, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Engenho.Velho. (Qualificação requerida.) 

TASSO PONTES (713), filho de Judith Pontes, nascido a 14 
de dezembro de 1919, no Distrieto Feedral, residente á 
rua Leopoldina Rego, 548, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.)" 

CELIO JONAS COELHO (716), filho de Jonas Coelho e de 
Alice Coelho, nascido a 29 de abril de 1910, no Distrieto 
Federal, residente á rua Rainha Elisabeth, 87, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

MARTA DE PAIVA E SOUZA (717), filha de Antônio Ribeiro 
de Paiva e de Marianna Ribeiro de Paiva, nascida a 20 
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de outubro de 1890, em Itabapoan.i, Estado do Espirito 
Santo, residente á rua Affonso Pemia, 97, domestica, viu
va, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.) 

fOSÉ DIAS (718), filho de Ignacio Dias Cortat e de Francei-
lina Maria da Conceição, nascido a 11 de fevereiro de 
1905, em Carmo, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Conde de Bomfim, ,972, c. 7, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca, 
(Qualificarão requerida.) 

5.EBAST110 RÉIS (719), filho de Armindo César dos Reis e 
de Maria Amélia Henriques,' nascido a 19 do setembro de 
1913, em S. Pedro Pequeré,»Estado. de Minas Geraes, r e 
sidente á rua Ernesto de Souza, 78, funecionario pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto mu
nicipal de Tijuca. (Qualjfícaçoã requerida.) 

CARMEN DE AGUIAR FERREIRA (721), filha de Jeronymo 
José Ferreira e de Martha de Aguiar Ferreira, nascida a 
47 de setembro de 1902, no Distrieto Federal, residente 
á travessa Affonso. 23, professara municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ti
juca. (Qualificação ex-officio.) 

ONDINA PIRES DA SILVA MURICT (722), filha de Antônio 
Pires de Carvalho e Albuquerque e de Anna de Vincenzi 
Pires e Albuquerque, nascida a 3 de março de 1904, no 
Distrieto Federal, residente á rua General Rocca, 169, 
professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipai de Tijuca. (Qualificação ex-offieio.) 

HELYETTE DE AGUIAR FERREIRA (723), filha de Jero
nymo José Ferreira e de Martha de Aguiar Ferreira ,nas
cida a 3 de abril dc 1907, no Distrieto Federal, residente 
4 travessa Affonso, 23, professora municipal, solteira, 
com domicílio, eleiloral no distrieto municipal de T i 
juca. (Qualificação ex-officio.) 

IIJÍA DE AGUIAR FERREIRA (724), filha de Jeronymo Jo-
s6 Ferreira e de Martha de Aguiar Ferreira, nascida a S 
de abril de 1910, no Distrieto Federal, residente á tra
vessa Affonso, 23, professora municipal, solteira, eom 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. 
(Qualificação ex-officio.) 

LAURA PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE (725), 
filha de Antônio Pires de Carvalho e Albuquerque e de 
Anna Pires de Albuquerque, nascida a 21 de maio de 
1909, no Distrieto Federal, residente á rua General Roc
ca. 109, professora municipal, solteira, com domicilia 
eleitoral no distrieto municipal da Tijuca. (Qualifica-

HTLDA CHRISTINA FERREIRA DE SOUZA (726), filha do 
Agerino Ferreira de Souza e de Maria Coelho de Souza, 
nascida a 18 de fevereiro de 1909, no Distrieto Federal, 
residente á rua Guaxupé, 48, funccionaria municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Tijuca. (Qualificação ex-officio,) 

MARIO CERQUE IRA (727), filho de Jeronymo de Sá Pinto 
de Cerqueira e de Pedrina Augusto Maia Cerqueira, nas
cido a 28 de abril de 1911, no Distr-cio Federal, residen
te 1 rua D. Maria, 88, funecionario municipai, solteiro, 

i com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

CAííDIDO CARDOSO (728), filho de Manoel Cardoso o dé 
Adelaide Machado Cardoso, nascido a 10 do dezembro 
de 1906, no Distrieto Federal, residente á Villa Enge
nho da Rainha, 49, empregado municipal, caiado, com 
domieilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. 
(Qualificação ex-officio.) 

ZENIR MOREIRA (729), filha do Antônio Lázaro Moreira 
e de Francellina Alves Moreira,1 nascida a 13 de feve
reiro do 1907, no Distrieto Federal, residente á rua Car
los Vasconcellos, 02, professora •nuaisípaL solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. 
(Qualificação ex-officio.) 

ADÃO GONÇALVES FERREIRA (730), filho dé Antônio Luiz 
. Ferreira e de Virgínia de Almeida Gonçalves, nascido 

a 10 de abril de 1892, em Porlugai, residente á rua Edu-
irdo Raboeira n. 23, funecionario municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto rnumcipal de Engenho 
Velho, (Qualificação ex-officio.) 

MARIA DUNCAN DE LLMA RODRIGUES (731), filha de An
tônio Olavo de Lima Rodrigues e de Adalciuda. Duncan 
de Lima Rodrigues, nascida a Í'G de novembro de 1900, 
no Distrieto Federal, residente á rua Moura Brilo. 59, 
fuuccionaíia municipal, solteira, com domicilio eleitoral 

no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-of
ficio.) 

JOSÉ ROSALVOS DUARTE (732), filho de Samuel Rosalvos 
e de Sara Duarte Rosalvos, nascido a 11 de março de 
1903, no Distrieto Federal, residente á rua da Ame-

" rica, 76, militar, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio.) 

ADHÉMAÍl FERREIRA CARDOSO (733), fiího de João Fe r 
reira Cardoso e de Adelaide da Silveira Cardoso, nascido 
a 8 de novembro de 1914, no Distrieto Federal, residente 
â rua Carolina Machado, 22, funecionario do Ministério 
da Guerra, solteiro, com domicilia eleitoral no distrieto 
municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

MOACYR DE OLIVEIRA DUARTE (7341, filho de Joaquim de 
Oliveira Duarte e de Amélia de Oliveira Duarte, nascido 
a 3 de junho de 1912, no Estado de Alagoas, residente á 
rua Marechal Floriano, 132, militar, solteiro, com domi- . 
cilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio.) 

SYLVIO DE CASTRO GUIMARÃES (735), filho da José dd 
Castro Guimarães e de Olivia Mendes Guimarães, nas
cido a 24 de junho de 1913, no Distrieto Federal, residen
te á rua Pedreira, 38, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipai de Engenho 
Velho. (Qualificação ex-officio.) 

JOSÉ DE- ALEXANDRE CARVALHO (736)', filho de José" 
Alexandre Carvalho e de Carminda Damassenc Carvalho, 
nascido a 27 de março de 1907, em Fortaleza, Estado do 
Ceará, residente á. rua Pará, 7, 3 o andar, quarto, 301, 
militar, solteiro com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.Q 

GENESIO DO PATROCÍNIO (737), filho de Luiz França cio 
Patrocínio e de Josephina do Patrocínio, nascido a 18 
de outubro de 1874, no Estado do Esniprito Santo, resi
dente á. rua São Luiz Gonzaga, 96, militar, solteiro, eom 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação ex-officio.) 

BRAZILIO TABORDA (738), filho de Manoel Tahorda da 
Silva Santos e de Gumcrcinda Taborda da Silva Santos, 
nascido a 20 de maio de 1877, cm Curityba, Estado do 
Paraná, residente á rua D. Deíphina, 49, militar, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. 
(Qualificação ex-officio.) 

ANTÔNIO ALVES FILHO (739), filho da Antônio Alves Fe i -
tosa e de Maria Alves Feitosa. nascido a 13 de abril de 
1897, em Jaicós, Estado do Piauhy, residente á rua Dou
tor Garnier, 170, official do Exercito, casado, com domi
cilio elitoral no distrieto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio.) 

BROCARDO BICUDO (740), filho de Jorqe Bicudo e de MU 
nervina do E . S. Bicudo, nascido a 3 ds setembro é& 
1890. em Corumbá. Estado de Matto Grosso, residente á 
rua Carlos Vasconcellos, 21, c. 1, official do Exercito, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Tijuca. (Qualificação ex-officio.) 

CREMILDA BRAZ (777), filha de Salvador Braz e de Miner-
vina Simões, nascida a 15 de janeiro de 1910, em Cam
pos, Eslado do Rio de Janeiro, residente á rua Senador 
Furtado, 28, commercio, solteira, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal dc Engenho Velho. (Qualifi
cação requerida.) 

JOSÉ VITAL GREGO (784), filho de Antônio Braz Greeo c de 
America Azevedo Greeo, nascido a 28 de abril de 1911, 
em S. João Nepomuccno, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida.) 

LAURA ABREU JORGE (785), filha de Lourenço Mondes Jorge 
e de Elisa Abreu Jorge, nascida a 20 de março de 1903, 
no Dislricto Federal, riaetylographa, solteira, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal cie Tijuca. (Quali
ficação requerida.) 

CARMINDA ABREU JORGE (730), filha de Lourenço Mendes 
Jorge e de Elisa Abreu Jorge, nascida a 4 de novembro 
de 1900, no Distrieto Federal, modista, solteira,- com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. (Qua
lificação requerida.) 

RUBEM DA COSTA (787), filho de Euclydcs José da Costa 
e de Ida Maria da Costa, nascido a 10 de novembro dc 
1911, no Distrieto Federal, funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal dc Tijuca. 
(Qualificação ex-officio.) ~~ 

ELOY FERNANDES PENNA (788), filho de Antônio Vicío-
rino Fernaudes Penna c dc Anna de Oliveira Fernandes 
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Penna, nascido a 26 de março de 1907, em Belém, Estado 
do Pará, militar, casado, com domieilio eleitoral no dis
trieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação reque- • 
r ida.) 

1IAROLD SAMPAIO GUTERRES (789), filho de Paulo de 
Moraes Guterres e dc Dorlísca Sampaio Gutcrres, nas
cido a 2 de junho de 1912, na Capital Federal, funeciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.) 

JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA (790), filho de Sérgio de Almeida 
e de Scyndía de Souza Almeida, nascido a 25 de agosto 
de 1908, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no dislricto municipal de Tijuca. 
Qualificação requerida.) 

ANTENOR MARTINS (791), filho de José Martins e de Ma
ria Martins, nascido a 20 de julho de 1902, no Estado de 
Minas Geraes, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação reque
rida.) 

MARGELLO FERREIRA DA SILVA (792), filho de José Ma
ria Ferreira e de Cecilia Ferreira, nascido a 7 de outubro 
de 1894, motorista, casado, com domicilio eleitoral no 
no distrieto municipal de Engenho Velho. (Qualifica
ção requerida.) 

AMBROSINA PINTO DA SILVA SOARES (793), filha de 
João Ribeiro da Silva e de Deíphina Pinto da Silva, nas
cida a 21 de abril de 1896, no Distrieto Federal, domes- . 

• tica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

HANNIBAL DUCAP LEAL (794), filho de Adolpho Cunha. 
Leal e de Margarida Ducap Leal, nascido a 2 de julho 
de 1914, no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca; 
(Qualificação reauerida.) 

MARIA CARMEM JOPPERT (795), filha de Alberto Furqbim 
Joppert e de Elida Furquim Joppert, nascida a 20 de 
agosto de 1913, no Distrieto Federal, professora, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ti 
juca. (Qualificação requerida.) 

SYLVIO'ARMANDO DA CUNHA (796), filho de Vicente Xa
vier da Cunha e de Dnrvalina Almeida da Cunha, nascido 
a l i de março de 1912, no Distrieto Federal, funecionario 
publico, solteiro, eom domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.) 

FRANCISCO ANTÔNIO BRANDO (797), filho de Braz Brando 
e de Eugenia Colucci, nascido a 17 de abril de 1912, no 
Distrieto Federal, medico, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Tijuca.,, (Qualificação 
requerida.) 

GERONIMO LUIZ DE ALMEIDA (798), filho de Florentino 
Luiz de Almeida e de Gabriella Luzia^de Almeida, nas
cido a 21 de maio de 1909, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

DOMINGOS PERES LOURENÇO (799), filho de Bento Peres 
e de Maria Lourenço Peres, nascido a 27 de fevereiro de 
1912, na Capital Federal,:operário, solleiro, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação requerida.) 

HEYDIR DE SIQUEIRA GOMES (800), filho de José de Sou
za Gomes e"de Tutertulina de Siqueira Gomes, nascido a. 

. 8 de dezembro de 1900, em São Luiz, Estado do Mara
nhão, residente á rua Professor Gabizo, n. 182, medico 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

RAIFF NORONHA (803), filho de João Uiysses Noronha e de 
Maria das Neves Noronha, nascido a 26 de dezembro cie 
1912, em João Pessoa, Estado da Parahyba, residente á 
rua Teixeira Soares, n . 134, operário publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipai de En
genho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

líILVIRA DE LUCCA (804), filha de Raphael de Lucca c de 
Francisca Biscardi de Lucca, nascida a 31 de agosto de 
1896, no Estado de São Paulo, residente á rua Gonzaga 
Bastos, n . 37, professora primaria, solteira, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. (Quali
ficação ex-officio.) 

CELMIRA DO PRADO PENNA FIRME (805), filha de Narciso 
do Prado Carvalho e.de Alzira Gonçalves do Prado Car
valho, nascida a 13 de outubro de 1900, no Distrieto Fe
deral, residente á rua José Hygino, n . 80 A, funccionaria 
municipal, casada, com domieilio eleitoral no dislricto 
municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.) 

MARINA PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE (806),* 
. • filha de Antônio Pires de Carvalho e Albuquerque e de 

Anna de Vincenzi Pires e Albuquerque, nascida a 24 de 
julho de 1905, no Distrieto Federal, residente á rua Ge
neral Rocca, n . 109. professora' primaria, solteira, com 

"domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. 
(Qualificação ex-officio.) 

LAURO RO MERO (807), filho de Sylvio Roméro e de Maria 
Barreto Roméro. nascido a 28 de abril de 1913, em Ni
ctheroy, E . do Rio de Janeiro, residente á rua Antônio 
Basilio, n. 18, funecionario municipal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. 
(Qualificação ex-officio.) 

JDALINA DELAMONICA PEREIRA DE CASTRO (808), filha 
de João Cândido Pereira de Castro Júnior e de Thereza 
Delamonica de Castro, nascida a 10 de fevereiro de 1904, 
em Cuyabá, Estado de Matto Grosso, professora prima
ria, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.) 

LEOLÍNDA RIBEIRO NUNO PEREIRA (809), filha de Leo-
nidio Ribeiro e de Henriqueta Marcondes Ribeiro, nas
cida a 1 de outubro de 1901, no Estado de São Paulo, 
residente á rua 18 de Outubro "u. 43, casa I, professora 
primaria, casada, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.) 

NAIR VENEGA (810), filha de José Venega e de Ignez Lintz 
Venega, nascida a 20 de janeiro de 1905, no Distrieto 
Federal, residente á rua Oliveira da Silva, n. 9, pro
fessora municipal, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.) 

HENRIQUETA CÂMARA FIGUEIREDO (811), filha de Onofre 
Gamara e de Henriqueta Marques Câmara, nascida a 24 
de julho de 1896, em Nictheroy, Estado do Rio de Janei-
ro,residcrite á rua S. Francisco Xavier, n . 49, casa 7, 
funccionaria municipal, viuva, com^ domieilio, eleitoral 
iio distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-offi
cio.) 

EDINA TEIXEIRA (812), filha de José Joaquim Teixeira Jú
nior e de Amélia Teixeira, nascida a 19 de abril de 1898, 
no Distrieto Federal, residente á rua Affonso Penna, 
n. 105, professora primaria, solteira, com domicilio elei
toral no distrieto -municipal de Tijuca. (Qualificação 
6 30—OffÍCÍO ) 

MARIA FIGUEIRA DE MATTOS SANTOS (813, filha de Au
gusto Fabricio Ferreira de Mattos e de Seraphina F i 
gueira de Mattos, nascida a 17 de julho de 1899, no Dis
trieto Federal, residente á rua Pareto, n . 52, funcciona
ria municipal, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.) 

WOLFGANGA STORINO ALVARES DE AZEVEDO (814), fi
lha de Francisco Paulo Storino e de Esmeria Leal Sto-
rino nascida a 11 de maio de 1S99, cm Santos, Estado 

. de São Paulo, residente á rua Conde de Bomfim n . 674, 
casa 10, funccionaria municipal, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Tijuea. (Qualificação 
ex-officio.) 

EGYDIA SANTIAGO (815), filha de João Antônio Santiago 
e de Deolinda* da Conceição Santiago, nascida a 1 de 
setembro de 1900, no Distrieto Federal, residente á rua 
Santa Luiza n. 16, funccionaria municipal, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipai de Engenho 
Velho. (Qualificação ex-officio.) 

DULCINÉA VASCONCELLOS (816), filha de Pedro Leite 
Vasconcellos e de Cristina Teixeira Vasconcellos, nas
cida, a 25 de setembro de 1902, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua dos Artistas n . 52, Aldeia Campista, 
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
ex-officio.) 

FULMINANDO PINTO DA SILVA (817), filho de Antônio 
José da Silva e de Felicissima Pinto -da Silva, nascido 
a 23 de abril de 1911, no Estado do Pará, residente á rua 
Pereira da Costa n . 74, militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação ex-officio.) 

FIRMINO ANTÔNIO BORBA (818), filho de Bonifácio An
tônio Borba e de Francisca da Costa Borba, naseido a 17 
3e outubro de 1874, em Nictheroy, Eslado do Rio de ja -
aeiro, residente, á rua S. Francisco Xavier n . 283, miíi-
;ar, casado, com domieilio eleitoral no distrieto munici
pal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.) 
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Y<>LA.\DA MENEZES PEREIRA DE CARVALHO (819). fi
lha de José Lopes Pereira de Carvalho e de Palmyra Me
nezes Pereira de Carvalho, nascida a 19 de janeiro de 
1912, no Distrieto Federal, residnte á rua Major Ávila 
n. 22, funccionaria publica, solteira, com domicilio elei
toral no dístriclu municipal de Tijuca. (Qualificação ex-
officio .) 

CARLOS ALBERTO COUTINHO (821), filho de Heitor de 
Vasconcellos Coutinho e de Adalgiza Rabello, nascido a 
22 de fevereiro de 1911, em Matto Grosso, residente á 
rua São Christovão n . 10, militar, solteiro, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação ex-officio.) 

BICHARA JORGE (822), filho de Jorge Bichara e de Adelia 
Bichara, nascido a 30 de agosto de 1903, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Sotero dos Reis n. 142, 
militar, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

PAULO MOUTINHO NEIVA (823), filho de João Augusto 
Neiva Júnior c de Ala ide Martins Neiva, nascido a 4 de 
fevereiro de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Bambina n. 33, militar, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrieto municipal de Engenho Velho. (Qua
lificação ex-officio.) 

CARLOS LAFIN (824), filho de Henrique Lafin e de Mer
cedes Laiin, nascido a 31 de março de 1907, no Estado 
do Rio Grande do Sul, residente á rua do Costa n. 68, 
militar, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

LUIZ NUNES (825), filho de Emilio Nunes e de Francisca 
Vasconcellos Nunes, nascido a 14 de março de 1907, em 
Viamão, Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua 
3 de Janeiro n . 9, militar, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Engenho Velho. (Quali
ficação ex-officio.) 

ARNALDO JOSÉ FERNANDES COSTA (826), filho de An
tônio José Fernandes Costa e de Izaura Menezes Fer
nandes Costa, nascido a 11 de dezembro de 1910, em 
Amazonas, residente á Avenida Mem de oá n. 19, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

MANOEL TEIXEIRA (801), filho de Ancelmo Teixeira e de 
Ernestina Teixeira, nascido a 29 de julho de 1905, em 
São Sebastião do Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua S. Christovão, n. 18, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

GEORGINA CARDOSO (802). filha de José Pinto Cardoso e 
de Virgínia Carvalho Cardoso, nascida a 17 de outubro 
de 1905, em Castello, Estado do Espirito Santo, residente 

- á. rua Haddock Lobo, n . 123, professora publica, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. 
(Qualificação ex-officio.) 

LOÜRIVAL AÇU CENA DE ARAÚJO (825), filho de Oscar 
Dantas de Araújo e de Isabel Dantas Garcia de Araújo, 
nascido a 27 de outubro de 1907, em Maeahyba, Estado 
do Rio Grande do Norte, residente á Praia de Botafogo, 
n. 426, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio.) 

JUDITH PORTO MACIEL (828) filha de Francisco Gomes e 
de Maria Porto Gomes, nascida a 11 de maio de 1906, 
em Barra do Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua José Domingos, n. 40, casa 3, commercio, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

EDITH GOMES PORTO (829), filha de Francisco Gomes e 
de Maria Corrêa Porto, nascida a 24 de fevereiro de 1903, 
em Barra do Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á roa do Lavradio, n. 138, commercio, solteira, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida.) 

HORACIO RIBEIRO DE CASTRO FILHO (830), filho de Ho
racio Ribeiro de Castro e de Catharina Felippina de Cas
tro, nascido a 10 de março de 1914, em Petropolis Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Garíbaldi, n . 138, 
commercio, soiteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) 

JOEL DÉCIMO DE CARVALHO (831), fílho-de Francisco 
Teixeira de Carvalho e de Maria das Dores do Amaral 
Peixoto de Carvalho, nascido a 7 de janeiro de 1874, em 
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Conde dc Bomfim, n . 535, commerciante, casado 

com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Ti
juca. (Qualificação requerida.) 

THOMAZ DUFFLES DA COSTA TEIXEIRA (832), filho de 
João Baptista da Costa Teixeira e de Sebastinna Duffles 
da Costa Teixeira, nascido a 16 de agosto de 1873, no 
Distrieto Federal, residente á rua Pereira Soares, n. 23, 
casa 11, funecionario bancário, viuvo, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-
officio.) 

IRACEMA MELLO DE SOUZA (833), filho de Abílio Antônio 
de Souza e de Ignez Mello do Souza, nascida a 7 de junho 
de 1890, em Parahyba do Sul. Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Visconde de Itamaraty, n . 83, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de ^Tijuca. (Qualificação requerida.) 

ARMANDO AZEREDO COUTINHO DE AGUIAR (834), filho * 
de Joaquim de Azevedo Coutinho de Aguiar e de Leo
nor Ribeiro de Aguiar, nascido a 12 de outubro de 1891, 
no Distrieto Federal, residente á rua Luiz de Camões, 
n . 192, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.) 

ANTÔNIO DE ANDRADE BARROS (835). filho de Antônio 
Olegario de Barros Quilulo e de Ignez Oiíndina de Ma
cedo, nascido a 13 de junho de 1910. em Bom Conselho. 
Estado de Pernambuco, residente á rua Pereira Nunes, 
n. 136, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação re
querida.) 

RIVADAVIA CARVALHO LEAL (830), filho de Francisco 
Couto Leal e de Januaria Carvalho Leal, nascido a 24 de 
março de 1914, em Caçapava, Estado do Rio Grande do 
Sul, residente á rua Pirapora, n. 34. militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

JOSÉ FRIAS ALEGRE (837), filho de João le Frias e de Ma
ria da Conceição Alegre, nascido a 23 de abril de 1905 
no Distrieto Federal, residente á rua Imperatriz n . 16. 
barbeiro, solteiro, com domicilio eleitora' no distrieto 
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.* 

ARNALDO VIEIRA GOULART (838), filho de Francisco Vieira 
Goulart e de Maria Alexandrina Linhares Goulart, nas
cido a 21 de agosto de 1900, no Distrieto Federal, resi
dente á rua São Francisco Xavier n. 681. advogado, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municinal da 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO JOSÉ DE MOURA (839), filho cie José Joaquim d" 
Moura e de Clarinda Maria da Conceição Moura, nascid < 
a 13 de junho de 1872. em Goyana, Estado de Pernam
buco, residente á rua Amaral n. 86, casa 4, commercio,__ 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

KRMELINDA MARTINS MENDES (-810), filha de Cândido de 
Souza Mendes e de Qüiteria Martins Mendes,' nascida a 
7 de maio de 1908. no Distrieto Federal, residente á run 
Affonso Penna n. 82, professora municipal, solteira, com. 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tiinca. 
(Qualificação requerida.) 

FREDERICO RADLER DE AQUINO (8411, filho de Hercu-
lano de Aquino e de Mary Radler de Aquino, nascido a 30 
de agosto de 1882, na America do Norte, residente á ru;> 
Conde de Bomfim n . 540, commerciante, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca 
(Qualificação requerida.) 

' JOSÉ PINHEIRO COELHO JÚNIOR (842). filho de José 
Pinheiro Coelho e de Alexandrina Pinheiro da Fonseca 
Coelho, nascido a 27 de março de 1888. no Distrieto Fede
ral, residente á Praça dos Arcos n. 6 A, funecionarv-
publico, solteiro, com domicilio eleiloral no distrieto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.') 

JOSÉ DE SÁ BORGES (843), filho de Firmino de Sá Borge« 
e de Augusta da Conceição Borges, nascido a 8 dc de
zembro de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua 
Ceará n . 22, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação 
çx—officio. ) 

MARIA ORNELLAS DE SOUZA (844), filhe de José Manos. 
Francisco de Souza e dc Maria Ornellas de Souza, nas
cida a 17 de agosto de 1893, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Dr. Sattamini n. 77, domestica, solteira 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca 
(Qualificação requerida.) 
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SEBASTIÃO SABTNC BASTOS (845), filho de Salino Bastoà 
e de Maxim iana Francisca Bastos, nascido a 23 cie ago3t« 
de 1904, em-Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, re-
Ê.ídenle á rua Bento Ribeiro n. 107, oommercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

JOSÉ PAIVA PRUDENTE (846),.filho de Mario Francisco 
Prudente e de Djanira de Oliveira Paiva Prudente, nas
cido a 9 cie janeiro de 1915, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Senador Euzebio n. 114, estudante, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no distrieto municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO (847), filho de 
Anlonio Caetano de Oliveira e de Carolina Rosa de Oli
veira, nascido a 29 de março de 1900, no Distrieto Fede
ral, • residenie A rua Lopes Trovão n. 5, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação ruquorida.) 

CATHARINA ROSA MARTINS ARÊAS (848), filha de Arnaldo 
Martins Arcas e de Thereza Gonçalves Arcas, nascida a 
10 de dezembro de 1908, na Capital Federal, residente à 
rua Visconde de Jlaúna n . 4.61, commercio, solteira, eom 
domicilio eleitoral DO distrieto municipal dt Engenho 
Velho, (Qualificação requerida.) 

CRJ3MÍ.LDA RODRIGUES VALADARES (819), filha de" 
Edmundo José Valadares e de Áurea Rodrigues Valadares, 
nascida a 5 de abril de 1916, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Senador Euzebio n . 414, casa 3, funccionaria 
publica, solteira, com domicílio eleitoral no dislricto mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO DA SILVA BARBOZA FILHO (850), filho de An
lonio da Silva Barboza e de Maria Perena Barboza, nas
cido a 27 de junho de 1913, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Antunes Maciel n . 78, commercio, solteiro, 
com domicilio eleiloral no distrieto municipal do Enge
nho Velho. (Qualificação requerida.) 

.7QSÉ VIEIRA CORDEIRO (851), filho de Antônio Vieira Cor
deiro e de Pulquerio de Mello Cordeiro, nascido a 20 da 
dezembro de. 1912, em Paracatú, Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Antunes Maciel r i . 80, (•stodante, sol
teiro, com doinioilio eleitoral no dislricto municipal do 
F.nçculio Velho. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO AUGUSTO DA SILVA (852), filho de Bernardo Au
gusto da S i l v a e de Maria Rita, nascido a 17 de outubro 
de 1883, em Portugal, residente á rua Áurea u. 97, com
merciante. casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal dc Tijnea. (Qualificação requerida.) 

IIORMEZTNDA ÈSCORCIO ATHAYDE (853), filha de Jonas 
Escorei o Alexandrino e de Anna Rosa Escorcio Alexan
drina, nascida a 25 de março de 1914, em Burity doõ 
Lopes, Estado do Piauhy, residente á rua do Maüost» 
n. 15G, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação re
querida.) 

TASSO COSTA MACEDO (856), filho dc Laurindo Macedo 
e de Hereolina Costa Macedo, nascido a 12 de dezembro 
de .1914, no Distrieto Federal, residente ii rua Visconde 
'de Itaúna n. 469, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal dc Engenho Velho. (Quali
ficação requerida.) 

NATALINA GREGO (857), filha de Luiz Grego. e. de Ade-
11a Jantorno, nascida a 27 de dezembro de 19*3, no Dis-
trieio Federal, residente á rua Souza Franco, 162, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida) 

JOSE' DA SILVA'VLANNA (858), filho de Sebastião Vianna 
da S i l v a c dc Izidia da Silva, nascido a 4 de março de 
1912, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, residente 
ã Estrada da Gávea, 64, operário, soiteiro. com domici
lio eleitoral rio distrieto municipal de Engenho Velho. 
(Qualilicação requerida.) ^ 

MAl . íCELLO DA GAMA ALMEIDA (854), filho de Sezsfredo 
Francsico de Almeida- e de Anna Nogueira da Gama Al
meida, nascido a 25 de agosto de 1903, em São Salva
dor, Estado da Bahia, residenta á rua São Luiz Gonza
ga, íiüO, militar, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e 
querida.) 

JACffl REZENDE DE OLIVEIRA (S55), filha de Affonso Pin
to de Oliveira e de Afmstinba Rezende de Oliveira, nas
cida a 10 de março de 1907, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua São Luiz Gonzaga, flfiO, 2 o andai-, profes
sora, municipal, casada, com domicilio eleitoral no dis

trieto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-
officio.) 

MANOEL FRANCISCO VIANNA (860), filho de Frasciseo da 
^Costa e de Maria de Souza, nascido a 18 de agosto de 
1894, em Carapebus. Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á »rua de São Carlos, 380, pintor, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho Ve
lho. (Qualificação requerida.) 

JOÃO LADISLAU FARIA (861), filho de Pedro Ladislau de 
Faria e de Amélia Rosa da Jesus, nascido a 27 de junho 
de 1900, em Leopoldina, Estado de Minas Geraes, resi
dente á rua Chury, 27, operário, casado, com domicilio 
eleiloral no distrieto municipal de F - n r o n h " V^Uio. 
(Qualificação requerida.) 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1934 — O escrivão, 
F. Faria, 

D É C I M A Z O N A E L E I T O R A L 

(Districtos municipaes ãe S. Christovain e Engenho Novo) 

Juiz — Dr. Antônio Vieira Braga 

Faço publico para o conhecimento dos interessados que 
por este Juizo da Décima Zona Eleitoral do Distrieto Federa!, 
estão sendo processados os .seguintes pedidos de inscripção 
dos cidadãos abaixo: 

ALFREDO PINTO GAROTA (478), filho de Antônio Emiiio 
Pinto Garcia e de GhrieUna Augusta Garcia, nascido a 14 
de março de 1898, no Distrieto Federal, residente á rua 
Gonzaga Bastos n. 417, commercio, solteiro, com domili-
lio eleitoral no distrieto municipal do Engenho Novo. 
(Qualificação requerida — B. E . 70, n . 419 — 8* zona) . 

G1L HORTA (479), filho de Arthur Vieira Horta e de Maria 
Rodrigues Horta, nascido a 23 de maio de 1912, era Minas 
Geraes, residente á rua dos Inválidos n. 153, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
do Engenho Novo. (Qualificação requerida—B. E . nu
mero 7.447) . 

ANTÔNIO NICOLAU FARIAS (480), filho de João Augusto 
Faria e d es Ernestina Fernandes Faria, nascido a 6 de 
dezembro de 1901, no Distrieto Federal, residente á rua 
Júlio Ribeiro n. 62, Bomsueeesso, barbeiro, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal do Engenho 
Novo. (Qualificação requerida E n. 9,903. 7* zona). 

WALDEMAR. CORRÊA DA FONSECA (481), fiího de Ludgero 
Martins Fonseca e de Marianna Corrêa, nascido a 18 de 
maio de 1919, no Distrieto Federal, residente á. rua Rege
neração n. 108, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal do Engenho Novo. Qualificação reque
rida—E.N. n. 412) . 

JOÃO AMANCIO CABRAL (4S2), filho de Amancio "Cabral e de 
Maria Cabral, nascido a 3 de junho de 1908, em Macahyba, 
Rio Grande do Norte, residente á rua Escobar n. 35, ope
rário, solteiro, eom domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação requerida—B. E . 
70, n. 18 — 5 a zna) . 

REGINALDO ANTÔNIO BELUZE (483), filho de Archanjo 
, Beluze e' de Felisberta Balbo, nascido na Capital Federal, 

residente á rua Bella n . 153, operário, casado, com domi
eilio eleitoral no distrieto municipal de São Christovão. 
(Qualificação ex-officio—B, E . 66, n . 2.'475—4" zona). 

EDUARDO DE CASTRO BARBOSA (484), filho de Manoel 
Marques de Castro e de Amélia Augusta de Castro, nasci
do em 7 de março de 1890, na Capital Federal, residente á 
rua da Alfândega n. 213, militar, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São Christovão. — 
(Qualificação requerida—B. E. n. 3.731—1* zona). 

JOSÉ AYRES COUTO (485), filho de Manoel Ayres Couto e de 
Maria Mágdal Couto, nascido a 13 de novembro de 1907, 
no Distrieto Federal, residente á rua São Carlos n. 21, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida — 
E . . n. 7.607 — 5* zona) . 

HUMBERTO FRANÇA DE FARIA (486), filho de Alcibiades 
Peixoto de Faria e de Anna Isaura França de Faria, nas
cido a 6 de maio de 1908, no Distrieto Federal, residente 
á rua São Christovão n. 418, medico, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrieto municipal de São Christovão-
Qualificação requerida—B. E. , n; 8.001—5* zona). 

LUIZ GONZAGA. LEITE JüNI.OR (487), filho de Luiz Gonzaga 
Leite de Adalgia Penna Braga Leite, nascido a 7 de julho 
da 1913. na Distrieto Federal, residente á rua São Chris-
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tovão B. 418, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida—B.E., n . 8.080—5" zona). 

JORGE SALLES (488), filho de Miguel Salles e de Mari-
quínhas Manesi, nascido a 21 de dezembro de 1914, no 
Distrieto Federal, residente á rua Cardoso de Moraes nu
mero 55, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal do Engenho Novo. (Qualificação re 
querida—B. E . , n . 422 — 12a ona). 

ANTÔNIO ALVES MARQUES (489), filho de João Alves Mar
ques e de Anna Dias Marques, nascido a 4 de fevereiro de 
1901, no Distrieto Federal, residente á rua da Proclama-
cão, Bonsuccesso, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal do Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida—B. E. , n. 558—12* zona). 

ALFREDO PRUDENCIO-DOS SANTOS (490), filho dc João 
Prudencio dos Santos e de Maria José da Conceição, nasci
do a 1 de janeiro de 1901, em Pernambuco, residente á 
rUa General Rocca n. 114, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requer ida~N. 145, B. E . , 07, n. 1.934, da 
9 a zona). 

JOÃO FRAGA (491), filho de Ângelo Fraga e de Thereza Bel-
lizzi, nascido a 12 de junho de 1905, no Distrieto Federal, 
residente á rua Marechal Bittecourt n . 11, commerciante, 
ca;ado, com domicilio eleitoral no distrieto muuicipal do 
Engenha Neve. (Qualificação requerida—B.,E., numero 
11.5S9, da CA zona antiga,). 

ÂNGELO LIONE2A FERREIRA (ÍD2), filho, cte Maneei Lio-
neza Oiaia o de Maria Ferreira dos Santos, nascido a 24 
de novembro de 1911, no Distrieto Federal, residente á 
rua Maria José n . 61, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida—E., n . 321, da 10" zona). 

TARSO HEREDIA DE SÁ (493), filho de Herondino Maria 
Medeiros de Sá e de Rosa Silva Sá. naseido a 26 de abril 
de 1915, no Distrieto Federal, residente á rua Barão de 
Bom Retiro n. 244, funecionario municipal, solleiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal do Engenho 
Novo. (Qualificarão ex-officio—B. E . , 68, de 1934—4*. 
zona). 

MARCOS LEVY (494), filho de Lino Levy e de Maria Levy, 
nascido a S de julho de 1910. no Distrieto Federal, res i 
dente á rua Lins de Vasconcellos n . 145, empregado fe
deral, solteiro, eom domicílio eleitoral no distrieto muni
cipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio—B. E.« 
74, de 1934, da 1* zona) . 

JECHOGHOU DE OLIVEIRA CAVALCANTI (495), filho de 
Tiüureto Corrêa Cavalcanti e de Olympia le Oliveira Ca
valcanti, nascido a l dc novembro de. 1913, no- Distrieto' 
Federal, residente á rua Maia Lacerda n. 149, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal do 
Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 045—B. E . 
73, de 1934, da 8" zona) . 

JIENILD DAVID FERNANDES (490), filho cie José Andraíle 
Fernandes e de Anna Campos Fernandes, nascido a 2 de 
janeiro dc 1909, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á avenida do Exercito n. 37, dc commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de São Christovão. (Qualificação requerida n. 140, da 10" 
zona.) 

PEDRO BARBOSA DE CASTRO (497), filho de João Raymundo 
Barbosa de Castro e de Theodora Henriqueta de Castro, 
nascido a 19 de maio de 1867, era Mau a, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Senador Alencar n. 185, fun
ecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São Christovão. (Qualificação ex-
officio — B. E. 21, de 1932, numero de ordem 1.829.) 

JOSÉ FURTADO DE LYRA (498), filho d e Alexandre Fu r 
tado de Lyra e de Felizarda Furtado de Lyra. nascido a 
25 dc maio dc 1899, no Dislricto Federal, residente á 
rua São Francisco Xavier n, 508, militar,' casado, eom 
domicilio eleitoral no distrieto municipal do Engenho 
Novo. (Qualificação requerida n. 15. da 10* zona.) 

FAUSTO IGNACIO BRASIL (490), filhe de Procopío Ignacio 
Brasil e de Maria Rufina da Conceição, nascido a 4 de 
janeiro de 1909, em Angra dos Reis, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Sotero dos Reis n. 107, operário, 
solteiro, com domicilio eleitora! no distrieto municipal 
de São Christovão. (Qualificação requerida n. H3, da 
S* zona.) 

FOR TU NATO FERREIRA DOS SANTOS (500). filho de Manoel 
Firmino Pcixp e cie Claudina dos Santos, nascido a 11 de 
setembro de 1892-, no Dislricto Federal, residente à rua 
Anna Nery n. 250, do eounmercio, casado, cora domicílio 

eleitoral no distrieto municipal do Engenho Novo. (Qua
lificação requerida n. 11.577, da 6!' zona.) 

ISMAEL FERREIRA DÈ SOUZA (502;, filha tífc Adelir.c J, 
de Souza e de Joaquina Firnaina do Souza, nascido a 21 
de setembro de 1905, uo Distrieto Federal, residente á rua 
Cardoso de Moraes n. 171, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal do Engenho Novo, 
(Qualificação requerida n. 11.628, cia 12 a zona,) 

ÂNGELO BRANDE REGATO (502), filho de Gastão João Re
gato e de Angelina Brandi Regato, nascido a 27 de outu
bro de 1912, em Além Parahyba, Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Barão de Itapagipe n. 59, casa 16, do com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida nu
mero 259, da 8" zona.) 

ANTÔNIO PEREIRA DE AGUIAR (504), filho de Franklio 
P. do Aguiar e de Julia Pereira de Aguiar, nascido a 23 
de junho de 1915, no Distrieto Federal, residente a Es
trada do Norte n. 119, do commercio, solteiro, confdomieiho 
eleitoral no distrieto municipal do Engenho Novo. (Qua
lificação requerida n. 396, da 12' zona.) 

MANOEL JOSÉ DE SOUZA (506), filho de Manoel José de 
Souza e de Maria Pimentel de Souza, nascido a 29 dâ 
maio de 1880, em Portugal, brasileiro naturalizado, re 
sidente á rua São Roberto n. 15, proprietário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 'En
genho Nova. íQualificação requerida n. 62-7. da 7" zona.) 

JOÃO ALVES MASQUES FIT/_10 (507), filho de João Alvoí 
Harçuos c de Anua Dias Marqueé, nascida a 27 de agostr 
de 19;

R>3, no IXstricíc Fwisral, residente á rua da Prc-
clamação n. 121, operário, casado, com domicilio eleitora! 
no distrieto municipal do Engenho Novo. (Qualificação 
requerida' n. 10.321, da 7 a zona.) 

FRANCISCO FERREIRA' PEIXOTO (509), filho de Marcello 
Ferroira Peixoto c de Thereza Meiga Peixoto, nascido a 
23 de setembro de 1913, no Dislricto Federal, residente 
á rua São Roberto n. 15, térreo, funecionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
do Engenho Novo. (Qualifioaçãc? requerida a 630, da 
7* zona.) 

DELPHINO MONTEIRO (510). filho de Domingos José Mon
teiro e de BInria da Silva, nascido a 13 dc maio de 1S99, 
em Braga, Portugal, residente á rua Alzira Yaldeta.ro 
a. 23, negociante, casnrto, com domicilio eleitoral no 
•distrieto municipal do Engenho Novo. (Qualificação're
querida r_. 11.103, -da G:t zona.) 

ODILON DA SILVA VALENTE (511), filho de Ludovico chi 
Silva Valente e de Pe rei liana Rosa Valente, nascido a 2 
dc julho de 1902, no Distrieto Federal, residente á rua 
Lins e Vasconcellos n. 23, do commercio, solteiro, eom 
domicilio eleitoral no distrieto municipal do Jingenha 
Novo. (Qualificação reouerida n. 11, da 11 a zona.) 

GABRIEL DA COSTA VELHO (514). fillin de Maria dos Pra 
zeres Silva, nascido a 9- de abril de 1915, no Distrieto 
Federal, residente á Estrada do Norte n. 91, operário, 
solteiro! com domicüío eleitoral no dislricto municipal 
do Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 416, da 12" 
zona.) 

ARTHUR DA SILVEIRA BRASIL (515), filho de João da Sil
veira Brasil e dc Maria Eugenia, nascido a 8 de maio 
de 1910, no Distrieto Federal, residente á rua Paula 
Mattos n. 89. operário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação 
ex-officio — B. E. 60, n,-2.562, da 7 a zona.-) 

CLEOMEDES DE SOUZA LIMA (518), filho de Honor iode 
Souza Lima e de Anna Maria de Lima, nascido a 12 da 
janeiro de 1897, em Alagoas, residente á rua Senador 
Pompeu n. 69, do commercio, solteiro, com domiehii 
eleitoral no distrieto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida n. 11.710. da 6" zona.) 

ARMANDO MOUTTNHO DE MAGALHÃES (522), filho de Joa-
anim E. Coelho de Magalhães e i e Antonietta M. Coelho 
Magalhães, nascido a 17 de, outubro de 1896, no Dislricto 
Federal, residente & rua Marabá n. 18, bancário, casado, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal do Engenho 
Novo. (Oualificacão renueriria n, 410. da 7° zona.) 

HILDA DEPTNE DA SILVEIRA (523). filha de Luiz Depiiifí 
o. de Eliza Gemes De pine, nascida a 26 de fevereiro 
de 1907. no DUtrictci Federal, residente, á rna Thompson 
Flores n. 24, domestica, caspda, com domicilio eleitoral 
no distr ido municipal do. Engenho Novo.. ' (Qualificação 
reemerida n. 560. ria 11° TO na.) 

JOÃO EDUARDO WTBLElt C524), filho de Frederico \Vi-
blcr e dc Anna Elvira Wiblcr, nascido a 12 do janeiro 
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de 1903, no Estado do Ria de Janeiro, rua Barão de Igua-
temy n. 46, casa 1, comniercio, casado, com domicilio 
eleiloral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida — N. 80.021, 5 a zona). 

MANOEL FERREIRA PINHÃO (525), filho de Antônio Fer 
reira Pinhão e de Alzira Soares Pinhão, nascido a 4 de 
novembro de 1911, no Distrieto Federal, avenida Amaro 
Cavalcanti n . 793, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida — N. 713, 11* zona). 

DOMINGOS DE BARROS RAMOS (526), filho de José Pinto 
Ramos e de Brasilina de Barros Ramos, nascido a 25 de 
novembro de 1913, no Distrieto Federal, rua Engenho 
de Dentro n. 168, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida — N. 712. 11" zona). 

BISMARCK JOÃO DE FIGUEIREDO (527), filho de Helena 
de Assis; nascido a 16 de julho de 1896, no Distrieto F e 
deral, rua São Christovão n. 367, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São Chris
tovão. (Qualificação requerida — N. 94, 9* zona). 

ALBERTO MONTEIRRO DIAS (528), filho de Manoel Perei
ra Dias e de Albertina Augusta de Dias, nascido a 14 de 
abril de 1914, no Distrieto Federal, rua Domingos Lo
pes n. 187, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida — N. 579. 13 a zona) . 

MILTON GONÇALVES VIANNA (529), filho de Bernardo G.. 
Vianna e do Carolina Pereira Vianna, nascido a 14 de 
novembro do 1915, na Capital Federal, rua Major Fon
seca n . 68, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida — N. 1, 10a zona). 

JOÃO MARÇANO (530), filho de Luiz Marçano e de Castori
na Marçano da Silva, nascido a 7 de junho de 1908, no 
Distrieto Federal, rua Fiígueira Lima n. 213, casa 4, 
jornaleiro, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", 

B. E . 70 — 4 a zona) . 

OSWALDO MIRANDA (531), filho de Antônio Pinto de Mi
randa, e de Francisca de Mello Miranda, nascido a 29 de 
abril de 1899, no Distrieto Federal, rua Isabel Novaes nu 
mero 28, commercio, casado, com domicilio leitoral no 
distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida — N. 7.431, 8 a zona). 

JOSÉ SEVERIANO GOLDSCHIMIDT DE QUEIROZ (532), fi
lho de João Ribeiro de Queiroz e de Helena G. de Quei
roz, nascido a 8 de novembro de 1904, no Distrieto Fe 
deral, rua Joaquim Meyer n. 338, commercio, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no distrieto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida — N. 524, 11 a zona). 

ALTAMIR TAVARES (533), filho de Manoel Tavares e de 
Amélia Tavares, nascido a 31 de maio de 1910, no Distri
eto Federal, rua Anna Leonidia n. 150, commercio, sol
teiro, com' domicilio eleiloral no distrieto municipal de 
Engenho' Novo. (Qualificação requerida —• N. 714, 
11 a zona). 

WALDEMAR BAPTISTA MOREIRA (534), filho de João Mo
reira e de Anna Rosa, nascido a 1 de setembro de 1913, 
no Distrieto Federal, rua Figueira de Mello n. 358, so
brado, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação r e 
querida — N. 82. 10a zona). 

MANOEL MONTEIRO DIAS (535), filho de Manoel Pereira 
Dias e de Albertina H. Monteiro Dias, nascido a 9 de 
dezembro de 19.12, no Distrieto Federal, rua Domingos 
Lopes n . 187, cscripfurario. solteiro, com domicilio elei
toral no dislricto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida — N. 580, 1.3a zona. 

OLIVIER DA SILVA CORRÊA (536), filho de Alfredo da Sil
va Corrêa e de Rafaela Galhardo Gusman, nascida a 1 
de abril de 1909, no Distrieto Federal, rua do Souto nu 
mero '17, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal do Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida — N. 80, 12 a zona). 

.MARIO DARWIN DE MEIRA LIMA (540),'filho de Estorgio 
de Meira Lima e de Berenice de Meira Lima, nascido a 
7 dc julho de 1912, no Distrieto Federal, rua da Gloria 
ii. 40, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São Christovão. (Qualificação r e 
querida — N. 339, 5 a zona). 

YOLANDA LAND (541), filha de Henrique Land e Maria Au
gusta Land, nascida a 25 de novembro de 1903, residen
te á rua São Francisco Xavier n. 753, commercio, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto v municipal -de 
São Christovão. (Qualificação requerida — N. 93, 
10 a zona). 

CLÜDOVEU CAYRES PINTO (542), filho de José J.Cayres Pinto 
e de Laura M. Cayres Pinto, nascido a 28 de março de 
1884, no Distrieto Federal, residente á rua Henrique 
Dias n . 12, sacerdote, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida — N. 4.862, 6 a zona). 

FRANCISCO GUILHERME DE LIMA (545), filho de Joa
quim Gomes Lima e de Anna Augusta Lima, nascido a 
30 de outubro de 1983, no Distrieto Federai, residente á, 
rua Baroneza do Engenho Novo n. 86, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Enge
nho Novo. .(Qualificação "ex-officio1' B . E . n. 70, de 
10-8-934, 1° zona). 

JOAQUIM DA SILVA GOMES (546), filho de Manoel da Silva 
Paes e de Josephina Corrêa, nascido em Portugal, residente 
á avenida Suburbana n. 1.800, estucador, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação "ex-officio". B . E. n . 71, 10a zona) . 

ARY FERREIRA FIALHO (547), filho de Alfredo Álvaro F i 
lho e de Alice Meziat Fialho, nascido a 9 de fevereiro de 
1913, no Distrieto Federal, residente á rua Pedro de Car
valho n. 81, casa 10, èommerciò, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida — N. 10.658, 6 a zona). 

CONDEBALDO DE OLIVEIRA ALVIM (548), filho de Dario 
da.Costa Alvim e de Josephina Isaura de O. Alvim, nas
cido a 20 de março de 1911, no Carangola, Estado de Mi
nas Geraes, residente á rua do Rosário n. 76, commercio, 
solteiro, eom domicilio eleitoral no dislricto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida — N. 159, 
3 a zona). 

BELMIRO SIMÕES DE ALMEIDA (5 59), filho de Álvaro Si
mões de Almeida e de Deolinda Mendes dc Almeida, nas
cido a 5 de janeiro de 1910, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Pereira Soares n . 7, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida — N. 10.249, 6° zona). 

ANTÔNIO MONTEIRO DIAS (550), filho de Manoel Pereira 
Dias e de Albertina A. Monteiro Dias, nascido a O de 
abril de 1907, no Distrieto Federal, residente á rua Do
mingos Lopes n . 154, estivador, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação ex-officio. B . E . 71. 10a Zona. 

AFFONSO MARTINEZ -(551)', filho de Ângelo Martinez do 
Ribo e de Patrocima Carvalho dei Valle. nascido a 15 de 
dezembro,de 1907, no Distrieto Federal, residente á rua 
Anna Guimarães n . 65, funecionario municipal, casado, 

: com domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Christovão. (Qualificação ex-officio. B. E . 9 n . 26.944. 
4 a Zona. 

ARCHIMEDES MATTOS DE ANDRADE (552), filho de .For -
~* tunato Pereira de Andrade e de Amélia Mattos de An

drade, nascido a 20 de dezembro de 1905, no Distrieto 
• Federal, residente á rua Justino de Souza n. 22, casa 5, 

operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida) . 
N. 106. 10a Zona. 

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA (553), filho de Antônio 
R. de Souza e de Felismina S. de Souza, nascido a 24 
de abril de 1906, no Distrieto Federal, residente á, rua 

í Belém n. 80, Realengo, empregado no commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho 
-Novo. (Qualificação reoucrida. N. 298. 14" Zona). 

ALTAMIRO DA COSTA CONCIEIRO (354), filho de Antônio 
da Cosia Conciero e de Alice da -Costa Concie.ro, nascido 
.a 3 de fevereiro de 1909, no Distrieto Federal, residente 
á rua do Bomsueccsso n . 133, funecionario publico, sol-

\ feiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Engenho Novo. -. (Qualificação requerida. N. 410. 

í, 12 a Zona). 
' OCTAVIO DA SILVA BRANDÃO (556), filho de Luiz Augusto 

f" Brandão e de Agostinha Medrado Brandão, nascido a 28 
de agosto de 1892, no Distrieto Federal, residente á rua 
da Alfândega n . 249, despachante commercial, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Engenho Novo. (Qualificação requerida. N. 183.. 

- :1 a Zona). > ' ' 
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MOACYR DA SILVA BELLO (557;-, filho de José Emílio 
Bello e de Arlinda da Silva Bello, nascido a 3 de outubro 
de 1913, no Distrieto Federal,' residente á rua Isolina 
n. 17, Meyer, empregado no commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida. N. 5(58. 11° Zona). 

RUBEM SOARES BARRAN1M (558), filho de Sérgio Glovis 
Barranim e de Laura M. Soares Barramm, nascido a 
29 de setembro de 1908, em São Gonçalo, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Pitta n . 27, casa 2, guarda-
livros, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Engenho Novo; (Qualificação requerida. 
N. 10.353. 6 a Zona) . 

ARLINDO DA CONCEIÇÃO (559), filho de Isabel Maria da 
Conceição, nascido a 31 de outubro de 1892, no Distrieto 
Federal, residente á rua Paulo Araújo n . 110, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Engenho Novo. (N. 10.659. 6" Zona) . . 

MVNOEL GOMES MAIA (560), filho de Manoel G. Maia So
brinho e de Rosaíina Gomes Maia, naseido a 11 de junho 
de 1916, no Distrieto Federal, residente á rua Dias da 
Cruz n. 197, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida. N. 554. 11" Zona). 

ALCIDES HENRIQUE CABRAL (561), filho de Affonso II . 
Cabral e de Francisca F . Cabral, nascido a 30 de se
tembro de 1914, no Distrieto Federal, residente á rua 
Teixeira de Azevedo n . 13, casa 8, typographo, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida. N. 135. 11* Zona). 

PAULINO DE OLIVEIRA FILHO (562), filho de Paulino de 
Oliveira e de Isabel Maria de Oliveira, nascido a 30 de 
maio de 1916, no Distrieto Federal, residente á rua 
Conde Leopoldina n. 10, casa 1, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São Chris
tovão. (Qualificação requerida. N. 7.525. 5 a Zona). 

ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS (563), filho de Manoel 
F . dos Santos e de Josephina F . dos Santos, nascido 
a 14 de junho de 1913, no Distrieto Federal, residente 
á rua Villela Tavares n . 342, casa 23, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida. N. 10.333. C" 
Zona). 

RENATO MARTINS DA CRUZ (564), filho de Oscar Martins 
da Cruz e de Eulina G. da Cruz, nascido a 2 de junho 
de 1911, no Distrieto Federal, residente á rua Conde 
de Bomfim n . 111, casa 1, empregado no commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de São Christovão. (Qualificação requerida. N. 328. 
9 a Zona). 

DIPGENES DE ANDRADE NUNES (565), filho de João An
drade Nunes e de Maria da Conceição A. Nunes, nascido 
a 30 de agosto de 1893, no Dislricto Federal, residente 
á rua Bella .n. 250, despachante aduaneiro, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São Chris
tovão. (Qualificação requerida. N.- 255. 10 a Zona). 

MARGARIDA DA PONTE SILVA ANTUNES (566), filha de 
Joaquim do Porto Silva e de Maria Isabel do Rego, nas
cida a 24 de agosto de 1896, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Bello n. 9, domestica, casada, com domicilio 
eleiloral no distrieto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida. N. 88. 10a Zona. 

BEATRIZ DA CONCEIÇÃO (567), filha de Joaquim Cardoso 
e de Rosaria Brites, nascida a 6 de fevereiro de 1908, 
na Capital Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida. N. 247. 10" Zona). 

THEREZA MOREIRA MART1NHO (568), filho dc José A. 
Martinho de Souza e de Etelvina M. Martinho, nascido 
a 20 de mar: o de 1914, na Capital Federal, residente á 
rua General Àrgollo n . 198, casa 2, empregado no com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação requerida. 
N. 252. 10a Zona). 

PiÔRCILIANA MESQUITA FERREIRA DA SILVA (569), filha 
de Franciseo dos Santos Mesquita e de Emilia Rosa F . 
de Mesquita, nascida a 12 de maio de 1908, no Distrieto 
Federal, residente á rua Luiz de Castro ti. 41, Terra 
Nova, domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida. N. 9.441. 7S Zona 

JOAQUIM COUTINHO DOS SANTOS (570), filho 1e Joaquim 
N dos Santos e de Antonietta A. dos Santos, nascido a 

28 de novembro de 1903. na Capital do Rio de Janeiro, 
residente á rua Figueiredo Pimentel n. 113, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 11.626, 7* 
zona). 

ANTÔNIO RAMOS DE ARAÚJO (571), filho de Antonoo R. 
de Araújo e de Idalina Maria Ramos, nascido a 12 de ja 
neiro de 1911, na Capital de Alagoas, residente á rua 
Curuzu' n. 41, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de S. Christovão. (Quali
ficação requerida n. 79, 10" zona). 

JOÃO GONÇALVES PEREIRA (572), filho de Antônio G. Pe
reira e de Cândida Maria da Gloria, nascido a 14 de junho 
de 1892. no Distrieto Federal, residente á rua Mello de 
Souza n . 142, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no' distrieto municipal de S. Christovão. (Qualifica
ção requerida n. 7.721, 5 a zona). 

JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA (573), filho de Sebastião 
de Oliveira e de Deolinda Lopes de Oliveira, nascido a 
29 de maio de 1897, no Estado de Minas Geraes, residente 
á rua Carlos Saraiva n. 68, Madureira, marítimo, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida n . 605, 8 a zona). 

C1ÜTIDE DAS DORES (574), filho de Diogo Borges Mendes 
e de Hermelinda Paes Borges, nascido a 5 de dezembro, 
de 1912, no Distrieto Federal, residente á rua Primo 
Teixeira n. 26, domestica, solteira,' com domieilio elei
toral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida n. 415, 7 ' zona). 

EVANDRO REBELLO (575)~, filho de Arlindi Victor Rebello 
e de Maria Emilia Rebello, nascido a 15 cie agosto de 
1914, na Capital Capital Federal, residente á n a General 
ArgoIIo n. 196, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de S. Christovão. (Qualifica
ção requerida n. 245. 10 a zona) . 

IRENE DE ALMEIDA (577), filha de Alcino de Ahneida e 
de Eulalia Camargo de Almeida, nascido a 11 de março 
de 1912, no Distrieto Federal, residente á rua Bella nu
mero 270, casa 15, bordadeira. solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de S. Christovão. (Qua
lificação requerida n . 164, 10a zona). 

MANOEL BORGES PEREIRA (578), filho de Antônio Borges 
' Pereira e de Rita Rosa Pereira, nascido a 20 de julho de 

1901, na Capital do Rio de Janeiro, residente á rua Primo 
Teixeira ri. 26,' commercio, casado, com domiuiio eiei
toral no distrieto municipal de Engenho Nova. (Quali
ficação requerida n . 388, 12* zona) . 

HEREDIAS AURÉLIO REIS (579), filho de Macario A. Reis 
e de Donata Severiano Reis, nascido a 10 de setembro de 
1903, no Eslado da Bahia, residente á rua Bornsucesso 
n. 138, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de .Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida n. 11.631, 7 a zona). 

FRANCISCO DE PAULA (580), filho de Antônio da Pauia e 
de Maria Antonia Philomena Blais, nascido a 24 de abril 
de 1887, no Distrieto Federal, residente á rua Dr. Fer 
rari n . 72, artista, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualiíicao r e 
querida n. 10.722. 7 a zona). 

ROBERTINO NOGUEIRA DE AZEVEDO (581), filho de Ben-
• jamin N. de Azevedo e de Clara Nogueira de Azevedo, 

nascido a 1 de janeiro de 1912, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Cardoso de Moraes n. 141, operário, sol
teiro, como domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 9.549, 7 ' 
zona). 

CONEGUNDES DE CASTRO E SOUZA (582), filho de Luiz 
José de Castro Souza e de Amélia de Castro e Souza, vns-
cido a 27 oe julho de 1888, no Estado do Rio, residen'» á 
rua Uruguay n. 240, casa 8. commercio, casado, com do
micilio eleitoral -no distrieto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida n. 523, 8 a zona) . 

JOSÉ PEREIRA RAMOS (583), filho de Amélia de Lima e 
Silva, nascido a 27 de maio de 1914. no Eslado do Rio 
residente á rua Villela Tavares n. 394. commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida n . 532, 11" 
zona). 

JERCINO FERREIRA DE SOUZA (584), filho de Adelino 
José de Souza e de .Joaquina Pereira de Souz;i, nascido a 
25 de janeiro-dc." 1904, no Distrieto Federal, residente á 
estrada do Porto de Inhaúma n. 359. operário, solteiro, 
com domicilio eieitoral no distrieto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida n. 397, 12a zona; . 
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MARIO ZULMIRO MENDES DE AZEVEDO SOARES (585), 
filho de Rogaciano de Azevedo-e de Zulmira Mendes Ri
beiro, nascido a 25 de novembro de 1882, na Capital da 
Parahyba do Norte, residente á rua Visconde da Silva 
n. 80, domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de S. Christovão. (Qualificação reque
rida n. 639, 6° zona). 

SEVEHINO MARTINS COSTA (586), filho de João Martins 
Costa e de Laurinda Martins Costa, nascido a 7 1; . ^ 1 ' . T -
hro de 1897, em Recife, Estado de Pernambuco, residente 
á praia,do Caju' n. 9, casa 3/funecionario publico, sol
leiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . n . 33, 
n . 4.808, 5* zona) . 

EMÍLIO CARNEIRO LOURENÇO (587), filho de Domingos 
C. de Moura e de Joanna Carneiro Lourenço, nascido a 
22 de março de 1913, no Distrieto Federal, residente â 
rua Barão de Petropolis n. 216, casa 7, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida.n. 7.643, 2 a zona). 

SOPHIA JORGE MARQUES (588), filha de ' Jo rge Abdalla 
Marques e de Maria Antônio Jorge, nascido a '21 de março 
de 1911, na Capital Federal, residente á rua Teixeira Jú
nior n . . l 2 8 A. capitalista, solteira, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de S. Christovão. (Qualfica
ção requerida ri. 257, 10" zona). 

CÂNDIDO ANTÔNIO COELHO (589), filho de Custodio A. 
Coelho e de Maria Joaquina Coelho, nascido a 6 de outubro 
de 1894, no Distrieto Federal, residente á rua Adaye n. 16, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida numero 
4.321, da 12a zona.) 

MANUEL ANTÔNIO DOS SANTOS (590), filho de Antônio José 
de Castro e de Marcolma Maria da Conceição, nascido a 13 
de janeiro de ,1906, e m M. de Traipú, Estado de Alagoas, 
residente á rua Padre Januário n. 112, Inhaúma, operário, 

, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
São Christovão. (Qualificação requerida n. 10.244, da 7* 
zona.) 

ISABEL PINTO (591), filho dé Antônio de Souza Pinto e da 
Constantino Pinto, nascido a 4 de março de 1892, no Estado 
lo Rio dc Janeiro, residente á rua Calos Seidl n. 261, em
pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São Christovão. (Qualificação ex-of
ficio — B. E . 25, n . 4.313, da 5 a zona.) 

FRANCISCO MIGUEL TEIXEIRA (592), filho d e João Miguel 
Teixeira e de Elvira Vieira Teixeira, nascido a 10 de feve
reiro de 1912, no Distrieto Federal, residente á rua Mourão 
do Valle n . 4, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida n. 104. a 10a zona.) 

ARA.CYMIR FRANCISCO MEDEIROS (593), filho de Manoel F . 
de Medeiros e de Eurydia de Medeiros, nascido a 23 de 
agosto de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua Bom-
suecesso n . 127, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal do Engenho Novo. (Qualificação r e -
queida n. 41,7, da 12a zona.) 

ALTA IR LOPES (594), filho de Gualdino Lopes e de Marietta 
da Níictividade, nascido a 12 de dezembro-de 1908, no Dis
trieto Federal, residente á rua Cardoso de Moraes n. 130, 

- com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Engenho 
Novo., (Qualificação requerida n . 407, da 12 a zona.) 

CARLOS PINTO DUARTE (595), filho de Antônio Pinto Duarte 
e de Anna Teixeira dos Anjos, Distrieto Federal, residente 
á rua Valença n. 14, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do Engenho Novo. (Qua
lificação requerida n. 7.660, da 2* zona.) 

AFFONSO MOREIRA DE ALMEIDA (596), filho de Manoel 
Franco de Almeida e de Idalina M. de Almeida, nascido 
a 22 de setembro de 1883, no Distrieto Federal, residente 
á rua Alayde n. 66, funecionario pulico, casado, com do- , 
mieilio eleitoral no distrieto municipal do Engenho Novo. • 
(Qualificação ex-officio — B. E . 3, n . 12.763, da 4* 
zona.) 

ALFREDO BAPTISTA DA SILVA (597), filho de Joaquim B . 
da Silva o de Polidonia de Souza Baptista, nascido a 4 de 
maio de 1892, no Estado do Rio de Janeiro, residente "á rua 
Carolino Santos n. 195, commercio, casado, eom domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do Engenho Novo. (Qua
lificação requerida n. 10.375. da 6 a zona.) 

HENRIQUE FIFI (598), filho d e João Antônio Fifi e de Ubal-
dina A. Nogueira Fifi, nascido a 5 de fevereiro de 1890, 

no Distrieto Federal, residente á rua Magalhães Castro 
n. 6, professor, solteiro, com aomicilio eleitoral no dis
trieto municipal do Engenho Novo. (Qualificação re
querida n. 6.015, da 6 a zona.) 

MAURÍCIO• CORRÊA," (596), filho de Jorge A. Corrêa Júnior 
e de Alda Calazans Corrêa, nascido a 2 de outubro de 1915, 
no Districtò Federal, residente á rua Sampaio Vianna 
n . 64, estudante, solteiro, com domicilio eieitoral no dis
trieto municipai do Engenho Novo, "(Qualificação reque
rida n. 639, da 8 a zona.) 

PAULINA ROCHA FERNANDES (576), filha de Luiz Rocha e 
de Euphrasia Fortunato, nascida a 19 de junho de 1892, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Bella n . 270, 
casa 15, costureira, casada, com domicilio eleitoral oo 
distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação nu
mero 111, da 10 a zona.) . . * 

MARCELLINA OLIVEIRA NUNES (517), filha de Victor Ma
noel Nunes e de Germana Monteiro, Oliveira Nunes, nas
cida a 26 de fevereiro de-1896, no Distrieto Federal, re
sidente á rua General Belegarde n. 82, funccionaria mu
nicipal, soteira, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal do Egenho Novo. (Qualificação ex-officio — B. E. 
71, da 7 a zona.) 

JOAQUIM MONTEIRO DE AZEVEDO (519), filho de-Henrique 
Monteiro de Azeveo e de Joaquina Baptista de Azevedo, 
nascido a 28 de junho de 1902, em Nictheroy, Estado do 
Rio, residente á rua São Januário n. 83, São Christovão, 
funecionario municipal, casado, com domieilio eleitoral 
o distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação 
ex-officio — B. E . 74, da .7" zona.) 

HELENA AMARAL (520), filho de José Ceres e de Helena 
Guerreiro Ceres, nascida a 1 de maio de 1895, no Estado 
de São Paulo, residente á rua Filgueira Lima n. 90„ fun
cionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral ao 
distrieto-municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-
officio — B. E . 9, n . 23.834, da 4 a zona.) -

LUCIANO MARTINS ALBERTO (521), filho de Quintino 
Alberto e de Luciana Martins, nascido a. 13 de setembro 
de 1915, no Distrieto Federal, residente á rua Araújo 
Leite n . 140, operário publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do Engenho Novo. (Qua-

. lificaçâo ex-officio — B . E . 70, da I a -zona.) 
HERCILIA MOREIRA TORRES (543), filho de Domingos José 

Monteiro Tores e de Augusta Moreira Torres, nascido a 
17 de novembro de 1908, na Capital Federal, funccionaria 
municipal, solteira, com domicilio-eleitoral no distrieto 
municipal de São Christovão. .(Qualificação cx-officio 
— B. E . 71, da 7 a zona.) 

FLORINDA NUNES SALEMA GARÇÃO RIBEIRO, filha ue 
Francisco da Costa Nunes e de Julia Augusta Vieira Nu
nes, nascida a 6 de janeiro de 1901, no Distrieto Fe 
deral, residente a rua Marechal Aguiar n . 31, funccionaria 
municipal, casada, com domicilio eleitoral no distrieto" 
municipal de São Christovão. (Qualificação ex-officio — 
B . E . 71, da 7 a zona.) .„ 

OTHELO HERMANO SOARES (501). filho de Custodio Camillo 
Soares e de Zulmira Soares, nascido a 27 de fevereiro de 
1903. em Parahvba do Norte, rua Dezenove de Fevereiro 
n . 139 solicitador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de S. Christovão. (Qualificação re 
querida n. 538, da 6 a zona.) . 

AGOSTINHO COELHO LUCAS (505), filho de Jose Mana 
Lucas e de Maria-da Natividade Coelho, nascido a 1 de 
setembro de 1915, no Distrieto Federal, rua dos Invá
lidos n. 70, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida n. 581. da 13" zona.) 

ELIDIO CORRÊA GUERRA (508), filho de Maria Julia Cor
rêa, nascido a 19 de março de 1893, no Distrieto Fede
ral, rua Raul Barroso n. 77. casa 9, commercio, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrieto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida n. 10.142, da 6* 
zona.) 

MARIA DA COSTA OLIVEIRA (512), filha de Manoel Leandro 
da Costa e de Maria Isaura da Costa, nascida à 0 de ja -

' neiro de 1898, no Distrieto Federal,, praia do Caju n. 9, 
funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de S. Christovão. (Qualificação, ex-
officio, B . E . , 25, de 1933, n . 4,321, da 6 a zona (an
tigo.) 

DENISE GOMES DA SILVA (516), filha de Joaquim Gomes da 
Silva e de Regina Borges Fortes Gomes da Silva, nascida 
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a 22 do junho de 1908, no Distrieto Federai, funccionaria 
municipal, casada.com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B. E., 
08, de 1934, da 7 a zona.) 

JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA (537), filho de João Nunes Pe
reira e de Etelvina de Oliveira Nunes, nascido a 6 de 
setembro de 1912. Estado do Rio de janeiro, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida u. 530, da 
11 a zona.) 

FLORIANO DE ALMEIDA CARVALHO (538). filho dc Antô
nio de Almeida Carvalho e dc Maria da Graça Costa de 
Carvalho, nascido a 1 de novembro de 1913, na Capital 
Federal, rua Fonseca Telles n. 41. estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida n. 99, dc 10a zona.) 

GUILHERME DE ALMEIDA (539), filho de João dc Almeida 
e de Thereza Ferreira de Almeida, nascido a 13 de no
vembro de 1915, no Distrieto Federal, rua Cardoso dc 
Moraes n . 24, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n. 400. da 12a zona.) 

FRANCISCA CASTRO DE ALENCASTRO GRAÇA (555), fi
lha de José Tertuliano de Castro e de Maria da Fonseca 
Castro, nascida a 1G de abril do 1905, no Distrieto Fe-^ 
deral, funccionaria publica, casada, com domicilio elei-
ral no dislricto municipal dc Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida n. 915. da 8 a zona.) 

LAERTE CERQUEIRA MONTEBELLO (602), filho de Eduar
do Barreto Montebello e de Anna Cerqueira Montcbello, 
nascido a 18 de agosto de* 1915, Estado do Rio de Janeiro, 
rua Araújo Leitão n. 169, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho Novo, 
(Qualificação requerida n. 735, da 11 a zona.) 

RENATO TORRES BOTTO DE BARROS (603), filho de Au-
relino Botto de Barros e de Maria Elizabcth Botto de 
Barros, ' nascido a 30 de setembro de 1911, na Capital 
Federal, rua S. Salvador n. 85, engenheiro-civil, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
S. Christovão. (Qualificação requerida, B . E . , 77, nu
mero 166. da 10a zona.) 

DAVID LUIZ MOREIRA (604), filho de Joaquim Luiz Mo
reira e de Ernestina Macedo Moreira, nascido a 1 de ja
neiro de 1906, no Distrieto Federal, rua Vinte e Quatro 
de Maio n . 1.059, commercio, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida n. 10.133, da 6 a zona.) 

OMAR PEREIRA DOS SANTOS (606), filho de José Ignacio 
dos Santos e de Maria Pereira dos Santos, nascido a 28 de 
janeiro de 1919. Estado de Minas Geraes, rua Henrique 
Scheid n. 140, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida n. 553.) 

MOACYR DA. SILVA PEREIRA (607), filho de Carlos da Sil
va Pereira é de Olivia da Rocha Pereira, nascido a 3 dc 
maio de 1915, no Dislricto Federal, rua Cardoso de Mo
raes n. 43, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida n. 386, da 12a zona). 

MARIO FERREIRA DE SOUZA (608), filho de Manoel Fer
reira de Souza c de Maria Gomes Ferreira de Souza, nas
cido a 27 de fevereiro de 1913, no Distrieto Federal, rua 
General Argollo n. '118, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de S. Christovão. (Qua
lificação requerida B. E. , 70, n. 23, da 10a zona.) 

THIER LIEBORT (609). filho de João Júlio Liebort e de 
Francellina Cerff Liebort, nascido a 26 de/selcmbro de 
1907, Estado de Minas Geraes, rua do Núncio n. 20, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitora] no dislricto 
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida nu
mero 3.166, da 2" zona.) 

SEBASTIÃO FERREIRA (610), filho dc Felicia Julia Ferreira 
Pacheco, nascido a 9 de novembro de 1905, no Distrieto 
Federal, residente á rua Corrêa Homero n. 13, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
do Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 451, 8" 
zona. 1 

ADALBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA (011), filho de Cân
dido de Oliveira e de Maria de Oliveira, nascido a 4 de 
dezembro de 1903, na cidade de Muritiba, Estado da Ba
hia, residente á rua Conde de Leopoldina n. 74. extranu-
merario do D. N. S, Publica, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida, n . 7.140, 5" zona.) 

SALVADOR CERIBELLl (612), filho de Rizzieri Maunes Ce-
rihelli e de Emilia Maunes Ceribelli, nascido a 25 de agos
to de Í899, em Minas Geraes, residente á rua Carolina 
Santos n. 38, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal do Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 566, 11 a zona.) 

MANOEL MARQUES MORAES (613), filho de Marcellino Mar
ques Moraes e de Maria da Conceição Marques, nascido a 
7 de setembro dc 1902, ein Diamantina, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Conde de Leopoldina n. 82, E . 
Saúde Publica, solteiro' com domicilio eleitoral no distri
eto municipal dc São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 5.607, 5 a zona.) 

ARY KERNER VEIGA DE CASTRO (614), filho de Augusto 
Arnaldo da Silva Castro e de Evelina Veiga de Castro, nas
cido a 27 de fevereiro de 1906, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Marquez de Valença n. 80 (Tijuca), funecio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida, n . 2.409, 
2 a zona antiga.) 

LUIZ LINS DE VASCONCELLOS (615), filho de João R. Lins 
de Vasconcellos e de D. Maria Alta da Cruz, nascido a 10 
dc setembro de 1904, no Distrieto Federal, residente á rua 
Vinte e Quatro de Maio n. 1.081, official dc Marinha, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, n. 2.303, 1" 
zona.) 

OSWALDO VILLA BELLA E SILVA (616), filho de José Ro
drigues Villa Bella e Silva e de Maria Emilia Moraes Ro
drigues, nascido a 23 de agosto de 1904, em Campinas, 
Estado dc São Paulo, residente á rua Figueira de Mello 
n. 444, militar, casado, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de São Christovão. (Qualificação ex-officio, 
B. E . 75, n . 7.433.) 

STELLA DE CASTILLO (017'), filha de Domingos Taman-
queiro Castillo e de Emerenciaia de Moura Castillo, nas-

• eida a 13 de junho do 1900, na Parahyba do Sul, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua José Maurício n. 19, Villa 
Isabel, professora municipal, solteira, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação ex-officio, B . E. n . 9, n . 24.758.) 

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA (018), filha de Francisco Pe 
dro da Silva e de Roldina Carreiro da Silva, nascida a 8 de 
dezembro de 1899, em Cataguazes, Estado de Minas Ge
raes, residente á rua São Luiz Gonzaga n. 113, costureira, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida, n . 6.694, 5 a 

zona.) 

EDGARDO GONÇALVES TORRES (619), filho de Antônio F i -
lemon G. Torres e de Aurelia Doberty Torres, nascido a 
1 de janeiro de 1890, em Campos, Estado do Rio de Janei
ro, residente á rua Barão de Mesquita n . 620, guarda-li
vros, casado, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, B . E . 
n . 73, n . 643. 8 a zona.) 

ALFREDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (620), filho de Paulino 
Francisco Oliveira e de Maria Ferreira Oliveira, nascido a 
13 dc maio de 1904, no Distrieto Federal, residente á rua-
Cardoso de Moraes n. 115. operário, casado, com domicilio 
eleitora! no distrieto municipal dc Engenho Novo. (Qua
lificação requerida, n . 11.618, 7 a zona.) 

OLEGARIO ROMEU GALVÃO (021), filho de Ignacio de Aze
vedo Galeão e de Caridade Mortura Galvão, nascido a 11 
de maio de 1914, residente, á rua Voluntários da Pátria 
h . 395, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação r e -
querda. B. E. n. 74, n. 638.') 

ALCEU GONÇALVES TORRES (622), filho de Antônio Filc-
mon Gonçalves Torres e de Amélia Doberty G. Torres, 
nascido a 4 de janeiro de 18S7, em C. Pomba, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua São Salvador n. 80, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, B . E . 
n . 76, n . 538, 5U zona.) 

FREDERICO GUILHERME CORRÊA FILHO, filho de Frederi
co Guilherme Corrêa o de Anna da Piedade Corrêa, nascido 
a 22 de janeiro de 1915, no Distrieto Federal, residente ú 
rua Dr. Garnier n. 40 Á, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho-Novo. 
(Qualificação requerida, n . 289, 10a zona.) 

ÁLVARO DE MELLO ALVES FILHO (624), filho de Álvaro de 
Mello Alves e do Emilia Paula Guimarães Alves, nascido-a 
24 de maio de 1915, no Distrieto Federal, residente á rua 
Licinio Cardoso n. 332. estudante, solteiro, com domicilio 
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eleitoral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida n. 290, 10° zona.) 

MARIO 1NNOGENGIO DE FARIA (625), filho de Pedro Inno-
cencio de Faria e de Castorina Ramos' de Faria, nascido a 
3 de abril de 1914, na Capital Federal, residente á rua José 
Bonifácio n . 24, operário, solteiro, eom domieilio eleito
ral no distrieto municipal de. São Christovão. (Qualificação 
requerida *n. 791, 11 a zona.) 

RENATO BARROSO PRATES (626), filho de Abílio Pinto Pra 
tes e de Emilia Adelaide Barroso Prates, nascido a 15 de 
agosto de 1914, no Distrcto Federal, residente á rua Lici-
nio Cardoso n . 285, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida n. 301, 10a zona.) 

ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA QUINTELLA (627), filho de 
Ary Norton de Murat Quintella e Corina Ferreira da Silva 
Quintella, nascido a 16 de junho de 1903, no Distrieto F e 
deral, residente á rua Jardim Botânico n. 729, funeciona
rio publico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida 
n. 6.906, 3 a zona.) 

UMBELINA MARTINS DE CARVALHO (601), filha de Agos
tinho Nunes Martins e de Antonieta Nup.es Martins, nas
cida a .2 de fevereiro de 1911, na Capital Federal, residen
te á rua Bella n . 241, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida n. 248, 10 a zona.) 

Rio, 27-8-934. — Pelo escrivão, Cid Vellez. 

Terceira Circumscripção 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes Meyer e Inhaúma) 

Juiz — Dr. Edmundo dc Oliveira Figueitedo 

Faço publico, para os fins dos ar ts . 43 do Código e 25 
do' Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes que, por 
este Cartório e JUÍZO da 11 a Zona Eleitoral, estão sendo pro
cessados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

BIBIANO DOS SANTOS (2.639), filho de Capitulino dos 
Santos e de Domingas da Conceição, nascido a 24 de fe
vereiro de 1903, em. Barra Mansa, Estado do Rio de Ja 
neiro, residente á rua Consiliação n. 8, operário, soiteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio — B. E . 78 n. 168 — 11 a .ona.) 

PASCHOAL RODRIGUES RABELLO (2.640), filho de Fran
cisco Rodrigues Rabello e de Maria do Carmo Rabello, 
nascido a 10 de abril de 1899, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Dorotháa Eugenia n. 31, barbeiro, solteiro, 
com domicilio eleiloral no distrieto municipal do Meyer. 
(Qualificação ex-officio — B. E . 77 n. 190 — 4" zona.) 

JOAQUIM DE OLIVEIRA AGUIAR (2.641), filho de Manoel 
de Oliveira Aguiar e de Conceição Ximenes Gallego, nas
cido a 29 de outubro de 1910, no Distrieto Federai, r e - ' 
s iden teá rua Capitão Rezende n. 167, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer.i 
(Qualificação ex-officio — B. E . 78 n. 358 — 11 a zona. ) ' 

HERCILIO DE MORAES (2.642), filho de 'de Antônio de Mo
raes e de Olegaria de Moraes, nascido a 10 de outubro 
de 1905, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Laurindo Filho n. 54, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qua-* 
lificação ex-officio — B. E. 78 n." 186 — 11 a zona.) 

ALU1ZIO VIEIRA DE CASTRO ( 2.643), filho de Júlio Vi
eira de Castro e de Hermelinda Vieira de Castro, nas
cido a 5 de setembro de 1915, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Daniel Carneiro n. 179, operário, solteiro,1 

com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer.; 
(Qualificação ex-officio — B. E . 78 n . 6 — 11 a zona.) 

DUARTE DIONIZIO CARDOSO (2.644), filho de José Dio-
nizio Cardoso e de Maria da Gloria Cardoso, nascido a 
15 de janeiro de 1903, em Juiz de Fora, Estado de Minas' 
Geraes, residente á rua Visconde de Nictheroy n. 22,. 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B. E . 
78 n. 189, 11 a zona.) 

GILBERTO PONTES (2.645), filho de João Pontes e de F r a n - ' 
cisca Emilia Pontes, nascido a 21 de novembro de 1915, 
no Distrieto Federal, residente á rua Monsenhor Marques 

n . 94, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — 
B . E . 78 n. 39, 11 a zona.) 

DURVAL GOMES DE AMORIM (2.646), filho de Benicio José 
de Amorim e de Adelaide Gomes de Amorim, nascido a 
11 cie agosto de 1901, no Distrieto Federal, residente a 
rua Amalia n . 35, barbeiro, solteiro, com domicilio eli
toral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-
officio — B. E . 77 n. 194, 4 a zona.) 

FERNANDO VILELLA (2.647), filho de Manoel Viella e de 
Aurora da Luz Vilella, nascido a 5 de março de 1916, 
no Distrieto Federal, rseidente á rua Porteila n . 133, 
barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B. E . 77 
n . 196, 4" zona.) 

ERNESTO TINTO MAGALHÃES (2.648), filho de Gonsalo 
Pinto de Magalhães e de Anna Maria da Cruz, nascido a 
4 de fevereiro de 1871, no Distrieto Federal, residente no 
Caminho oo França n. 18, operário, casao, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação 
ex-officio — B. E . 78 n . 681, 11 a zona.) 

ANTÔNIO MAIA (2.649), filho de Manoel Pinto Ribeiro e de 
Conceição Pinto Ribeiro, nascido a 22 de setembro de 
1914, no Distrieto Federal,-residente ã rua Dr. Leal nu-
mreo 55, operário, solteiro, com domicilio eleitora! no 
distrieto eleitoral do Meyer. (Qualificação ex-officio — 
B . E. 78 n . 121, 11 a zona.) 

JORGE PEREIRA FERRO (2.650), filho de José Gonçalves 
Pereira e de Lucinda da Conceição Pereira, nascido a 
21 de outubro de 1911, no Distrieto Federal, residente â 
rua Pompilio de Albuquerque n. 214, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Meyer. (Qualificação ex-officio — B. E . 66 n. 443, 
I a zona.) 

MANOEL JOAQUIM DE MORAES (2.651), filho de João Ba
ptista Moraes e de Gracinda das Graças Moraes, nascido 
a 13 dc marco de 1916, no Distrieto Federal, residente á 
rua Camarista Meyer n . 14, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qua
lificação ex-officio —• B . E . 78 n . 89, 11 a zona.) 

EDUARDO DA SILVA RIBEIRO (2.652), filho de Fel ; x da 
Silva Ribeiro e dc Rosa da Silva Ribeiro, nascido a 24 
de junho de 1903, no Distrieto Federal, residente á rua 
Paulo e Silva n . 10, operário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-
officio —- B . E . 78 n . 345, 11 a zona.) 

VALENTIM MARQUES DE OLIVEIRA (2.653), fiího de An
tônio Marques de Oliveira e de Maria Joaquina de Jesus, 
nascido a 14 de agosto de 1898, em Portugal (Vizeu), r e 
sidente á rua Eulina Ribeiro n. 66, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. 
(Qualificação ex-officio — B. E . 78 n. 93 — 11 a zona.) 

CÂNDIDA MATTOS (2.654)? filha de Salvador Corrêa Mattos 
e de Paulina de Souza Mattos, nascida a 6 de setembro 
de 1899, no Distrieto Federal, residente á rua Ramiro 
Magalhães n. 17, p . de orchestra, solteira, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Quali
ficação ex-officio — B. E . 74 n. 251 — 7 a zona.) 

ALICE SANTA ANNA DE BRITO v (2.655), filha de Pedro do 
Alcântara Santa Anna e de Maria Gomes de Santa Anna, 
nascida a 28 de dezembro de 1894, no Distrieto Federal, 
residente á rua D. Thereza n. 41, operaria, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qua
lificação ex-officio — B . E . ' 7 8 n. 79 — 11 a zona.) 

GTJiLHERMINA MARIA DE LIMA RAMOS (2.656), filha de 
José Rodrigues e de Appolinaria Rodrigues, nascida/ a 27 
de fevereiro de 1880, no Distrieto Federal, operaria, ca
sada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . 78 n. 29 — 
11" zona.) x 

MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DA SILVA (2.657), filha de 
João Nogueira da Silva e de Guilhermina Nogueira da 
Silva, nascida a 26 de agosto de 1900, no Distrieto Fe 
deral, residente á rua Victor Meirelles n . 1, operaria, 
solteira, e-om domicilio eleitoral no distrieto municipal 
do Meyer. (Qualificação — B. E . 78 n . 78 — 11 a zona.) 

DAGMAR LOPES (2.658), f i l ha .de José Firmino Pereira 
Lopes e de Carlota Cavalcante Lopes, nascida a 7 de ja 
neiro de 1902, cm Rio Novo, Estado "de Minas Geraes, 
residente á, rua Dias da Cruz n . 029, p . de orchestra^ 
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casada, com domicilio eleitoral no dislricto municipal 
do Meyer. (Qualificação cx-officio — B. E . 74 n. 269 
— 7" zona.) , 

ROSA NUNES MADUREIRA (2.659), filha de Antônio Thornaz 
Ferreira e de Dozinda Amélia, nascida a 13 de dezembro 
de 1887, em Portugal, residente á rua Bernardo n. 49, 
p . de orchestra, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal do Meyer. (Qualificação — B. E . 74 
n. 870 — 7 a zona.) 

Z J L D A D E SANTANNA FONTES (2.600), filha de Romão 
Gomes da Fonte e de Zulmira de SanfAnna Fonte, nas
cida a 20 de abril de 1915, no Distrieto Federal e resi
dente á rua Paulo de Araújo n. 22, domestica, solteira, 
com domieilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. 
(Qualificaçoã requerida n. 1.197, 11, zona.) 

ZILMl iRÜMANA FONTES (2.661), filha de Romão Gomes da 
Fonte e de Zulmira de SanfAnna Fonte, nascida a 18 de 
maio de 1916, no Distrieto Federal e residente á rua 
Paulo de Araújo u. 22, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação 
requerida n. 1.199, 11 a zona.) 

ARISTIDES A S S U M P Ç Ã O (2.662), filho dc Eulalia Assum-
pçâo, nascido a 2 de fevereiro de 1910, no Distrieto Fe
deral e residente á rua do Alto n. 23. commercio, sol
teiro, eom domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Meyer, (Qualificação requerida n. 1.181, 11 a zona.) 

GONÇALO VENIAT GUIMARÃES (2.063), filho de Alcebiades 
Coelho Guimarães e de Virgínia Adalgisa Venial Gui
marães, nascido a 19 de maio de 1913. no Distrieto Fe
deral e residente á rua Dr. Leal n. 118, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal do 
Meyer. (Qualificação requerida n. 1.163, 11" zona.) 

IRAN BARROSO DA SILVA (2.664), filho de José Nunes da 
da Silva e de Nicolina Barroso da Silva, nascido a 14 de 
dezembro de 1913, no Distrieto Federal e residente á 
avenida Amaro Cavalcanti n . 711, commercio, solteiro, 
flom domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. 
(Qualificação requerida n. 1.1115, 11* zona.) 

NEWTON .MONTEIRO RAULINO DE OLIVEIRA (2.665), fi
lho de Plinío Raulino de Oliveira e de Aline Monteiro 
Raulino de Oliveira, nascido a 4 de março de 1914, no 
Distrieto Federal e residente á rua Silva Rabello n. 49, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal do Meyer. (Qualificação requerida n. 1.156, 
11 a zona.) 

OSCARINO DOS SANTOS (2.066), filho de Domingos dos 
Santos c de Marietta Miranda dos Santo.s, nascida a 2 de 
janeiro de 1912, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro 
e residente á rua Affonso Ferreira, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaú
ma. (Qualiifcação "ex-officio", B . E. n. 1.491.) 

VI.CTORINO AUGUSTO COSTA (2.667), filho dc Francisco 
de Jesus Costa (da) e de Maria da Soledade da Costa, 
nascido a 8 de agosto de 1913 e residente á rua General 
Bellegarde n. 142, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal de Inhaúma. (Qualifica
ção "ex-officio", B. E. n. 1.427.) 

JOSÉ COELHO(2.608), f". de Joaquim José Coelho e Maria das 
Dores Coelho, nascido a 11 de janeiro de 1912, no Estado 
do Rio de Janeiro c residente á rua Maria Luiza n. 137, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . E . 
n . 1.327.) 

DAVINA MARQUES (2.669), filha de Fidelis José Marques 
e de Cândida Christina Paula Marques, nascida a 22 de 
agosto de 1907, no Distrieto Federal o residente á rua 
Dias da Cruz n. 194, domestica, solteira, com domicílio 
eleitoral no dislricto municipal do Meyer. (Qualificação 
"ex-officio", B. E. n. 1.316.) 

ALUINDO GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES (2.670). fi
lho dc Alfredo Gonçalves da Silva Guimarães e de Alice 
Primo Goulart. Guimarães, nascido a, 2 de agosto de 1907, 
na Capital Federal e residente á rua Affonso Ferreira 
n . 78, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio", 
B . E . n. 1.324.) 

AFFONSO GUIMARÃES, (2.671). filho de Custodio Marques 
Guimarães e de Guilhermina da "Silva Marques, nascido 
a 31 de março dc 1912, no Dislricto Federal e residente 
á rua Gudneza n. 133, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no dvstriclo municipal do Meyer. (Qualifica
ção "ex-officio", B . E . n. 1.325.) 

LUIZ BELLEGARD NOXE-S PIRES, filho de Augusto Belie-

gard Nunes Pires e de Ermelinda Cabral Nunes Pires, 
nascido no Dislricto Federal e residente á rua Ferreira 
de Andrade n. 17, motorista, casado,,com domicilio elei
toral no distrieto municipal do Meyer. (Qnualificação 
"ex-officio", B. E . n . 1.320.) 

RAUL GONÇALVES DO VALLE (2.673), filho de Antônio 
Gonçalves do Valle e de Augusta Elisia do Valle, nascido . 
a 22 de abril de 1892, no D. Fed. e residente á rua Garcia 
Redondo n. 05, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-
officio" n. 11.063.i 

JOÃO JOAQUIM COELHO, filho de Vasco Joaquim Coelho e 
de Izaura Augusta Coelho, nascido a 30 de abril de 1900, 
no Distrieto Federal e residente á rua Pernambuco nu
mero 310, mililar reformado, solteiro, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal de Inhaúma. (Qualifi
cação "ex-olTicio" n. 9.052.) 

PEDRO DE CASTRO RIBEIRO (2.675), filho de Bellarmino 
de Castro Ribeiro e de Caetana de Castro Ribeiro, nascido 
a 5 de junho de 1898, em Vassouras, Estado do Rio de 
Janeiro e residente á rua Maria Luiza. n . 82, bombeiro, 
casado, com domicilio eleiloral no dislricto municipal do 
Meyer. (Qualilicação "ex-officio" n. 1.3Ü7.) 

VENíCIUS HYGINO (2.676), filho de Pliaelante Hygino e de 
Maria José de Britto Hygino, nascido a 16 de janeiro de 
1914, no Distrieto Federal e residente á rua Matheus Sil
va n . 124, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação "ex-
officio" a. 1.400.) 

JOÃO CORRÊA PICANÇo (2.677), filho de Affonso Corrêa 
Picanço e de Noemia da Silva Picanço, nascido a 3 de 
fevereiro de 1913, no Dislriclo Federal e residente á rua 
José dos Reis n. 691, operário, solteiro, eom domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualifi
cação "ex-officio" n. 1.397.) 

FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA (2.678.), filho de Antônio 
Luiz da Silva e de Anna Maria da Silva, nascido a U de 
abril de 1899, em Natal, Eslado do Rio Grande do Norte 
e residente á rua Padre Januário u. 97, militar (sargen
to), casado, com domicilio eleitoral no dislricto munici
pal de Inhaúma). (Qualificação "ex-officio" n 1.420.) 

MARIO PEREIRA (2.679), filho do Antônio Caetano Pereira 
e de Cândida Cortes Pereira, nascido a 8 dc outubro de 
1395,. no Distrieto Federal e residente á rua Dia» da Cruz 
n. 273, operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
lricto municipal de Inhaúma. (Qualificação "ex-officio" 
n, 1.396.) 

JOÃO BAPTISTA DUARTE NUNES (2.680), filho de João 
Duarte Nunes Netto e de Euplirosina Fonseca Duarte 
Nunes, nascido a 25 de junho de 1910, no Distrieto F e 
deral, residente á rua Villela Tavares n. 36, funecio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no distiicto 
municipal do Meyer. (Qualificação cx-officio — B. E. 72, 
n. 29.009.) 

ARISTEU DE SOUZA FREIRE (2.081), filho de José de Souza 
Freire c de Antonia Pereira de Souza, nascido a 3 de se
tembro de 1904, no Distrieto Federal, residente á avenida 
Automóvel Club n. 402, 2° sargento do Exercito, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal dc Inhaúma. 
(Qualificação ex-officio —• D. E . 78, n. I I . ) 

•MARIA DA GLORIA MAIA E ALMEIDA (2.682), filha de 
João Poppe de Almeida o. dc Mirandolina Maia o Almeida, 
nascida a 17 de maio de 1914, no Rio de Janeiro, resi
dente á rua Dr. Bulhões n. 153, funccionaria munici
pal, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal do Meyer, (Qualificação ex-officio — B . E . 78, 
n . 59.) 

ADALIA LIMA TORRES (2.683). filha de Manoel Lima Tor
res e de Dulcinda Jardim de Lima Torres, nascida a 10 
de agosto de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua 
Tenente Costa n. 28, professora -municipal, solteira, eom 
domicilio eleitoral no oislrietn municipal do Meyer. (Qua
lificação ex-officio — B. E. 78.) 

MARIA S A BINA DE MEDEIROS- E ALBUQUERQUE SILVA 
(2.684), filha dc Joaquim José de Campos da Costa de 
Medeiros e Albuquerque e de Philomena Anisia de Car
valho Ramos Medeiros e Albuquerque, nascida a 13 de 
outubro de 1881, no Dislricto Federal, residente á r ua 
José Bonifácio n. 53, casa II, professora primaria, ca-

' sada. com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Meyer. (Qualificação cx-officio — B . E . 71.) 

MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA CARVALHO (2.685). fi
lha de João Martins 'Gomes c de Julia Lopes Gomes, nas-
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ciria a 24 de fevereiro de 1398, em Cachoeiras de Ma-
eacú, Estado do Rio cie Janeiro, -residente á rua Silva 
Rabello n . 100, professora municipal, casada, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal cio .Meyer. (Quali
ficação cx-officio — B. E. 74.) 

ISAURA CANCELLA GOMES (2.086), filha de Manoel Gon
çalves Cancella e de Laurculina Rodrigues Pereira Cau-
cella, nascida a 5 dc dezembro de 1903, no Distrieto Fe
deral, residente á rua Luiz-Silva n . 19, funccionaria mu
nicipal, casada, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B . "E. 79, 
u . 80.) 

DAL VA LEANDRO GUIMARÃES (2.687), filha de Diogo José 
Leite Guimarães e dc Áurea Gonçalves Leandro Guima
rães, nascida a 29 de junho de 1912, no Distrieto Poderá!, 
residente á rua Dias da Cruz n . 43, professora municipal, 
solteira, eom domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Meyer. (Qualificação cx-officio — B. E . 74.) 

ANTÔNIO FOGAÇA (2.688), filho de Antônio Fogaça, e de J u 
lieta Gomes Jesus, nascido a 21 dc agosto de .1909, uo 
Distrieto Federal, residente á rua Igaratá n. 37, em
pregado publico, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal dc inhaúma. (Qualificarão ex-offiac 
— B, E. 70.) 

FRANCISCO PINTO (2,089), filho de"Francisco Bento Pinto 
e de Angelina Dias da Conceição, nascido a -1 de março 
de 194 4, no Distrieto Federal, residente & rua Daniel 
Carneiro n. 98, empregado publico, solteiro, COIÜ domi
cilio eleitoral no distrieto -municipal de Intiauma. (Qua
lificação ex-o f fiei o — B . E . 7fj.; 

ANTENOR SILVA (2.690). filno d« José Manoel cia Silva e 
de Anastácia Maria cia Conceição, nascido a 8 -dc agosto 
clc 1898, em Resende, residente á rua B n . 20. Bangú, 
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officto 
— li . E. 70.) 

OLAVO TEPJ1A (2.691). filho de João Ignacio Terra e de 
Carolina Maria da Conceição, nascido a 14 de janeiro de 
1.886, cm Itagua-hy. Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Siney n . 206, funecionario publico, casado, com 
flpmicilio eleitoral no distrieto municipal dc Inhaúma. 
(Qualificação cx-officio — B. E . 70.) 

CÂNDIDO GONÇALVES PINHEIRO (2.692), filho de José 
Gonçalves Pinheiro e dc Amélia Gonçalves Pinheiro, 
nascido a 24 dc dezembro de 1887,. em Campinas. Estado 
rio São Paulo, residente á rua Dr. Bulhões n . 51., fune
cionario publico, casado, com domicilio eleitoral no distr i
eto municipal do Inhaúma. (Qualificação ex-officio — 
B. E . 70.) 

JANUÁRIO COELHO (2.693). filho de Antenor Luiz Coelho o 
de Julia José Coelho, nascido a 19 de setembro de 1913, 
em Jeronymo Mesquita, Estado do Rio clc Janeiro, rua B 
n . 617, Senador Gamará,' empregado publico, solleiro, 
com domicilio cieiforal no distrieto municipal de Inhaúma. 
íOualifieação cx-officio—B. E . 70.) 

AtLTAMIRANO SILVA BRAGA. (2.694), filho dc Antônio 
Silva Braga e de Rita Silva Braga, nascido a 16 de de
zembro de 1908, em .Redompção, Estado do Ceará, r e 
sidente á estrada ..Monsenhor Fclix n . 397, funecionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio — B. E. 70.) 
7 a zona. 

CELINA LEITE MARINHO (2.095), filha de José Joaquim Ma
rinho e de Maria Barbosa Leite, nascida a 19 de abril de 
1915, no Dislricto Federal, residente á rua Lemos Britto 
n . 1.10, funccionaria publica, solteira, com domicilio elei
toral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-
officio — B. E . 70.) 7 a zona. 

MANOEL GONÇALVES (2.096), filho de Domingos Gonçal
ves c de Florinda Gonçalves, nascido a I. dc setembro dt> 
1892, em Fafi, Portugal, residente á rua José dos RCH 
n . 453, empregado publico, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
ex-officio — B. E . ',' zona. 

CARLOS SUPPO (2.697), filho de Humberto Suppo e de Lau-
dolma Suppo, nascido a 8 de setembro de- 1912, no Dis
trieto Federal, residente á avenida Pimentel n . 18, Del 
Castillo, empregado publico, solteiro, com domicilio elei
toral no' distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
ex-officio — B . E . 70.) 7 a zona. 

jMOAGYlt BRAGA (2.098), filho do Narciso Accioly Brasa e 
dc Rita Accacia de Carvalho, nascido a ,29 de setembro 
de 1903, no Distrieto Federal, residente á rua Pedro de 

Carvalho n . 74, funecionario publico, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qua
lificação requerida. B. E. 11.767.) 6 a zona. 

DJiLMA VALENTE DE AGUIAR (2.699), filho de Antô
nio Thomaz de Aguiar o de Clotilde Valente de Aguiar, 
nascido a 21 de junho de 1900, no Distrieto Feder il, 
residente á rua Barbosa da Silva n . 34, commercio, ca
sado, com domicílio eleitora! no distrieto municipal do 
Meyer. (Qualificação requerida. B . E . n . 333.) 10-1 

zona. 
ART DA SILVA (2.700), filho de Anna d"a Silva, nascido a 9 de 

março de 1915, no Distrieto Federal, residente á rua 
Goyaz n. 1.022, commercio, solteiro, com domicilio elei
loral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação 

• ex-officio — B. E . 82, n . 1.351.) 11 a zona. 
MANOEL GOMES DA SILVA (2,701), filho de Antônio Go

mes da Silva e de Luiza Alves Galvão, nascido a 7 de j u 
lho de 1901, em Portugal, residente á rua Dias da Cruz 
u. 391, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação requerida 
B. E . n . 1.600), 11 a zona. 

OSreAS BAPTISTA DA SILVA (2.702), filho de Silvestre Ba
ptista da Silva o. de Engraça Baptista da Silva, nascido 
a 1 d e janeiro de 1894, em Villa do Conde, Est. da Bahia, 
residente á rua Carolina Santos n . 215, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio ,B . E . 78, n . 414), 
11 a zona. 

NELSON FERREIRA DA SILVA (2.703),filho de Adolpho Fer 
reira da Silva o de Dotores Damasceno da Silva, nascido a 
10 de agosto de 1916, no Distrieto Federal, residente á rua 
Goyaz n. 332, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Inhaúma (Qualificação re
querida B . E. 82. n . 1.364), 11 a zona. 

GILMAR DA SILVA (2.704), filho de Marianna Conceição da 
Silva, nascido a 24 de fevereiro de 1913, no Distrieto F e 
deral, residente á Av. Salvador de Sá n. 140, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação ex-officio B . E . 78, n. H3) , 
11 a zona. 

BENEDICTO ROSA DOS SANTOS (2.705), filho de Benedicto 
Rosa dos Santos e de Maria Bento dos Santos, nascido a 14 
de julho de 1885, em Bagé, Rio Grande do Sul,residente á 
rua Conselheiro Galvão n. 114, casa 5, operário, viuvo, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer.. 
(Qualificação ex-officio B . E . 78, n . 15), 11 a zona. 

ÍUAIUA LUIZA DE MELLO (2.706), filha de João Luiz de Mello 
e de Francisca de Mello, nascida a 13 de junho de 1883, no 
Distrieto Federal, residente Conde Porto Alegre n . 30, 

operaria, casada, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio B . E . 78, 
n. 102, 11 a zona. 

ÍNELSON FONSECA (2.707),filho de Joaquim Fonseca e de An
gela Fonseca, nascido a 2 de março de 1908, n oDistricto 
.Federal, residente Pompilio de Albuquerque n. 235,lavra-
dor, solteiro," com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal cie Meyer. Qualificação ex-officio B . E . 74, nu
mero 1.505). 14a zona. 

IRACEMA RIBEIRO SERAPHIM (2.708), filha de José Ribei
ro Seraphim e de Luzitana Ribeiro ^Seraphim, nascida a 
26 de março de 1910, em Friburgo, Estado do Rio de Ja
neiro, residente 24 de Maio n. 1.201, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Meyer 
(Qualificação requerida B . E . n. 1.1132), 11 a zona. 

L U I Z FELIPPE PEREIRA DA SILVA (2.709), filho de Felippe 
Pereira da Silva e de Luiza Bessa Pereira da Silva/nascido 
a 8 de abril de 1888, no Distrieto Federal, residente á 
Avenida Amaro Catvalcanti n . 781, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer., 
(Qualificação requerida B . E . n . 1.166), i r zona. 

JOSió DE SOUZA COSTA (2.0'7;1), filho de Manoel de Souza 
Cosia e de Augusta Maria da Conceição, nascido a 28 de 
fevereiro de 1.915,na Barra do Pirahy .Estado do Rio de Ja
neiro, residente São Bernardo n . 15, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio B . E . 67, n . 871),, 7 a zona. 

ANTÔNIO TFJXEUtA (2.711), filho de Eduardo Teixeira e de 
.Maria Alves Príncipe, nascido a 14 de junho de 189$, em 
Portugal, residente Engenho de Dentro n . 238, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
•de Meyer. (Qualificação ex-officio B . E . 74, n . . 1.475)', 
14 a zona. 

OLAVO PINTO DE VASCONCELLOS, (2.712), filho de Ra-
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phael Augusto de Vasconcellos e de Maria Pinto de Vas>-
concellos, nascido a 7 de setembro de 1908, em itaperuna, 
Estado do Kio de Janeiro, residente Tenente Costa n . 120, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer]. (Qualificação ex-officio 67, nu
mero 953), 7 a zona. 

ANGELINA ALVES RODRIGUES, (2.713), filha de Domingos 
José Alves e de Deohnda Vitalina Alves, nascida a 4 de 
Outubro de 1900, no Distrieto Federal, residente José 
dos Reis n . 169, domestica, casada, com domicilio elei
toral no distrieto municipal, de Inhaúma. (Qualificação 
B . E . 82, n . 1.375), 11" zona. 

ARTHUR ALVES DE MIRANDA (2.714), filho de Antônio 
Alves Affonso de Miranda e de Maria Margarida de Mi
randa, nascido a 24 de janeiro de 1888, no Distrieto F e 
deral, residente Ypiranga n . 77, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio B . E . 78, n . 360), 11 a zona. 

FIRMINO AUGUSTO DE CARVALHO (2.715), filho de Antô
nio José de Carvalho e de Maria da Luz de Mattos, nas
cido a 1 de novembro de 1893, no Distrieto Federal r e 
sidente á Avenida Suburbana n . 1.148, casa 4, commer
cio, casado, com domicilio' eleitoral no distrieto munici
pal de Meyer. (Qualificação requerida B. E . n . 1.027), 
11 a zona. 

ARINA MOURA, filha de Alberto de Moura e de Maria da Glo
ria Moura, nascida a 30 de julho de 1914, no Distrieto 
Federal, residente1 Engenho de Dentro n. 150, operaria, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municifal 
de Meyer. (Qualificação ex-officio B . E . 67, n . 134), 
7 a zona. 

ALMERKvDA FERREIRA DE ALMEIDA, (7.717), filha de 
Francisco Gomes Ferreira e de Isabel Gomes Duarte, 
nascida a 4 de agosto de 1906, no Distrieto Federal, resi
dente Engenho de Dentro n . 251, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto Municipal de- Meyer. 
(Qualificação requerida B . E . n. 1.179), M a zona. 

AYRTRON C O L L I N (2.718), filho de João Daniel Coilin e de 
Olindina Lacerda Coilin, nascido a 25 de julho de 1914, 
em Nitheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente José 
Domingues n. 53, barbeiro, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-officio B. E . 77, n . 21), 4 a zona-. 

CID VASCONCELLOS VASQUES (2.719), filho de -Joaquim 
Carlos Monteiro Vasques e de Zelia Vasconcellos Vas-
ques, nascido a U dè janeiro de 1914, no Distrieto Fe 
deral, residente Dr . Bulhões n. 21, commercio, solteira, 

-com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida B. E . n . 1.151), 11 a zona. 

MARIA JOSÉ ALVES CARNEIRO (2.720), filha de Antenor 
Alves Carneiro e de Maria Gomes Carneiro, nascida a 15 
de novembro dc iG'10, em Nitheroy, Estado do Rio de Ja
neiro, residente 2 de fevereiro n. 226, P . orchestra, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio B . E . 74, n . 247), 7 a 

zona. 
ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (2.721), filho de France-

lina Gomes de Oliveira, nascido a 29 de junho de 1912, 
no Distrieto Federal, residente Noemia Corrêa n . 47, la
vrador, solteiro, com- domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação ex-officio B . E . 74, 
14 a zona. 

GUALBERTA DE ANDRADE (2.722), filha de João Gual-
berto e de Felizarda Maria da Conceição, nascida a 16 
de agosto de 1904, em Minas Geraes, residente á rua Vi
tal n . 70, operaria, solteira, com domieilio eleitoral no 
distrieto municipal de Mever. (Qualificação ex-officio 
— B. E . 78. n . 349, 11 a zona.) 

JOAQUIM VIEIRA DA SILVA (2.723), filho de José Vieira 
da Silva e de Izabel Vieira da Silva, nascido a 16 de se
tembro de 1898, no Distrieto Federal, residente á rua 
Viuva Cláudio n . 222, operário, casado, com domicílio 
eleitora! no distrieto municipal de Mever. (Qualificação 
ex-officio — B. E . 78, n. 111, 11 a zona.) 

GUILHERME AUGUSTO PARRAS FILHO (2.724), filho de 
Guilherme Augusto Ferraz e de Tecla Maria de Oliveira 
•Castro, nascido a 3 de julho de 1903, no Distrieto Federal, 
residente á rua Adelaide n . 76, barbeiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de ' Meyer. 
(Qualificação, cx-officio — B . E. 77, n. 205, 4 a zona.) 

JOSE' FERREIRA DE MATTOS (2.725), filho de Júlio Fer
reira de Mattos c de Felismina Ferreira Paschoa, nasci
do a 15 do novembro do 1919, cm Monte Serrai, Estado 

de Minas Geraes, residente á rua Engenho de Dentro n u 
mero 238, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio— 
B . E . 67, n. 837, 7 a zona.} 

ANTÔNIO CORDEIRO GENU (2.726), filho de Joaquim Ma
noel da Costa e de Maria Cordeiro Genu, nascido a 17 de 
abril de 1913, em Pernambuco, residente á rua Ribeiro 
Guimarães n . 93, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-
officio — B . E . 78, n . 98, 11" zona.) 

LUIZ DE SOUZA MORAES (2.727), filho de Eduardo de 
Souza Moraes e de Joaquina de Souza Moraes, nascido a 
1 de agosto de 1907, no Distrieto Federal, residente á rua 
Bento Gonçalves n. 12, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-officio — B . E . 78, n. 44, 11 a zona.) 

MARIA AMÉLIA FREIXO (2.728), filha de Antônio do Nas
cimento Freixo e de Rosa da Conceição Ferreira, nascida 
a 26 de março de 1913, no Distrieto Federal, residente á 
rua Bernardo n . 49, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-officio — B . E . 78, n . 666, 11 a zona.) 

FRANCISCO MACHADO BORGES (2.729), filho de Francisco 
Gonçalves Borges e de Maria da Conceição Machado, 
nascido a 26 de maio de 1890, em Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Cardoso n. 166, casa 2, 
funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal do Meyer. (Qualificação requerida. 
B. E. 66. N. 58. 11 a Zona). 

JOSÉ MARQUES JÚNIOR (2.730), filho de José Marques e 
de Julia Joaquina Marques, nascido a 7 de setembro de 
1900, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 
residente á rua Maria Luiza n. 203, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. 
(Qualificai ão requerida. N. 250. 11 a Zona). 

JOAQUIM MENEZES LEAL (2.731), filho de Joaquim An
tônio da Silva Leal e de Anna Olympia, nascido a 10 
de outubro de 1910, em Recife; no Estado de Pernambuco, 
residente á- rua Ribeiro Guimarães n. 93, operário, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrieto municipal do 
Meyer. (Qualificação ex-officio. B . E . 78. N. 151, 
11* Zona). -

QNOFRE DA SILVA ESPERANÇA (2.732), filho de Nicolau 
Alves Esperança e dc Maria da Gloria da Silva Esperança, 
nascido a 6 de julho de 1914, no Distr-clo Federal, r e 
sidente á rua Jacarehy n. 127, funecionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Inhaúma. (Qualificação ex-officio. B . E . 82. 
N. 1.352. 11 a Zona). 

8YRON PEREIRA (2.733), filho de Fernando Chaves Pereira 
e de Maria Medeiros de Mello Pereira, nascido a 30 de 
junho de 1914, em Maceió, Estado de Alagoas, residente 
á rua Honorio n. 46 A, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal do Mever. (Qualificação 
ex-officio. B . E. 74. N. 1.482. 14a Zona. 

JOSÉ CALDAS (2.734), filho de Alfredo Francisco Caldas 
e de Edeltrudes Duarte Caldas, nascido a 10 de dezembro 
de 1900. cm Maeahé, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Teixeira de Pinho n. 37, 3° sargento bombeiro, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação ex-ôfficio. B . E . 66. X. 92. 
7 a Zona). 

FLODOALDO MACEDO COSTA (2.735), filho de Manoel Ma
cedo Costa e de Zelina Pereira da Costa, nascido a 5 
de novembro de 1910, no Distrieto Federal, residente 
á rua Dr. Leal n. 172, empregado no commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Inhaúma. (Qualificai ão requerida. B . E. 62. N. 11.131. 
6 a Zona.) 

JOSE' MARINHO JURADO RUIZ (2.736), filho de José Ju 
rado e de Aurora Ruiz, nascido a 10 de agosto de 1901, 
no Distrieto Federal, residente â rua Grauben Barbosa 
n. 19, casa 3, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação reque
rida n. 11.763 da 6 a zona.) 

MANOEL GIL RIBEIRO (2.737), filho dc Manoel Tibivrcio 
dos Santos Ribeiro e de Leonor Thereza da Silva Ribeei-
ri e dc Leonor Thereza da Silva Ribeiro, nascido a 11 de 
julho de 1911, no Distrieto Federal, residente á rua 
Borja Reis n. 205, empregado no commercio. solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. 

(Qualificação requerida n. 1.208 ria 11 a zona.) 
ESTHEll RIBEIRO DE ASSUMPÇÃO (2.738), filha dc An-
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tonio Domingos de Assumpção o de Francisca Ribeiro de 
Assumpção, nascida a 21 de dezembro de 1913, no Dis
trieto Federal, residente á rua Maranhão n. 12Ü-A, pro
fessora de orchestra, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B . 

. E . 74, n. 278, 7" zona.) 
SABINO DA PENHA FRANGO (2.739), filho'de José Franco 

da Fonseca e de Julia Ramos da Fonseca, nascido a 9 de 
outubro de 1910 no Distrieto Federal, residente á rua 
Jorge Rudge n. 61, medico, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
requerida — B. E . 76, n. 1.155 da 8" zona.) 

JURACY ASSUMPÇÃO SAGCHI (2.740), filha de Beraldo 
Sacchi e de Augusta Assumpção Sacchi, nascido a 26 de 
dezembro de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Piranga n. 41, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação 
requerida n. í .075 da 11" zona.) 

CÂNDIDA COSTA (2.741), filha de Pedro Peres da Silva e 
de Clara da Gloria, nascida a 16 de agosto de 1892, em 
Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Ra-
iniro Magalhães n. 17, professora de orchestra, viuva, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. 
Qualificação ex-officio — B . E . 74, n. 244, da 7 a zona.) 

MANOEL PEDRO ARRUDA (2.742), filho de João Pedro de 
Arruda e de Paulina Elvira de Arruda, nascido a 23 de 
janeiro de 1889, no Distrieto Federal, residente á rua Iso-
üna n. 63, operário, casado, com domicilio eleitora! no 
distrieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio 
— B. E . 78, n. 161 da 11" zona.) 

LUIZ DA COSTA RODRIGUES (2.743), filho de João da Costa 
Rodrigues e de Arlmda da Costa Rodrigues, nascida a 25 
de maio de 1914, no Distrieto Federal, residente á rua 
dos Ourives n. 37, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-
nfficio — B. E. 67, n. 993, 7 a zona.) 

A.MANCIO DA SILVA MOURA (2.744), filho de Luiz da Silva 
Moura e de Herminia Moura, nascido a 1 de julho de 
1900, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Flack n. 69, operário, solteiro, com domicilio eieitoral 
no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio 
— B. E. 78, n. 361, 11 a zona.) 

ÁLVARO BAZIN COSTA (2.745), filho de Jesuina Maria 
Costa, nascido a 5 de agosto de 1905, em Maeahé, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Atalíba n. 24, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
do Meyer. (Qualificação ex-offició — B. E. 78, n. 367, 
11 a zona.) 

-PTLDRO CARNEIRO ROSA (2.746), filho de Francisco Carneira 
e de Bernardina Carneiro, nascido a 22 de junho de 1910, 
no Distrieto Federal, residente a rua Aquidaban ní 809, 
operário, casado, com domieilio eleitoral no distrieto mu
nicipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B. E. 78, 
n. 346, 11 a zona.) 

CARLOS FÍORAVAN1T IULIO (2.747), filho de Decoroso'di 
Iulio e de Elisabethe Gampitelli, nascido a 13 de feve
reiro dc 1886, na Itália, residente á rua Pernambuco 
n. 58, operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal do .Meyer. (Qualificação ex-officio — B. E. 78, 
n. 31, 11 a zona.) 

35LMEZTDIA ARAÚJO CARVALHO (2.748), filha de José Ramon 
de Carvalho e de Eugenia Araújo Carvalho, nascida a 
10 de novembro de 1899, no Distrieto Federal, residente 
•á rua São Francisco Xavier n, 638-A, casa 4, professora, 
•casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Meyer. (Qualificação requerida n. 657, 11* zona,) 

IRENE LOPES (2.749), filha de Antônio Manoel Lopes e de 
Maria Cândida, nascida a 12 de abril do 1915, no Distrieto 
Federal, residente á rua Emilia de Menezes n. 109, do-

', anescita. solteira, com domicilio eleitoral no. distrieto mu
nicipal do'Meyer. (Qualificação requerida n. 1.477, 11° 
zona.) 

EDW1GJ3S MARQUES (2.750). filho de Emiiin Francisco Mar-
' .' .quês e de Norberta Dias da Conceição, nascido a 17 de ou

tubro de 1877, no Rio de Janeiro, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer, á rua 
Salvador Pires n . 43. (Qualificação requerida, B . E.,-
resicíente á rua Salvador Pires n . 43. (Qualificação r e 
querida. B . E. , n. 880, da 11 a zona.) 

IRACEMA DOS SANTOS (2.751), filha de Ismael Rodrigues 
dos Santos e de Alice Corroa dos Santos, nascida a 30 de 
março de 1908, no Distrieto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer, re

sidente á rua Cardoso n. 122. (Qualificação requei ida, 
B . E . , u . 1.074, da 11 a zona.) 

CYRILLO DE OLIVEIRA (2.752), filho d 0 Etelvina Maria de 
Oliveira,, nacido a 11 de fevereiro d.i 1896, no Distrieto 
Federal, empregado municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer, residente á es
trada Camboatá n. 22. (Qualificação requerida B. E . , 
n . 1.448, da 13 a zona.) 

MANOEL ZEFERINO DE FARIA (2.753). filho de Zeferino 
Leite de Faria e de Maria Luiza de Faria, nascido a 15 de 
novembro de 1887, em Floresta, Estalo de Pernambuco, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Meyer, residente á rua Visconde de Nictheroy 
n . 55. (Qualificação "ex-officio" B . E. 78, n. 191, da 
11 a zona.) 

PEDRO FRANKLIN DE OLIVEIRA (2.754), filho de Ceciliano 
Frankün de Oliveira e de Eliza das Neves Oliveira, nas
cido a 31 de março de 1914, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Inhaúma, residente ú rua Aquidabam n. 298. 
Qualificação requerida Bi E . , n. 1.050. da 11 a zona).. 

JOSE' TEIXEIRA DO COUTO (2.755), filho de Celso Ayres 
Cordeiro do Couto e de Herminia TetScira do Couto, nas
cido a 2 de agosto de 1916, era Vassouras, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer, residente á rua Tenente 
Costa n.' 116. (Qualificação "ex-offieio"' B . E. , 78, nu
mero 58, da 11" zona.) 

WALDEMAR D'A COSTA AMARAL (2.756), filho de Rodrigo 
Gentil do Amaral e de Ozenda Costa Amaral, nascido a 10 
de novembro de 1910. no Distrieto Federal, operário, re
sidente á rua Villela Tavares n. 06, com domicilio elei
toral no distrieto municapal de Meyer. (Qualificação "ex-
offieio". B . E.. 78, n. 120, da 11 a zona.) 

HERNANÍ JOSÉ SANT'ANNA (2.757), filho de Evaristo José 
de SanfAnna e de Rita Maria dé SanfAnna, nascido a 
29 de agosto de 1906, no Distrieto Federal, residente á 
rua Marquez de Aracaty n. 29, commercio, casado, com 
domicilio leitora] no distrieto municipal de • Meyer. 
(Oualificação requerida n. 1.471, 13 a zona). 

DANIEL .ALVES ALMEIDA (2.758), filho de Alzira Alves 
Almeida, nascido a 17 de maio de 1914, no Distrieto Fe
deral, residente á rua Borges Monteiro n . 131, lavrador, 
casado, eom domicilio eleitoral, no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E. 74, n . 1.470, 14' 
zona) . 

JOSÉ LOPES CARDOSO FILHO (2.759), filho de José Lopes 
Cardoso e de Alzira Dão Cardoso, nascido a 23 de novem
bro de 1913, no Districtco Federal, residente á rua Brau-
lio Muniz n . 105, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-
officio. B . E . n . 07, n . 842, 7 a zona). 

-MARIA DÁ CONCEIÇÃO BUSTAMANTE DA LUZ (2.760), 
filha de Eugênio Bernardo tíft Luz e de Maria Bnátamante 
da Luz, nascida a 15 de agosto de 1914, em Recife, Estado 
dc Pernambuco, residente á rua Ramiro de Magalhães 
n. 23, professora cie orchestra, solteira, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-
officio, B . E . n. 74, n . 253, 7 a zona). 

LECY DE BRITTO MENDONÇA (2.761), filha de Floren-
tino Arantes do Mendonça e de Ceciiia dc Britto Men
donça, nascida a 10 de fevereiro de 1909, no Distrieto 
Federal, residente á rua Americana n. 11, domestica, sol
teira, com domicilio leitoral no distrieto municipal de 
Mever. (Oualificação requerida n. 992, 7* zonal. 

VIRGÍLIO BERNARDO DIAS (2.702), filho de Elpnlio Ber
nardo Dias e de Palmyra Ferreira Dias, nascido a 21 de 
abril de 1916. no Distrieto Federal, residente á rua En
genho de Dentro n. 168, commercio,' solteiro, eom domi
cilio leitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida n. 1.107, 11* zona). 

AVELINO DO ESPIRITO SANTO (2.703), filho de José do 
Espirito Santo Amendoeira e dc Olivia cio Carmo, nascido 
a 20 de março de 1900,.no Distrieto Federal, residente á 
rua Júlio do Carmo n. 75, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifi
cação ex-officio, B. E . , n . 74, n . 1.402, 14* zcimO. 

RICARDO BARLETTA (2.764), filho de Raphael Barletta e 
de Annunciata Barletta, nascido a 25 de março de 1909, 
no Distrieto Federal, rua Júlio do Carmo n. 45, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação, ex-officio, B. E . 74, n. 1.458, 
14 a zona.) 
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CARLOS PEREIRA GOMES (2.765), filho de Galdina Vieira 
de Lima. nascido a 30 de janeiro de 1911, no Distrieto 
Federal, rua General Parindo n. 24, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualif :eação requerida n . 483, 11 a zona.) 

FLORA MAnQUES NUNES (2.766), filha de Fidelis José 
Marques e de'Cândida Christina de Paula. Marques, nas-
Mda a 27 de setembro de 1908, no Distrieto Federal, rua 
Luiz Silva n. 109, funccionaria publica, casada, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida n. 1.322, 11 a zona.) 

NELSON SILVA (2.767), filho de Jovino Silva e de Virgínia 
dos Santos, nascido à 25 de fevereiro de 1914, em Ifape-
mirim. Estado do Espirito Santo, rua Dias da Cruz mi
noro 498, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação n. 813, 11" 
zona.) 

JOÃO MIRACA (2.768), filho de Luiz Miraca e de Buzana De-
siderata, nascido a 17 de maio de 1896, no Distrieto F e 
deral, avenida Amaro Cavalcanti n . 423, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida n, 1.321. 11 a zona.) 

WALDEMAR FERNANDES FAM (2.769), filho de Manoel, 
Fernandes Fam e de Virgínia Veiga, nascido a 9 de abril 
de 1913, no Distrieto Federal, rüa Daniel Carneiro nu 
mero 146, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação requerida 
n. 473, 11 a zona.) 

ROMEU PEREIRA (2.770), filho de Asdrubal Pereira e de 
Eloyna Maria da Silva, nascido a 28 de dezembro de 
1911, no Distrieto Federal, rua Senador Soares n, 22, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida n. 1.557, 
7° zona.) 

ANTENOR TEIXEIRA GUIMARÃES (2.771), filho de Paulo 
João Teixeira Guimarães e de Joaquina do Nascimento, 
nascido a 2 de julho de 1894, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Joaquim Tavora n . 36, empregado no 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal do Meyer. (Qualificação requerida. N. 370. 
10* Zona. 

OSWALDO CARLOS TEIXEIRA (2.772), filho de Faustino 
Carlos Teixeira e de Amélia Martins Teixeira, nascido a 
9 de fevereiro de 1906, no Distrieto Federal, residente 
á rua Maria Vargas n . ' 2 2 , empregado no commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Meyer. (Qualificação requerida. N. 526. 12 a Zona). 

SIMÃO ANTÔNIO DE SOUZA (2.773), filho de João Baptista 
de Souza e de Isaura Ferreira de Souza, nascido a 9 de 
fevereiro de 1909, no Distrieto Federal, residente á rua 
Cruz e Souza n . 103, empregado no commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requerida. N. 435. 12a Zona). 

MOACYR DA SILVA (2.774J, filho de Domingos Carmello da 
Silva e de Leonor Augusto da Silva, nascido a 21 de 
outubro de 1912, no Distrieto Federal, residente á rua 
Goyaz n . 35, empregado no commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida. N. 464. 11 a Zona). 

A0ALISS1MO MARANHÃO (2.775), filho de Sebastião Ma
ranhão e de Catharina Maria da Conceição, nascido a 
4 de outubro de 1909, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á Travessa Affonso n. 15 A, empregado no commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida. N. 772. 19* Zona). 

NELSON FERNANDES PEREIRA (2.779), filho de Pedro Pe
reira Sobrinho e de Maria Fernandes, nascido a 29 de 
març,o de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua-
Coronel Brandão n. 28, empregado no commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida. B . E . 58. N. 7.570. 5 a Zona). 

NELSON VIANNA DE SOUZA (2.777), filho de Arlindo Vi
anna de Souza e de Maria Francisca de Jesus, nascido 
a 6 de janeiro de 1916, no Distrieto Federal, residente 
á rua Silva Xavier n . 124, funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 

. (Qualificação ex-officio. B . E . 76. N. 191. 1" Zona). 
PAULO DE MORAES E SILVA (2.778), filho de Francisco de 

Moraes e de Francisca Lopes, nascido a 9 de junho de 
1904. no Distrieto Federal, residente á rua Bella Vista 
n. 130, do commercio, casado, com domicilio eleiloral no 
distrieto municipal do Meyer. (Qualificação requerida 
— B."E. n. 373, 10a zona.) 

AMANDO FERNANDES (2.779), filho de Antônio-José Fe r 
nandes e de Clara César Fernandes, nascido a 17 de j a 
neiro de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua Heleo-
dora n. 42-A, servente de 2 a classe, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualifi
cação ex-officio — B. E. 78, n. 1, 4* zona.) 

ARY MONTEIRO DE BARROS (2.780), filho de Doming03 
Monteiro de Barros e de Rosa da Conceição, nascido a 1 
de agosto de 1908; no Distrieto Federal, residente á rua 
Júlio do Carmo n. 476, do commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qua
lificação ex-officio — B. E. 66, n. 400, 1* zona.) 

ANTÔNIO PEREIRA LOUREIRO (2.781), filho de Antônio 
Pereira Loureiro e de Delfina Pereira, nascido a 17 de 
maio de 1888, em Portugal, residente á rua Ramiro Maga
lhães n. 17, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — 

, B. E. 74, n. 1.478 14' zona.) 
ARTHUR GOMES DA CRUZ (2.782), filho de Francisco Peres 

da Cruz e de Rosa Gomes da Cruz, nascido a 17 de abril 
de 1911, no Distrieto Federal, residente á rua Miguel de 
Frias n.. 49. operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio 
— B. E. 67, n. 868, 7 a zona.) 

ADERMEVAL GONÇALVES PORTUGAL (2.783), filho, de 
Arthur Gonçalves Portugal e de Franeisea Magdalena 
Portugal, nascido a 1 de março de 1910, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua do Amparo n. 91, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
do Meyer. (Qualificação cx-officio — B. E. 78, n. 80, 11* 
zona.) 

FRANCISCO ALVES 'MACHADO (2.784), flho d e Antônio 
Alves Machado e de Maria Soares Machado, nascido a 18 
de agosto de 1899, no Distrieto Federal, residente á rua 
Dias da Cruz n. 055, do commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Quali-
ficaçãt ex-officio — B. E, 66, n. 393, I a zona.) 

JOÃO SORDO (2.785), filho de Pascoal Sordo e de Maria 
Rosário Malfatono, nascido a 11 de dezembro do 1896, 
no Distrieto Federal,-residente á rua Sete n. 1, operário, 
casado, com domieilio eleitoral no distrieto municipal 
do Meyer. (Qualificação ex-officio — B. E. 78, n. 357, 
11' zona.) 

JOÃO ROCHA (2.786), .fllió de Caetano Rocha e de Elvira 
Rocha, nascido a 2 de agosto de 1905, em São João Marcos,' 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Bento Ribeiro 
n. 80, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — 
B. E. 78, n. 90, 11 a zona.) 

ÜNIVALDO FERREIRA PIMENTA (2.787), filho de José Fe r 
reira Pimenta e de Laura Ferreira Pimenta, nascido a 5 
de março de 1912, no Distrieto Federal, residenle á rua 

Guilhermina n. 31, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação 
ex-officio — B. E. 78, n. 348, 11 a zona.) 

OSWALDO LOPES GUIMARÃES (2.788), filho de Bento Lopes 
Guimarães e de Carolina Roque Guimarães, nascido a 
31 de março de 1907, no Distrieto Federal, residente á 
rua Meyer n. 24, operário, solteiro, com' domicilio eleito
ral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-
officio — B. E. 78, n. 061, 11 a zona.) 

OSWALDO FERREIRA DIAS (2.789), filho de José Ferreira 
Dias e de Maria Gloria Lima Dias, nascido a 18 de julho 
de 1910, no Distrieto Federal, residente á rua Engenho 
de Dentro n. 235, barbeiro, soiteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação ex-
officio — B. E. 77, n. 210. 4 a zona.) 

JOSÉ BAPTISTA DA COSTA (2.790), filho de Manoel Baptista 
da Silva Costa e de Maria Simões da Costa, nascido a 2 
de abril de 1915, no Distrieto Federal, residente rua 
Daniel Carneiro n. 131, lavrador, solteiro,, com domicilie 
eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qualifcaçâo 
ex-offcio — B. E. 74, n. 1.459, 14 a zona.) 

JOÃO DE AGUTAR FERRARI (2.791), filho de Antônio Fer 
rari e de Maria Aguiar Ferrari, nascido a 15 dc junho 
de 1915, em Maceió. Estado de Alagoas, residente á rua 
Dr. Bulhões n. 197, lavrador, solteiro, oom domieilio 
eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação 
ex-officio — B. E. 74. n. 1.457, 14 a zona.) 

MARTINIANO MANOEL DE SANTANNA (2.792), filho de 
Florencio Manoel de SanfAnna e de Dionisia Honoratà 
de SanfAnna. nascido a 18 de julho cie 1912, no Distrieto 
Federal, residente á rua Casemiro de Abreu n. 42, nicke-
lador. casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni-
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• cipal do Meyer. (Qualificação requerida n. 1.179; 7 a i 

zona.) 
PT OEM IA AUGUSTA DE SA (2.793), filha de Olympio Manoel 

de Sá e de Martiniana Augusta de Sá, nascida a 15 de 
abril de 1910, no Distrieto Federal, residente á rua Vaz 
Toledo n. 131, domestica, solteira, com domicilio eleito-

- ral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação re
querida n. 11.791, 7° zona.) 

WALDEMAR PEREIRA MARTINS (2.795), filho de João Pe
reira Martins e de Aurora Loureiro Martins, nascido a 
17 de setembro de 1914, no Distrieto Federal, residente 
á rua Senador Pompeu n. 135, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qua
lificação ex-officio— B. E. 78, n. 340, 11' zona.) 

Distrieto Federal, 27 de agosto de 1934. — O escrivão. 
àd-hoc, Joaquim Boaventüra da Silva Mattos. 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos munic ipaes 1e Meyer e I n h a ú m a ) 

ialx D r . 1 Edmundo de Oliveira F i g u e i r e d o 

Faço publico, para os fins dos art3. 43 do Código e 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo. da 1 1 a Zona Eleitoral, estão sendo proces
sados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

JOSÉ BERNARDINO DA COSTA (2.795;, filhe de Manoel 
Francisco da Costa e de Antonia Prazalina de Alcântara 
nascido a 20 cie setembro de 1906, em João Pessoa, Es
tado da Parahyba, residente á rua Vaz da Cos
ta, 26, sargento da Armada, casado, com domicilio elei
toral, no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualifica
ção ex-officio, B. E . 71, I a zona.) 

ANTÔNIO DOS SANTOS MONTEIRO (2.796), filho de Ca-
semiro Russo, e ae Lúcia do Patrocínio, nascido a 12 de 
fevereiro de 1884, brasileiro naturalisarV> residente á 
rua Maria, 21, servente, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação exoffi-
cio. B. E . 71, I a zona.) 

ESMERALDINO MENEZES DE OLIVEIRA (2.797), filho de 
Pedro ias/' de Oliveira, e de Adelayde Menezes de Oli
veira, nascido a 17 de janeiro de 1909, em Maceió, Es
tado de Alagoas, residente á rua Valorio, 29, Quintino, 
l c sargento do Exercito, casado, com domicilio eleito
ral, no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-
officio. B. E. 77. 9 a zona.) 

JOSft MULLER (2.798;, filho de Christiano Augusto Mul-
ler e de Maria de Nazareth Muller, nascido a 5 de abril 
de 1906, em S. João Del Rey, Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Cachamby, 241, 2 o sargento do Exercito, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Mever. (Qualificação ex-officio.~B. E . 76, n . 3, 9" zona.) 

CELSO FERREIRA CÂMARA (2.799), filho de Carlos Adria
no Câmara e de Joanna Ferreira Câmara, nascido a 7 
de outubro de 1908. no Distrieto Federal, residente à rua 
da Abolição, 155, fundos, funecionario municipal, casa
do, com domicilio eleitoral no" distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificarão ex-officio. B . E . 74. 7 a zona.) 

MARTA JOSÉ LACERDA (2.800), filho de Antônio Ignacio 
Lacerda e de Maria Cândida Lacerda, nascido a 23 do 
julho de 1897, no Distrieto Federal, residente á rua Bor
ges Monteiro. 91-A, funccionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Oualificação ex-officio. B . E . 79. n . 14. 7 a zona.) 

ELZA BEZERRA PTMENTEL (2.801). filha de Eduardo Ho-
norio de Amorim Bezerra e de Maria da Gloria Mattos 
Beze-rra, nascida a 10 de abril de 1898, no Distrieto Fe
deral, residente á rua Villela Tavares. 67, professora 
primaria, casada, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 
74. 91. 7 a zona.) ' 

HILDA F . DANTAS D'AVILA Í2.802), filha de Pedro Alves 
da Fonseca e de Maria R' 'rigues da Fonseca, nascida a 
14 de junho de 1899, no Distrieto Federal, residente á' 
rua Aquidaban, 168, funccionaria municipal, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E. 78, 4 a zona.) 

AMÉLIA DE CASTRO VIANNA (2.803), filha de Henrique 
de Castro Vianna e .de Alexandrina da Silva Vianna, nas
cida a 26 de março'de 1907, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Gustavo Gama, 9, funccionaria municipal, 

casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualifcaçâo ex-officio, B . E . 74, 7 azona.) 

MARIA DE LOURDES MOREIRA, (2.804), filha de Romeu 
Stozembach Moreira e de Ocarlina Cândida Ferreira Mo
reira, nascido a 26 de junho de 1913, no Distrieto F e 
deral, residente á rua Ramiro Magalhães, 76, funccio
nar ia 'municipal , ' sol te i ra , com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 79, n. 36, 7 a zona.) 

MARIA DO CARMO ALVES DE OLIVEIRA COTRIM (2.805) 
filha de Pamphilo José Alves de Oliveira e de Elvira 
Ayrão Oliveira, nascida a 22 de outubro de 1893, no Dis-

• tricto Federal, residente á rua Cardoso, 66, funccionaria 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E. 9, 
municipal, casada, com domicilio eleitoral no distrieto 
n. 25.401, 4 a zona.) 

ZELIA CALDAS GRAF (2.806), filha de Gustavo Graf e de 
Zelia Caldas Graf, nascido a 7 de junho de 1912, ho 
Distrieto Federal, residente- á rua S. Francisco Xavier, 
514, funccionaria municipal, solteira, com domicilio elei
toral, no distrieto municipal de Meyer. (QualificaçãG 
ex-officio, B . E . 74, n. 312, 7 a zona.) 

NYRCE RODRIGUES DOS SANTOS (2.807), filha de Josó 
Vicenta Dias dos Santos e de Adelina Soares Rodrigues 
dos Santos, nascida a 22 de fevereiro de 1912, no Distri
eto Federal, residente á rua Anna Nery, 299, professora 
primaria, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer, (Qualificação ex-officio, B. E. 71, 
numero, 251, 7 a zona.) 

NAIR DE GUSMÃO LIMA (2.808), filha de Carlos Ferrão de 
Gusmão Lima e de Maria Mathilde de Gusmão Lima, 
nascida a 20 de junho de 1912, em Nictheroy, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua 10, 39, Villa Engenho 
da Rainha, funccionaria municipal, solteira, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação ex-officio, B. E . 78, n . 75, 4 a zona.) 

ARACY DA FONSECA FRANCO (2.809), filha de Luiz An
tônio Ferreira Franco e de Maria Carlota da Fonseca 
Franco, nascida a 6 de outubro de 1902, no Distrieto 
Federal, residente á rua Victor Meirelles, 189, c. 5, 
professora primaria, casada, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 79, 7 a zona.) 

EÜCLYDES DA COSTA LIMA (2.810), filho de Hernant 
Eurico da Costa Lima e de Cezarina Ferreira de Lima, 
nascido a 13 de" abril de 1912, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Barão Bananal, 151, funecionario municipal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto ^municipal 
de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, 4 a zona.) 

CARMEN CANCELLA COLLARES (2.811), filha de Manoel 
Gonçalves Cancella e de Laurentina Rodrigues Perei
ra Cancella, nascida a 10 de abril de 1902, no Distrieto 
Federal, residente á rua das Officinas, 6, funccionaria 
municipal, casada, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 
79. n . 54, 7 a zona.) 

L Í A BROWN DUARTE (2.812), filha de Jorge Brown e de 
Amélia de Medeiros Brown, nascida a 1 de junho de 
1905. em Nictheroy, residente á rua Silva Rabello, 101, 
c. 17, funccionaria municipal, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto munic ipalde Meyer. (Qualificação 
ex-officio, B. E . 79, n . 87, 7 a zona.) 

ETÍENNE DE SOUZA "SANTOS (2.813). filha de Gastáo 
Santos e de Alda de Souza Santos, nascida a 21 de no
vembro de 1908. no Distrieto Federal, residente â rua 
Maria Calmon, 37. funccionaria municipal, solteira, corn 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 78, 7 a zona.) 

MARIA DE LOURDES ARAÚJO CARVALHO (2.814), filha 
de José Ramon Carvalho e de Eugenia Araújo Carvalho, 
nascida a 17 de janeiro de 1902, no Distrieto Federal, 
residente á rua S. Francisco Xavier. 638, c. 4, funccio
naria munichial. solteira, com domicilio eleitoral no 

- distrieto municipal dc Meyer. (Qualifcaçâo ex-officio, 
B . E . 79. 7 a zona.) 

CELESTINA COSTA (2.815), filha de Antônio Rodrigues 
Nunes e de Maria Guedes de Menezes, nascida a 6 de 
março de 18S0, no Distrieto Federal, residente á Estra
da Nova da Pavuna. 881. funccionaria municipal, viuva, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Inhaúma'. (Qualificação ex-officio, B . E . 79, n . 52, 

. 7 a zona.) 
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OTTILIA VIEIRA (2.816), filha de Antônio Fernandes Vie
ra e de Isabel de Mello Vieira, nascida a 29 de dezem
bro de 1904, no Distrieto Federal, residente á rua São 
Gabriel, 33, prof. primaria, municipal, viuva, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyei. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 74, n . 278, 7 a zona.) 

ALCIDES ARRUDA (2.817), filho de João Pedro Arruda e 
de Paulina Elvira de Arruda, nascido a 27 cie fevereiro 
de 1904, no Distrieto Federal, residente á rua Bazilío da 
Gama,, 59, sargento, ajudante do Exercito, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 3, 7* zona.) 

MAXIMIANO FERREIRA DIAS (2.818;, filho de Jeronymo 
Manoel Ferreira e de- Barbara Felizarda Ferreira, nas
cido a 29 de maio de 1876, em Pirahy, Estado do Rio de 
Janeiro, residente â Estrada Octavianò, 48, empregado 
publico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio, B . E . 
70. 7, zona.) 

ADOLPHO DUARTE (2.819), filho de Francisco Antônio 
Duarte e de Corina Lima Duarte, nascido a 27 de fe
vereiro de 1901, no Distrieto Federal, residente á rua 
Parimá. 71, empregado publico, solteiro', com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualifi
cação ex-officio, B, E . 70, 7 a zona.) 

MARIO JOSÉ FERNANDES (2.820), filho de Luiz José Fer
nandes e de Carmelinda Fernandes Dias, nascido a 10 
de novembro de 1905, no Distrieto Federal, residente á 
rua José dos Reis, 739, funecionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação ex-officio, B. E . 70, 7 a zona.) 

LOURIVAL VIEIRA BORGES (2.821), filho de Antônio 
Vieira Borges e de Antonia Gonçalves Borges, nascido 
a 6 dc outubro de 1898, em Nictheroy, Estodo do Rio de 
Janeiro, residente á rua Barão Bom Retiro, 135, fune
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 70, 7 a zona.) 

LUIZ LESSA MARTINS (2.822), filho de José Antônio Mar
tins e de Herminia Lessa Martins, nascido a 24 de fe
vereiro de 1915, no Distrieto Federal, residente á rua 
Lopes da Cruz, 57, empregado publico, solteiro, com do
micilio eieitoral no distrieto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação ex-officio. B . E . 70, 7 a Zona.) 

NELSON LUIZ DE GÓES (2.823), filho de Manoel Luiz de 
Góes e de Maria de Jesus Góes, nascido a 19 de janeiro 
de 1907, no Distrieto Federal, residente á rua Maria Pau
la, 29, Engenho de Dentro, empregado publico, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaú
ma. (Qualificação ex-officio, B . E. 70, 7 a Zona.) 

DIMAS RODRIGUES SANDIM (2.824). filho de Bento Rodri-
. gues Sandim e, de Maria da Guia Sandim, nascido a 30 

de junho de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua 
Nina Ribeiro, 53, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-
officio. B . E . 66, I a Zona.) 

VALENLTM TAVARES DE ALMEIDA (2.825), filho de Fran
cisco Tavares de Almeida e de Thereza Cândida de Al
meida, nascido a 17 de julho de 1902, no Distrieto F e 
deral, residente á rua Magalhães, 50, portuário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 67, 7 a Zona.> 

LÚCIA RODRIGUES CARAMIGO (2.826), filha de José fia-
ramigo e de Elisa Caramigo nascida a 18 de maio de 
1899. em Amparo, Estado de São Paulo, residente á rua 
Flack, 75, operaria, casada, com domicilio elitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 

- B . E . 78, n . 698, 1 1 a Zona.) 
AMAURY FONSECA DE OLIVETRA REIS (2.827), filho do 

Alberto de Oliveira Reis e de Adelina Fonseca de Olivei
ra Reis, nascido a 8 de julho de 1913, no Distrieto Fede
ral, residente^ á travessa Claudina, 103, eommercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 63'". 1 1 a Zona.) 

MARIA BASTOS CASTRO E SILVA (2-828:, filha de Fran
cisco Alves Leite Bastos e de Jacintha Muniz Leite Bas
tos, nascida a 19 de junho de 1872, no Distrieto Federal, 
residente no Morro do Vintém, 222, domestica, viuva, 
com domicilio eleitora! no distrieto' municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 99, 1 1 a Zona.) 

LAUDICEA SEPULVEDA (2.829), filha de José Ferreira Se-
pulveda e de Josephina de Oliveira Sepulveda, nascida 
a 27 de junho de 1915, no Distrieto Federal, residente á 
rua Carolina Santos, 104. professora, solteira, tom do •• 

micilio eleitoral no distrieto municipal Je Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 1.302, 1 1 a Zona.) 

DJANIRA MAIA CARNEIRO (2.830), filha de Arthur de 
Souza Maia e de Elvira de Oliveira Maia, nascida a 10 
de junho de 1910, no Distrieto Federal, residente á rua 
Eleutherio Motta, 67, operaria, casada, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-
officio, B . E. 78, n . 696, 1 1 a Zona.) 

GRAIA DE ALBUQUERQUE (2.831), filha de João Cordeiro 
de Albuquerque e de Julia Albuquerque, nascida a 25 
de julho de 1915, no Distrieto Federal, residente á rua 
Wencesíau, 104, operaria, solteira, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex* 
officio, B . E . 78, n . 042, 1 1 a Zona.) 

CREMILDA DE SOUZA MAIA (2.832,1, filha de Arthur de 
Souza Maia e de-Elvira dc Oliveira Maia, nascida a 4 de 
junho de .1913, no Distrieto Federal, residente á estrada 
Engenho da Pedra, 745, operaria, solteira, com domicilio 
cleiioral no distrieto municipal 'de Meyer. (Qualificação 
ex-officio. B . E. 78. n . 634. 1 1 a Zona.) 

OCTAVIO TAVARES JÚNIOR (2.833), filho de Octavio José 
Tavares e de Maria Chaves Torres, nascido a 18 de abril 
de 1915, em Uberaba, Estado de Minas Geraes, residente 
á rua Magalhães Couto, 48, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Quali
ficação ex-officio, B . E. 78.-n. 650. 1 1 a Zona.) 

TERECI LISBOA (2.834), filha de Plinio César Guimarães 
Lisboa e de Isaura Lapa Lisboa, nascida a 30 de abril 
de 1916, no Distrieto Federal, residente á rua Wences
íau, 102, operaria, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Mever. (Qualificação ex-officio, 
B. E . 78. n . 643. 1 1 a Zona.) 

ALDEMIRO DE SOUZA MAIA (2.855), filho de Arthur de 
Souza Maia e de Elvira de Oliveira Maia, nascido a 1 de 
janeiro de 1916, no Distrieto Federal, residente á es
trada Engenho da Pedra, 745, operário, solteiro, com do
micilio eleiloral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação ex-officio, B . E, 78, n. 635, 11 a Zona.) 

GLAUCO CORRÊA CHAGAS (2.836), filho de Jacintho Fon
seca Chagas e de Laura Corrêa Chagas, nascido a 23 de 
dezembro de 1915, em Nictheroy, Estado do Rio de Ja 
neiro, residente á rua Barão Bom Retiro, 297, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer* (Qualificação ex-offi-úo, B . E . 74, 14 a 

Zona.) 
JOÃO FRANCISCO DA COSTA (2.837), filho de João Fran

cisco da Costa e de Maria Augusta Cavalcanti, nascido a 
25 de junho de 1913, no Distrieto Federa,, residente á 
rua Itaquaty, 62, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 66, I a Zona.) 

NESTOR BAPTISTA CORRisA CHAGAS (2.838), filho de Ja 
cintho da Fonseca Chagas e de Lara Corroa Chagas, nas
cido a 24 de junho -de 1913, em Nictheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Barão Bom Retiro, 297, la
vrador, solteiro, com domicilio eleiloral no distrieto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, 
14 a Zona.) 

JAPHET SANTOS (2.839), filho de Alberto Augusto dos 
Santos e de Ruth de. Oliveira Santos, naseido. a 19 de 
fevereiro de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua 
Barão Bom Retiro, 297, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Quali
ficação recuerida, n. 1.260, 1 1 a Zona.) 

COSME VIEIRA. AURENOAO (2.840), filho de Antônio Vieira 
Loureiro e de Nicolaça Aurenção Vieira, nascido a 13 
de junho dè 1913, no Distrieto Federal, residente á rua 
Gonzaga Duque, 148, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 10.159, 7 a Zona.) 

ABÍLIO GUEDES CHAVES (2.841), filho de Alfredo. Guedes 
Chaves o de Esmeria Gomes Vieira Chaves, nascido a 5 
de novembro de 1912, no Distrieto Federal, residente á 
rua Alvares Azevedo, 64, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 10.855, 6 a Zona.) 

JOÃO JOSÉ D3 MEIRELLES (2.842), fiího de Basilio José 
de Meirelles o de Anna Maria da Trindade, nascido a 1S 

. de junho de 1878. em Rio Preto, Estado de Minas Ge
raes, residente íi rua Piauhy, 83, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 10.163, 7 a Zona.) 

ODETTE COSTA GARCIA (2.843), filha de Francisco Diogo 
da Costa e de Maria de Jesus Vianna da Costa, nascida 
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a 5 de março de 1910, em Pirahyy de SanfAnna, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Joaquim Rosa, 72, por
tuário, casado, com domicilio eletioral no distrieto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex-ofiicio, B . E . 07, 7 a 

Zona.) 
ARYNA LEAL DE AMORIM (2.844), filha de Antônio .Ro

drigues de Amorim e de Carlinda Leal de Amorim, nas
cida a 11 de maio de 1913, no Distrieto Federal, residente 
á rua Pereira Nunes, 1.50, c. 4, oortuaria, solteira, com 
domicilio eleiloral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 67, 7 a Zona.) 

ISALTINA LAPA BENEVIDES (2.845), filha de João Antônio 
Lapa e de Maria Luiza de Oliveira Lapa, nascida a 21 
de junho de 1898, no Distrieto Federal, residente 1 rua 
Wénceslau, 102, operaria, casada, com domicilio, eleitoral 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação' ex-offi
cio, B . E. 78, n. 645, 1 1 a Zona.) 

DAI.ILA DE OLIVEIRA ROSA (2.846), filha de Manoel Fer
nandes Oliveira Rosa e de Orminda de Souza Rosa, nas
cida a 29 de junho de 1911, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Democráticos, 8, operaria, solteira, com do
micilio eleiloral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação ex-officio, B . E. 78, n . 646, 1 1 a Zona.) 

JULIETA PEREIRA DA SILVEIRA (2.847), filha de Manoel 
Pereira e de Belmira Pereira, nascida a 9 de outubro 
de 1900, no Distrieto Federal, residente á rua Barão, 290, 
operaria, casada, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E . 78, 
n . 638, 11 a Zona.) 

ANTÔNIO OCTAVIO RIBEIRO (2.848), :ilho de Octavio Jor
ge Ribeiro e de Luiza Maria da Conceição, nascido a 15 
de junho de 1895, em Arrozal de Pirahy, Estado do Rio 
de Janeiro, residente & rua Venancio Ribeiro, 181, pe
dreiro, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de-Meyer. (Qualificação requerida, n . 846, 1 1 a 

Zona.) 
HOL1.ANDINA DE CARVALHO PEREIR.v (2.849), filha de 

Manoel José de Carvalho e de Jacintha de Mello Carva
lho, nascida a 9 de agosto de .1912, no Distrieto Fe
deral, residente á rua Wénceslau, 64. operaria, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 78„ n. 639, 1 1 a Zona.) 

RUBEM PEREIRA (2.850), lilho dc Bento Gonçalves Pereira 
e de Elvira "Soares Pereira, nascido a 15 de agosto de 
1907. em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á Travessa Rio Grande Norte n . 26, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 74, 14 a zona.) 

DANIEL DE MORAES CARNEIRO (2.851). filho de José Joa
quim Carneiro e de Thereza Lima de Moraes Carneiro, 
nascido a 27 de julho de 1914, em Belém, Estado do 
Pará, residente á rua Eleutherio Motta n . 67, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 693, 
1 1 a zona.) 

JOSÉ SOTHERO DE SOUZA BREVES (2.852), filho de José 
Damasceno de Souza Breves e de Delfina Olympia da 
Conceição, nascido em Falcão, Barra Mansa, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á Avenida Suburbana n . 1.184, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto. mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 10.112, 
7 a zona.) 

tilBIANO NUNES FERREIRA (2-853), filho de Lucindo Nu
nes Ferreira e de Maria José Ferreira, nascido a 6 d<j 
dezembro de 1891, Leopoldina. Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Souza Barros n. 212A, portuário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto mrnicipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 67, 7 a zona.) 

THEOPHILO NUNES FERREIRA (2.854), filho de Lucindo 
Nunes Ferreira e de Maria José Ferreira, nascido a 2 
de fevereiro de 1874, em Leopoldina, Estado de Minai 
Garaes, residente á rua Souza Barros n . 212A, portuário, 
casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Mever. (Qualificação ex-officio. B . E . 67, 7 a zona.) 

UERMÁNO GUILHERME MAYER (2.855), filho de Agenor 
Guilherme Mayer e de Mercedes Lacerda Martins Pinho 
Maycr, nascido a 24 de agosto de 1910, no. Distrieto Fe 
deral, residente á rua Barbosa da Silva n. 20, commer
cio. casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 11.617, 6* 
zona.)" 

GEORGINO ÂNGELO DE CAMPOS (2.85G), filho de Ernesto 
Campos o de Amélia Campos, nascido a 10. de julho de 
1900, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Dias 

da Cruz n . 110, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificaçãoea;-
officio, n . 443, 1 1 a zona.) 

ARTHUR AUGUSTO CELESTINO (2.857), filho de Antônio 
Joaquim Celestino e de Marcelina Adelaide, nascido a 22 
de abril de 1902, no Distrieto Federal, residente á rua 
Casemiro de Abreu n . 45, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 1.146, 12 a zona.) 

JOÃO ANTÔNIO DA SILVA (2.858), filho de Vntonio Mi
guel "Silva e de Deolinda da Conceição, nascido a 27 d-j 
dezembro de 1901, em S. Antônio, Estado de Minas Ge
raes, residente á rua S. Antônio n . 21, (V. Militar), 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral n j distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, 
n . 591, 1 1 a zona.) 

NELSON VEIGA (2.859), filho de Cândido Pereira das Neves 
e de Alzira Pereira das Neves, nascido a 27 de novembro 
de 1907, no Distrieto Federal, residente á rua Barão Bom 
Retiro n...297, operário, viuvo, com domicilio'eleitoral 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-offi
cio, B . E . 78, n . 561, 1 1 a zona.) 

JOSÉ BRITTO (2.860), filho de Antônio Britto e de Maria 
de Britto, nascido a 19 de março de 1896, no Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Porto Alegre n. 5, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 495, 11* 
zona.) 

JURACY FERREIRA DE OLIVEIRA (2.861), filha d e Orlando 
Bittencourt de Oliveira e de Felicidade Francisca do 
Oliveira, nascida a 7 de maio de 1913, no Distrieto Fede
ral, residente á rua José Bonifácio n. 131, funccionaria 
publica, solteira, com domicilio eleiloral no distrieto mu
nicipal de Meyer., (Qualificação requerida, n . 874 11* 
zona.) 

Jf)ÃO TEIXEIRA DA SILVA (2.862), filho de Manoel Tei
xeira da Silva e de Maria da Rosa Lima e Silva, nascido 
a 20 de março do 1910, no Distrieto Federal, residente á 
rua General Clarindo n . 91, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 489, 1 1 a zona.) 

ARF DONA TO PY (2.863), filho de Pedro Ignacio Py e de 
Paulina Dias Py, nascido a 30 de abril-de 1903, no Es
tado do Rio de Janeiro; residente á rua Viuva Cláudio 
n. 327, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n. 5.753, 6 a zona.) 

EDISON MACHADO FALEIRO (2.864), filho de Joaquim 
Machado Faleiro Júnior e de Elvira Cândida Faleiro, nas
cido a 7 de fevereiro de 1914, em S. João dei Rey, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua Villela Tavares 
n . 15, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
B. E . 67, 7 a zona.) 

ALBERTO DA VEIGA CABRAL (2.865), filho de José da 
Veiga Cabral e de Feliciana da Veiga Cabral, nascido a 
10 de abril de 1891, no Distrieto Federal, residente á rua 
Lueidio Lago n. 28, motorista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-officio, B. E . 67, n . 224, 7 a zona.) 

SERAP1IIM ALVES DA COSTA (2.866), filho de Manoel Al
ves da Costa e de Angélica da Conceição Costa, nascido a 
28 de julho de 1913, no Distrieto Federal, residente a 
rua Souza Barros n . 187, commercio, solteiro, com do
micilio eleiloral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 66, n . 324, I a zona.) 

MAXIMIANO PACHECO BARBOZA-(2.867), filho de Antônio 
Pacheco Barbosa e de Maria Coelho Barbosa, nascido a 23 
de fevereiro de 1900, no Distrieto Federal, residente á 
rua Manoel Victorino n. 157, operário, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida B . E . 51, n . 9.143, 7 a zona.) 

JOÃO ABREU GALVÃO (2.868), filho de Manoel Abreu Gal
vão e de Conceição Abreu Galvão, nascido a'''23 de agosto 
de 1908, no Estado do Minas Geraes, residente á rua 
Moraes e Valle n. 47, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-officio, B. E . 66, n . 128, I a zona.) 

JOÃO ALVES CARNEIRO (2.869), filho d6 José Alves da 
Silva e de Maria Francisca da Silva, nascido a 14 do 
julho de 1907, no Distrieto Federal, residente á rua Fa
leiro n. 25, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-offi
cio, B . E . 66. n . 238, I a zona.) 
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QCTACTLIO RODRIGUES DE MATTOS (2.870), filho de An
tônio Rodrigues de Mattos e de Fabriciana de Menezes 
>lat J.e; nascido a 9 cie- outubro de 1900, em Jgits?3ú Es
tado do Rio de Janeiro, residente a rua José Bonifácio 
n . 137, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer, {Qualificação requerida, 
n . 680, I I a zona.; 

JOSÉ DE SOUZA (2.871), filho de Raul do Souza e de Alice 
Garcia dos Santos, nascido a 11 de outubro de 1912, no 
Distrieto Federa), residente á rua Adclia n . 67, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida B. E . 74, n , 906, 14 a 

zona.) 
JULIA MARTINS LOPES (2.872), filha cie Francisco Martins 

e de Piedade da Silva, nascido a 11 de outubro dé 1894, 
no Distrieto Federal, residente á rua Barão S. Felix 
n . 24, commercio, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B. 
E . 67. D . 200, 7 a zona.) 

ANTÔNIO BRAGA (2.873), filho de Flodoaldo Braga e do 
Macfa Barreto Braga, nascido a 8 dc setembro de 1894, 
no Distrieto Federal, residente á- rua Lueidio Lago n. 24, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.890, 
l t a zona.) 

CARLOS DELFINO (2.874), filho de Aldo Delfino dos Santos 
e de Luiza Tavares Delfino, nascido a 1 de agosto de 1907, 
em Diamantina, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Augusto Nunes n. 37, medico, solteiro, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n. 10.807, 12 a ?,rma.) 

ARLINDO SOARES DE BRITO 12.875), filho de EzequLel 
Soares de Brito c de Maria Joaquina da Silva, nascido ?. 
I de junho de 1916, em Parahyba do Sul. Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Borga Reis n . 183. portuá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto muni
cipal de Meyer. (Qualificação cx-officio, B . E. 57, 3 a 

zona.) " 
ONDINA BARBOSA DE OLIVEIRA (2.876), filha de Júlio 

Barbosa de Oliveira e dc Amélia Martins dc Oliveira, nas
cida a 18 cie abril de 1892. no Dislricto Federal, resi
dente á r u i Bento. Gonçalves n . 43. domftsU.ua. casada., 
com domicilio eler.çral no dislricto municipal de Meyer. 
(Qual i r cação reqvj c ri ri n, n . 1.3 33. 1 I a zon.i .\ 

ELVIRA COELHO LOUREIRO (2.877), filhíi d i Manoel Lou
renço Coelho e de Eugenia Rosa Coelho, nsseirJa a 7 de 
.fulbo de no Districln Federai, residente á rua S. 
Braz n. 89, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
disíríeto municipal dc Meyer. íQualificação requerida, 
n . 671, l i a zona.) 

JÍATHTLDE AZAMBUJA (2.878), filha de Jeronymo Azam
buja o de Pufina Azambuja, nascida a 7 de setembro 
de 1882, em Santa Maria cia Boa Morte. Eslado do Rio 
Grande cio Sul, residente á rtia Dias da Cruz n. 59, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral tio diátncto 
municipal dc .Meyer, (Qualificação requerida, ÍI. 1.26C 
— I I a zona.) 

ALGXNA JEXDIRGBA TO3QU (2.87S), fillia dc João Heitor 
Jendiroba o de Julia Condida Jendiroba, lascuia -a 15 
de maio de 1864, no Estado da Bahia, residente á rua 
Barão de Itapagipe n. 223, portuária, viuva, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação cx-officio, B . E . 67 •— 7 a zona.) 

FLAVIO XAVIER DA COSTA (2.880), filho de Orozimbo 
Xavier da Costa e de Rita Soares da Costa, nascido a 
II do dezembro de Í9US, no Dislricto Federal, residente 
á rua Joaquim Meyer n . 119, lypographo, solteiro, com 
domicilio eleitoral no dislricto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 632 —• 1 1 a zona.) 

HÉLIO WADDINGTON RADEMAKER GílEEXWALD (2,881), 
filho do João Antônio Rademalvcr Greemvaki e de .Maria 
Gnilhernijna Waddingfon Greenwald, nascido a 16 de 
fevereiro de 3910, em Nictheroy, Estado do Rio de Ja
neiro, residente ú rua Aristidcs Caire n . 127, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto muni
cipal do Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.310 — 
J l a zona.) 

THADIA DE OLIVEIRA COSTA (2.882), filha de José de 
Oliveira Costa o de Josephina Rosa Costa, nascida a 
5 de março de 1892, no Distrieto Federal, residente á 
rua Cirne Maia n. 33. operaria, viuva, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer, (Qualifica
ção ex-officio, B . E . . 7 8 . n, 543 — II a ' ,zona.) 

JQSE 1 RUY BARBOZA CALDAS (2.883), filho de Aristóte
les Caldas e de Haydée Mendes Caldas, nascido a 1 de 
junho tia 1807. no Esra.jo do PJ:> de Janeira, resicíeote 
á avenida Rio Branco n. 173, 5°, guarda-livros, solteiro, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 3.991 — I a zona.) 

LUIZ JOSE1 GOMES (2.884), filho dc José Luiz Gomes e 
de Guilhermina Maria da Conceição, nascido 'a 30 de 
agosto de 1907, uo Distrieto Federal, residente ã rua 
S. Braz n. 35, commercio, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, B .E . 67, n. 290 — 1 1 a zona.) 

Ali-ANDO CORRÊA DE OLIVEIRA (2.S&5), filho de Sevc-
riano Corria do Oliveira e dc Maria Corrêa de Oliveira, 
nascido a 14 de fevereiro de 1888, em Santa Maria da 
Borda do Matto, Estado do Rio Grande do Sul, residente 
á rua Dias da Cruz n . 59, commerciante. casado, com 
domicilio eleitoral no distríe-lo municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 1.264 — 1 1 a zona.) 

PAULO MARQUES DE ARAÚJO (2.8S6), filho de Antônio 
José de Araújo e de Jesuina Marques de Araújo, nasci
do a 22 de junho de 1915, no Distrieto Federal, res i 
dente á n.a Dias da Cruz n. 273, estudante, solteiro, 
•eom domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 1.314 — 1 1 a zona,) 

ANTÔNIO CÂNDIDO DA GÒNCE1ÇÃO (2.887), filho de Ma
noel Cândido da Conceição e de Maria -Joanna da Con
ceição, nascido a 17 de janeiro de 1895, cm Juiz de Fora, 

. Estado de Minas Geraes, residente á rua das Manguei
ras u. iC, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no cisirjcto nunicipal de Meyer. [Qualificação roque-
:T':a, r . 9.3S7 — 7 a znos, l 

AMARO LOPES (2.888), filho de Bernardino da Costa Lo
pes e de Clita Victoria de Macedo Lopes, nascido a 15 
de janeiro cie 1893, na Distrieto Federal, residente á 
rná Braulio Muniz n. 7S, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de s Mcyer . (Qua
lificação recuerida, n. f.319 — I I a zona.l 

J U E L DE MORAES CARNEIRO (2.889), filho de José Joa
quim Carneiro e de Thereza Moraes Carneiro, nascido 
a 10 de maio dc 1Ü0S, cm Belém, Estado do Pará, resi
dente á rua Elerthe.rio Malta T.. 01, ope ram, casado, 
com domicilio ekítcra! no cistric-to municipal í e Meyer. 
íQual;íicarjão cx-officio, B .B. 78, n. 6Í>5 — I I a zona.) 

BELMIBA PF.RE1RA (2.890). filha de Agostinho José dos 
Reis e do Julieta Pereira Reis. nascida a IO de julho 

1888. no Distrieto Federal, residente á rua Wénces
lau u , 64, operaria, casada, com domicilio eleitoral no 
c!i:iricto municipal de Meyer. (Qualificarão ex-officio, 
B . E . 78, n. G39 — 1 1 a zona.) 

ALICE MARTINS LOPES (2.891), filha de João Gomes Lo-
jws e de Julia Martins Lopes, nascida a 21 de maio r.e • 
1913, no Distrieto Federal, residente â rua Barão de 
Iguaiemy n. 9S, comrijercio, solteira, com domieilio 
i leitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 10.030 — 12 a zona.) 

ANTÔNIO DE ALMEIDA GONÇALVES (£.892), filho de Pe
dro Tese Gonçalves e da Laura cie Almeida Gonçalves, 
rasculo a 23 de junho de 1902, em Sauta Barbara ca 
Monte Verde, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Silva Xavier n. 224, casa 1, commercio, casado, com 
r'jmiciiio eleitoral uo distrieto municipal de Meyer, 
(Qualificação requerida, n . 955 — 1 1 a zona.) 

J.'ALDIR DA SILVA S A N T O S (2.893), filho de Luiz da Cos
ta Santos e de Eleutheria Pereira, da Silva, nascido a 
17 cíc abril dc 1915, no Distrieto Federal, residente á 
rua Constança Barbosa, n . 107, casa 2, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n, 958 — 1 1 a zona.) 

. D A I J I L A DEL RIO MARTINS LIMA (2.894), filha de Albino 
Del Rio Vieira c de Mariana Martins dei Rio, nascida a 
26 de abril de 1904, no Distrieto Federal, residente á 
rua Barão do Bom Retiro u . 297, domestica, casada, 
Moyor. (Qualificação requerida, n . 800 •— 1 1 a zona.) 

MiLRIO AMARAL (2.895), filho de Francisco José do Ama
ral e de Amélia Floriuda do Amaral, nascido a 2 de maio 
de 1883, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, res i 
dente á rua Araripe Júnior n . 19, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 66, n. 204 — I a- zona.) 

TORGE MIGUEL JOCELYN (2.890), filho de Jayme Miguel 
Joeelyn e dc Hcrcilia Gomes Jocelyn, nascido a 9 de 
abril de 1916, no Distrieto Federal, residente á rua 
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Dias da Cruz n . 127, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer, (Qualificação 
ex-officio, B . E . 67 — 3 a zona.) 

JOSE' JOAQUIM MOUTINHO FILHO (2.897), filho de José 
Joauuir.i Moutinho e de Amélia de Oliveira Moutinho, 
nascido a 4 de junho de 1900, em S-. Salvador, Estado 
da Bahia, residente á rua Bernardo Guimarães n . 71, 
motorista, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal dc Meyer. (Qualificação requerida, n, 11.150 
— 7 a zona.) 

LINO DIAS DOS SANTOS (2.898), filho de Alfredo Dias dos 
Santos e de Carmelita Alves Dias, nascido a 16 de junho ' 
de 1908, 'cm Santo Antônio do Aventureiro, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Affonso Ferreira n. 9, 
car.i 5, • commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualifi:;ção requerida, 
n . 9.410 — . 7 a zona.) 

ANTÔNIO DA FONSECA CARVALHO (2.899), filho de An
tônio da Fonseca Carvalho e de Bernardína Wanderley 
de Carvalho, nascido a 20 de maio de '1882, no Distrieto 
Federal, residente á rua Dias da Cruz n. 230, casa 7, 
pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 11.616 — 6 a zona.) 

xiAYDÉE DE CASTRO ATTTAS (2.900), filha de José Jacob 
Attias e dc Maria Augusta de Castro Attias, nascida a 
22 de fevereiro de 1897, no Distrieto Federal, residente 
ã rua Cardoso n. 22, enfermeira, viuva, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualifi
cação requerida; n . 1.426 — 1 1 a zona.) 

LUIZ DE AZEVEDO BRANDÃO (2.901), filho de Geremias 
Brandão Sobrinho e de Aldina de Azevedo Brandão, 
nascido a 9 do junho de 1899, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Maria Albuquerque n. 46, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 6.073 — 8 a zona.) 

f.VLVIO PEREIRA DOS SANTOS (2.902), filho de Justino 
Pereira dos Santos e de Margarida Julia, nascido a 21 
de dezembro de 1911, no Distrieto Federal, residente á 
rua Bento Gonçalves n. 43, commercio, solteiro, com 
domieilio eleitoral ho distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 475 — 1 1 a zona.) 

ALFREDO CELESTINO PINTO (2.903), filho de Celestino 
Pinto e de Fortunata Maria da Conceição, nascido a 28 
de fevereiro cie 1901, no Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á rua Miguel Fernandes n . 60, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.317 — 1 1 a zona.) 

MANOEL GONÇALVES NUNES (2.904), filho de Manoel 
Gonçalves Nunes, e de Belmira da Silva Nunes, nascido 
a 24 de junho de 1894, no Distrieto Federal, residente 
á rua Luiz Silva n. 109, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 487 — 1 1 a zona.) 

DOMINGOS MACEDO (2.905), filho de Custodio Macedo e 
dc Gracinda Ferreira, nascido a 10 de julho de 1912, 
no Distrieto Federal, residente á rua Pompilio de Al
buquerque n. 172, operário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 78, n . 648 — 1 1 a zona.) 

NELSON BENEVENUTO DE MELLO (2.906), filho de João 
Benevcnuto dc Mello e de Maria dos Anjos, nascido a 3 de 
maio de 1907, no Distrieto Federal, residente á rua 
Meyer n . 54, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-, 
officio, B . E . n . 78, n. 441, 11 a zona.) 

AnY FERREIRA DOS SANTOS (2.907), filho de Graciliano 
Ferreira dos Santos e de Maria José dos Santos, nasci
do a 4 de outubro de 1913, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Cruz e Souza n. 48, portuário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . n . 67, 7" zona.) 

CÂNDIDO SIMÕES (2.908), filho de José Guilherme Simões 
e de Maria Bouedicta Simões, nascido a 4 de setembro 
de 1907, em São Sebastião, Estado da Bahia, residente 
á rua Cláudio da Costa n . 43, portuário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . n . 67, 7° zona.) 

PLÁCIDO ANTÔNIO DOS SANTOS (2.909), filho de Mariano 
dos Santos e de Maria da Paixão Santos, nascido a 2 de 
janeiro de 1904, no Estado do Pará, residente á rua 
Baldraco. n . 19, operário, casado, com domicilio elei-. 

loral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-officio, B . E . n . 78, n . 619, 11 a zona.) 

JOÃO MARTINS CASTRO (2.910), filho de Germano Mar
tins Castro e de Thereza de Jesus Martins, nascido a 
11 de julho de 1896, no Dislricto Federal, residente á 
rua Guimarães n. 74, portuário,'solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex-officio. B . E. n . 67, 7* zona.) 

ALVAR1NO DE MELLO (2.911). filho de Agostinho Mello 
Farias e k de Rita Rosa Baptista, nascido a 30 de setem
bro de 1899, no Distrieto Federal, residente á rua Dias 
da Cruz n. 822, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex-officio. B . E . n. 66. n . 955, 11 a zona.) 

CLEMENTINA DA CONCEIÇÃO BLEFF (2.912), filha de 
Manoel Pereira Gomes e de Maria da Silva Gomes, nas
cida a 1 de novembro de 1907, no Distrieto Federal, 
residente á rua Padre Januário n. 119, enfermeira, ca
sada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 11.739. 7 a zona.) 

„OSE" ANTÔNIO DA CUNHA (2.913'), filho de José Pinto da 
Cunha e de Antônio 'Ferreira da Cunha, nascido a 7 de 
abril de 1905, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á travessa Rio Grande do Norte n . 94, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 606, 
11" zona.) — 

DIVA CHAVES DE ABREU (2.914). filha de Domingos Lou
reiro Dias Chaves e de Edelvina Alves da Conceição 
Chaves, nascida a 21 de junho de 1898, no Distrieto 
Federal, residente á rua Miguel Cervantes n. 49, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, numero 
1.472. 11" zona.) • 

J O Ã O MARTTNS OLIVEIRA (2.915), filho de João Martins 
Oliveira e de Rachel Lopes Oliveira, nascido a 22 de 
julho de. 1911, ho Distrieto Federal, residente á rua 
Conselheiro Agostinho n. 31, portuário, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação ex-officio, B . E. n. 67, 7" zona.) 

GERALDA DO VALLE MARTINS (2.916), filha de Wal
demar do Carmo Martins e de Ignacia do Valle Martins, , 
nascida a 12 de maio de 1913, no Distrieto Federal, 
residente á rua Aristides Caire n. 230, professora mu
nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.516, 
11 a zona.) . 

LUC1ANO PEDREIRA (2.917), filho de Antônio Pedreira o 
de Alzira Baptista Pedreira, nascido a 7 de novembro 
de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua 24 de 
Maio n. 1.365, funecionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no dislricto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 1.274, 11* zona.) 

ORLANDO DOS SANTOS BARBOZA (2.918), filho de Lau
rindo dos Santos Barboza e de Alcina da Conceição 
Costa, nascido a 19 de março de 1907, no Distrieto 

Federal, residente á rua Angelina n. 126, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . n . 78, n . 631, 
11 a zona.) * 

EDGARD DA SILVA FERRETRA (2.919), filho de João An
tônio Ferreira e de Adelaide Ferreira, nascido a 18 de 
maio de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua 
Maranhão n . 92, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-officio, B . E. n . 78, n. 641, 11" zona.) 

EURTDES BENEVIDES MACEDO (2.920), filha de Manoel 
Benevides e de Isaura Benevides, nascida a 10 de ju 
lho de 1914, no Distrieto Federal, residente á rua Pom
pilio Albuquerque n. 172, operaria, casada, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação ex-officio. B . E . 78, n. 649, 1 1 a zona.) 

ARISTIDES BENEVIDES (2.921), filho de Manoel Bene
vides e de Isaura Benevides, nascido a 7 de julho de 
1916, no Distrieto Federal, residente á rua Pompilio 
Albuquerque n. 172. operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex-officio. B . E . 78, n. 647, 1 1 a zona.) 

JOÃO BENEDICTO OTTONI BASTOS (2.922), filho de En-
logio Franquilino Bastos e de Zulmira Esteves Otto.ni 
Bastos, nascido a 18 de julho de 1900, em Serro, Esta
do de Minas Geraes, residente á rua Bella Vista n . 11, 
advogado, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s i n d o 
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municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 098, 
1 1 a zona.) 

MARIO JOSÉ DA MOTTA (2.923), filho de Júlio Jose «da 
Moita e de Maria Tavares da Motta, nascido a 30 do 
dezembro de 1913. no Distrieto Federal, residente á rua 
Pa raná -n . 290, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-officio. B. E . 78, n. 633, 11 a zona.) 

JOÃO MACHADO MARTINS (2.924;, filho de João Machado 
Martins e de Maria de Souza Martins, nascido a 7 de 
maio de 1901, no Dislricto Federal, residente á rua 
José Bonifácio n . 186, commercio, solteiro, com doiui- _ 
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 10.853, 7 a zona.) 

IRENE DE ABREU FRANCO BITTENCOURT (2.925), fi
lha de Alipio Ferreira Franco e de Maria da Gloria de 
Abreu Franco, nascida a 24 de junho de 1884, em Ni
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Mi
guel Cervantes n . 49, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 1.476, 1 1 a zona.) 

JOAQUIM PINTO SAMPAIO (2.926), filho de Henrique 
Pinto Sampaio e de Maria Delfina Sampaio, -nascido a 
10 de junho de 1838, no Distrieto Federal, residente á 
travessa Rio Grande do Norte n . 2, guarda-livros, viu
vo, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.485, 1 1 a zona.) 

ENYR AMORIM DE SOUZA (2.927), filho de Reynaldo Fer
reira de Souza e de Elvira Amorim de Souza, nascido 
a 30 de setembro de 1915, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Lins Vasconcellos n. 331, casa 3, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.007, 1 1 a 

zona.) 
MARIA DA GLORIA QUEIROZ (2.928), filha de José Au

gusto Queiroz e de Urbana de Jesus Queiroz, nascida 
a 28 de agosto de 1911, no Distrieto Federal, residente 
á rua Miguel Cervantes n . 45, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
Qualificação requerida, n. 1.471, 1 1 a zona.) 

AuNTONIO EGYPTO ROSA DE CARVALHO (2.929), filho de 
Alfredo Egypto Rosa Carvalho e de Julia Paula de Car
valho, nascido a 7 de agosto de 1909, no Distrieto Fe
deral, residente á rua dos Cardosos n. 20, sobrado, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida. B, E . 
63, h . 10.810, 7 a zona.) 

LUIZ CARVALHO FRANÇA (2.930), filho de Onofre Antô
nio França e de Lucinda de Carvalho França, nascido a 
17 de abril de 1912, no Distrieto Federal, residente á 
rua 8 de Dezembro n. 34, sobrado, portuário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto • municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio. B . E . 67, 7 a zona.) 

PEDRO LAZARINI (2.931), filho de João Lazarini e de Ma
ria Lazarini, nascido a 18 de dezembro de 1899, no Dis
trieto Federal, residente á rua. D. Thereza n. 43, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 9.414, 
7 a zona.) 

RUCLYDES ARNALDO DOS SANTOS (2.932), filho de Al
fredo Arnaldo dos Santos e dê1 Dolores Maria dos San
tos, nascido a 15 de março de 1912, no Distrieto Fe
deral, residente á rua D. Thereza n. 55, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.099, 7 a zona.) 

JOSÉ LÚCIO DA FONSECA (2.933), filho de Osório Lúcio 
da Fonseca^ e de Maria Ribeiro Leite, nascido a 27 de 
junho de 1907, no Estad ode Minas Geraes, residente á 
rua S. Francisco Xavier n . 386, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipai de 
Meyer: (Qualificação ex-officio. B . E . 66, I a zona.) 

J3ENTO MASELLI (2.934), filho de Dcofobo Maselli e da 
Maria Nery, nascido a 9 de maio de 1897, em Arara-
quara, Estado de São Paulo, residente á rua Visconde 
de Santa Isazel n . 325, portuário, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer, (Qualifica
ção ex officio. B . E . 67 , '7 a zona.) 

ALBINO PINTO FERREIRA ALVES (2.935), filho de José 
Ferrei ra Alves e de Carlota Pinto de Lemos, nascido a 
26 de julho de 1886, residente á rua São Christovão nu
mero 541, commercio, casado, eom domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex offi
cio. B . ES 66, I a zona.) 

DELMAR PIRES DE OLIVEIRA (2.936), filho de José P i 
res de Oliveira e de Durvalina Lessa Machado, nascido 
a 19 de julho de 1911, no Distrieto Federal, residente á 
rua João Romariz n. 86-A, portuário, solteiro, com do
micilio eleitoral no <•distrieto municipal de Meyer.. 
(Qualificação ex officio. B . E . 67. 7 a zona.) 

JORGE DA SILVA (2.937), filho de Joaquim Gomes da Sil
va e de Augusta Soares da Silva, nascido a 7 de maio 
de 1907, em Juiz de Fora, Eslado de Minas Geraes, 
residente á rua Piauhy n . 25, operário, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 978, 11 a zona.i 

ÜJJCLYDES AFFONSO RIBEIRO (2.938), filho de Brasüicia 
Pinheiro, nascido a 26 de outubro de 1896, no Distrieto 
Federal, residente á rua Sá n . 254, motorista, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Me
yer . (Qualificação requerida, n . 702,, 12 a zona.) . 

iSABEL DA SILVA FARIA (2.939), filha de José da Silva 
e de Euzebia dos Santos, nascida a 4 do julho de 1897. 

• no Distrieto Federal, residente á rua Affonso Ariuos 
n . 18, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 1.303, 1 1 a zona.) 

HENRIQUE MARQUES DA SILVA (2.940), filho de Antônio 
Marques da Silva e de Rosalina Marques da Silva, nas
cido a 15 de março de 1902, no Distrieto Federal, r es i 
dente á rua José Bonifácio n . 163, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex officio. B . E . 74, 14 a zona.) 

ORLANDO CAPPATTO (2.941), f i lho 'de Guilherme Cap-
patto e de Maria Cappatto, nascido a 7 de abril de 1913, 
no Distrieto Federal, residente á rua Ferreira de An
drade n. 42, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex of
ficio . B. E . 74, 14 a zona.) 

PLÍNIO MOREIRA (2.942), filho de Manoel Antônio Morei
ra e de Isabel da Silva Moreira, nascido a 11 de junho 
de 1910, ho Dislricto Federal, residente, á rua Moreira 
n . 98, casa 5, portuário, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex 
officio. B. E. 67. 7 a zona.) 

ORLANDINO FERREIRA DA VEIGA (2.943), filho de E r 
nesto Ferreira da Veiga e de Laura Ferreira da Veiga, 
ivas,cido a. 31 de julho de 1913, no Distric-to Federal, r e 
sidente á rua Taubaté n. 9, portuário, solteiro, com do
mieilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer.-
(Qualificação ex officio. B . E . 67, 7 a zona.) 

JOSE1 DE SAMPAÍO PEREIRA DA COSTA (2.944), filho de 
Antônio Sampaio Pereira da Costa e de Zulmira Xavier 
de Sampaio Costa, nascido a 4 de junho de 1910, em Ni
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Bo
lívia n. 27, estudante de medicina, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua-

. lificação requerida, n . 9.972, 6 a zona.) 
REITOR GERVASIO DA CUNHA (2.945), filho de Arthur 

Gervasio da Cunha e de Idalina Marianna da Cunha, 
nascido a 8 de setembro de 1906, no Distrieto Federa!, 
residente á rua Jardim n . 17, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 10.871, 6 a zona.) 

OSWALDO DE ALMEIDA CARDOSO (2.946),- filho de Odo-
rico Freitas .Cardoso e de Celina Castorina de Almeida, 
nascido a 28 de novembro de 1904, no Distrieto Federal, 
residente á rua José Rodrigues n . 39, operário, soltei
ro com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex officio. B . E . 78, n . 5S8, 1 1 a 

zona.) 
NORIVAL ANTÔNIO AFFONSO (2.947), filho de Luiz An

tônio Affonso e de Virgínia da Süva Affonso, nascido a 
3-de,outubro de 1904, no Distrieto Federal, residente á 
rua Casemiro de Abreu n : 111, funecionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Mever. (Qualificação requerida, n . 915, 12 a zona.) 

JOSE" TITÒ (2.948), filho de Ti to D o m i n a s e de Maria da 
Coneeicão, nascido a 6 de junho de 1910, no Distrieto 

• Federal, residente á rua Paramirim n. 24, lavrador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . i ) . 74, n . 998 — 14 a 

zona.) 
OSWALDO ALFREDO DA SILVA (2.949), filho de Alfredo 

Caetano da Silva e de Honorata Oliveira da Silva, nascido 
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a 9 de junho de 1904, no Distrieto Federal, residente á rua 
10 n . 63, .portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação' ex-officio, 
B . E . 67 — 7 a zona.) 

HORACIO ALVES RIBEIRO (2.950), filão de JEuphrasio Al-
" ves Ribeiro é de Angela Ricca, nascido a 26 de outubro de 

1909, no Distrieto Federal, residente á rua Maria Roma
na n. 17, casa 1, portuário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-

- officio, B . E . 67 n . 240 — 7 a zona,) 
RAUL DO AMARAL RIBEIRO (2.951), filho de Emilio dó 

Amaral Ribeiro e de Maria Abreu do Amarai Ribeiro, nas
cido a 17 de novembro de 1884/no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Henrique Dias n. 39, commercio, 'casado, 

. eom domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 568 — 8 a ; ;ona . ) 

ANTÔNIO GOMES DE MORAES (2.952), filho de Manoel An
tônio de Moraes e de Ermelinda da Rocha Gomes, nascido 
a 16 de junho de 1905, Uo Distrieto Federal, residente á 
rua Dias da Cruz, n. 110, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 499 — 1 1 a zona.) 

SAMUEL PIZZOQUERO (2.953), filho de Carlos Pizzoquero 
e de Simiramis Motta, nascido a 14 de abril de 1900, em 
Victoria, Estado do Espirito Santo, residente á rua Pa-
raguay n . 21, commercio, solteiro, com domicilio, elei
toral no distrieto municipal dè Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 613 — 1 1 a zona.) 

SABINO QUINTINO (2.954), filho de Quintino da Silva e de 
Raquel Maria da Conceição,, nascido a 10 de fevereiro de 
1898, em Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Junqueira Barros, n. 83, pedreiro, viuvo, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 1.262 — 1 1 a zona.) 

SEVERINO ARGEMIRO DE MELLO (2.955), filho de Manoel 
Joaquim de Mello e de- Leonidas de Mello, nascido a 13 
de outubro de 1899, em Recife, Estado de Pernambuco, 
residente á rua 2 de Fevereiro, n. 227, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B. E . 66 n . 444 — I a zona.) 1 

.ANTÔNIO PEREIRA (2.956), filho de Manoel Pereira Gomes 
e de Emilia Maria da Silva, nascido a 23 de outubro de 
.1899. em .Portugal, residente á rua Dias da Cruz, n . 237, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu-
.nicipal de Meyer. (Qualificação requerida n . 1.601 — 
1 1 a zona.) 

ALBERTO MICHILINI (2.957), filho ue Miguel Michilini e 
de Genoveva Gabrielli Michilini, nascido a 28 de outubro 
de 1891, na Itália, residente á rua Dias da Cruz, n . 347, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de. Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.599 — 
1 1 a zona.) 

ALDA DE OLIVEIRA (2.958), filha de Joaquim José de 011-
' . veira e de Senhorinha Maria de Oliveira, nascido a 26 de-

abril de 1905. no Distrieto Federal, residente á rua José 
dos Reis, n. 169, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
requerida, B . E . 82, n . 1.341 — 1 1 a zona.) 

OLDEMIRA MARTINS DOS PASSOS (2.959), filha de Olivio 
Martins dos Passos e de Maria Luiza dos Passos, nascida 
a 30 de junho de 1912, no- Distrieto Federal, residente' á 
á rua José dos'Reis, n . 169, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no distrieto muni,; ;pai de Inhaúma. 
(Qualificação requerida, B . E . 82 n. 1.335 — 1 1 a zona.) 

MANOEL BENEDICTO DA SILVA (2.960}, filho de Manoel 
Benedicto da Silva e de Amazilia Maria da Conceição, 
nascido a 27 de março de 1897, no Distrieto Federal, re-

- sidente á rua Visconde de Nictheroy, n . 350, 3 o sargento, 
bombeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipai de Inhaúma. (Qualificação cx-officio. B . E . ' 

. 66 n. 96 — 7 a zona.) 
EDMOND STMÃO (2^.961), filho de Taufik-Simão e de Ade

laide Simão, nascido a 30 de abril de 1910, no Estado do 
Espirito Santo, residente á rua São Francisco Xavier, 
n . 107, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . 
E . 67. n. 765 — 7 a zona.) 

JOÃO DA SILVA NASCIMENTO (2.962), filho de Beatriz da 
Silva Nascimento, nascido a 22 de dezembro de 1905, 
em Cambuey, Estado do Rio de Janeiro, residente â rua 
Padre. Januário n. 106, Inhaúma, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma.. 
(Qualificação requerida, n . 875, 11* zona.) 

CÂNDIDO DÂ SILVA (2.963), filho de Laudicelia da Silva, 
, nascido a 7 de maio de 1914, no Distrieto Federal, r e s i 

dente á rua da Piedade n . 34, operário,.s.olteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto m u n i c i p a l d e Inhauma.j 
(Qualificação requerida, n . 869, 11 a zona.) 

JOSE' PIERONI (2>964), filho de Diulio Pieroni e de Bea
triz Pieroni, nascido a 14 de junho de 1912, em Provi
dencia, Estado de Minas Geraes, residente á rua José Bo
nifácio n . 122, operário, solteiro, com domicilio -eleito
ral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
requerida, n . 1.428, 11* zona.) ' 

JOSE' PERES (2.965),^filho de Frederico Peres e de En-
gracia Cassas, nascido a 19 de março de 1899, na Capital 
Estado de São Paulo, residente á rua Iracema n . 189, 
operário,' casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Inhaúma, (Qualificação requerida* n. 1.153, 
12 a zona.) 

DARIO DE ALCÂNTARA PEREIRA (2.906), filho de Pedro 
de Alcântara Pereira e de Rosalina de Alcântara Pereira, 
nascido a 4 de setembro de 1910, no Distrieto Federal, 
residente á Avenida Automóvel Club n . 124, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Inhaúma. (Qualificação requerida, n , 1.398, 11 a 

zona.) . 
LÚCIO GONÇALVES (2.967), filho de Percilia Gonçalves, 

nascido a 12 de março de 1907, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Ada n . 117, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qua
lificação requerida, n . 2.857, 7 a zona.) 

OSWALDO ROCHA .PACHECO (2.968), filho de José Jacin
tho Pacheco e de Carmen da Rocha Pacheco, nascido a 
13 de abril de 1915, no Distrieto Federal, residente á 
rua Hermengarda n. 35, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer: (Qua
lificação requerida, n . 1.200, 11 a zona.) 

JORGE DE CARVALHO (2.969), filho de Manoel-Henrique 
de Carvalho, nascido a 17 de março de 1896, nó Dis
trieto Federal, residente á estrada Marechal Rangel 
n . 835, operário, casado, '.com domicilio eleitoral no dis
trieto^ municipal de Meyer. (Qualificação "ex officio", 
B . E . 78, n . 152, 11 a zona.) 

JOSE' AURELIANO DE FRANÇA (2.970, filho de Jeronymo 
Luiz de França e de Salustiana Gomes de França, nascido 
a 1 6 de junho de 1907, na Parahyba, residente á rua The
reza dos Santos, n . 12, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal "de Meyer. (Qualifica
ção "ex officio", B . E . n . 78, n . 40, 11 a zona.) 

AUGUSTO PARRET (2.971), filho de Antônio Gentil de; 
Oliveira Bueno Parret e de Maria Thereza Parret, nas
cido a 6 de dezembro de 1888, no Distrieto "Federal, r e 
sidente á rua Itinguy n . 100, operário, casadOi.com d o 
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação "ex officio, B . E . 78, n . .653, 11 a zona.) 

DEOCLECIANO AZEREDO COUTINHO (2.972), l i lho de 
Paulino Azeredo Coutinho e de Joanna dos Santos Cou
tinho, nascido a 9 de agosto de 1905, no Distrieto F e 
deral, residente á rua Magalhães Couto n. 182, casa .2, 
lavrador, ' solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. ((Qualificação "ex officio", B. E. 
74, n . 1.514. 14 a zona. ' 

• FRANCISCO LEITE (£.973), filho de Custodio Ferreira 
Leite e de Rosa Leite, nascido a 4 de junho de 1905, no 
Distrieto Federal, residente á rúa Major Freitas n . .23, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação "ex officio", B . E . 
78, n . 73, 11 a zona.) . , 

"CLAUDIONOR AYRES STRUC (2.974), filho de Eustachio 
Torres Struc e -de Palmeirinda Ayres Struc, nascido a 
29 de março de 1915, no Distrieto Federal, residente á 
rua Frederico Duval n. 11, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer, : 

\ (Qualificação "ex officio", B; E . 74, n . 1.466, 14 a zona.)' 
MANOEL RIBEIRO DE MENDONÇA" (2.975), filho de Luiz 

Ribeiro de Mendonça e de Maria Deolinda de Jesus, 
nascido a 17 de fevereiro de 1910, em Minas Geraes, 
residente á rua Barão de Igatemy n . 8, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação "ex officio", B . . E . 78, n„ 69, 11 a 

zona.) 
LUIZ STAMILO (2.976), filho de G.enarino Stamilo e de 
. Cecilia Peito, nascido a 13 de outubro dè 1908, no Dis 

trieto Federal, Tesidente á rua Ramiro de Magalhães 
. n . 57, acadêmico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
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distrieto municipal" de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 375, 1 1 a zona.) 

THEOPHILO CORRÊA (2.977), filho de Miguel Corroa e 
de Raymunda Maria Conceição, nascido a 3 de agosto de 
1893, no Dislricto Federal, residente á rua Marechal 
Rangel n . 675, operário,- solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal-de Meyer. (Qualificação ex 
officio. B . E . 78, n . 70, 1 1 a zona.) 

MARIO PAULO DA SILVA (2.978), filho de Francisco An
tônio da Silva e de Leopoldina Ferreira da Silva, nas
cido a 23 de março de 1908, em Petropolis, residente.á 
rua Venancio Ribeiro n . 167, electricista, solteiro, 
com domicilio eleitoral no "distrieto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida, n . 5.486, 6 a zona.) 

ALFREDO DIAS MENDONÇA (2.979), filho de Alfredo Dias 
Mendonça e de Sophia Altina da Conceição, nascido a 1 
de junho de 1892, no Distrieto Federal, residente á 
avenida Cordeiro n . 295, I o andar, terceiro sargento 
bombeiro, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Inhaúma'. (Qualificação requerida, nu
mero 1.086, 1 1 a zona.) 

LUCAS BLANCO (2.980), f i lho.de Maximino Blanco e de 
Maria Blanco, nascido a 27 de abril de 1916, no Distrieto 
Federal, residente á rua Francisca Meyer n . 166, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação ex officio. B . E . 78, 
n . 57, 1 1 a zona.) 

EüCLYDES DE ANDRADE (2.981)/f i lho de Ignacio Marcai 
de Andrade e de Maria Eulalia Jaddho de Andrade, 
nascido a 23.de agosto de 1894, em Papary, Estado do 
Rio Grande do Norte, residente á rua Alayde n . 126, 
sargento bombeiro, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação reque
rida, n . 1.276, 1 3 a zona.) 

LEOPOLDO ANTUNES CORRÊA SOBRINHO (2.982), filho 
de João Antunes Corrêa Jotte e de Anna Diniz Corrêa, 
nascido a 17 de janeiro de 1912, em Formiga, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Maria Luiza n . 160, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 8.100, 
6 a zona.) 

ARMANDO GABRIEL DA SILVA (2.983), filho de José Ga
briel da Silva e dè Maria Maurity da Silva, nascido a 14 
de março de 1914, no Distrieto Federal, residente á 
avenida Suburbana n . 2.185, bombeiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex officio. B . E . 77, n . 676, 4 a zona.) 

ANTÔNIO JAPô (2.984), filho de Japô José e de Libi Ma
ria, nascido a 29 de dezembro de 1911, no Distrieto Fe
deral, residente á rua Pinto Guedes n . 71, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida, n . 768, 9 a zona.) 

ADALBERTO GRAÇA ROSA (2.985), filho de José Antônio 
Rosa e de Laurinda Graça Rosa, nascido a 12 de de-

. zembro de 1907, no Districtò Federal, residente á rua 
Cabuçú n . 183, casa 4, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida. B . E . 77, n . 1.019, 1 1 a zona.) 

.ANTÔNIO MAURÍCIO DE ALMEIDA FILHO (2.986), filho 
de Antônio Maurício de Almpida e de Adelaide Rocha 
de Almeida, nascido a 6 de atíril de 190.1, no Distrieto 
Federal, residente á rua Minas n . 22, commercio, casa
do, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 10.958, 6 a zona.) 

LIVIO LIGIO (2.987), filho deOmiz Santos Freire do Ama
ral e de Cinira Moreira do Amaral, nascido a 10 de ja 
neiro de 1916, no Distrieto Federal, residente á rua São 
Francisco Xavier n . 886, operário, solteiro, com 'domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua- ' 
lificação ex officio. B . E . 78, n . 19, 1 1 a zona.) 

LEA WALKER DE VASCONCELLOS (2.988), filha de JuliO; 
César de Vasconcellos e de Marianna Walker de Vas
concellos, nascida a 29 de agosto de 1907. no Distrieto 
Federal, residente a rua da Passagem n . 256, commer
cio, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 680, 
6 a zona.) 

DEA WALKER DE VASCONCELLOS (2.989), filha de Júlio 
César de Vasconcellos e, de Marianna Walker -de Vas
concellos, nascida a 29 de agosto de 1907, no Distrieto 
Federal, residente á rua da Passagem n . 256. commer

cio, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 671, 6 a 

zona.) 
LINNEU BARTLETT JAMES (2.990), filho de Bartlett Ja 

mes e de Benevenuta, Monteiro James, nascido a 6 de 
abril de 1916, no Distrieto Federal, residente á rua Ar-
chias Cordeiro n. 718, estudante, solteiro, com üomieilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 1.673, 1 1 a zona.) 

OSWALDO DE SOUZA (2.991), filho de Adão de Souza e 
de Eugenia de Souza,' nascido a 18 de .março de 1898, 
em Amparo, Estado de São Paulo, residente á rua Tei
xeira de Pinho n. 12-0, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex officio. B . E . 78, n. 84, 1 1 a zona.) 

CARLOS MACHADO FAGUNDES (2.992), filho de Manoel 
Machado Fagundes e de Maria da Gloria Baldomero Fa
gundes, nascido a 17 de maio de 1914, no Distrieto Fe 
deral, residente á rua Miguel Ângelo n. 419, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.341. 10 a zona.) 

NILO MACHADO FAGUNDES (2.993), filho de Manoel Ma
chado Fagundes e de Maria da Gloria Baldomero Fa 
gundes, nascido a 3 de julho de 1916, no Distrieto Fe 
deral, residente á rua Miguel Ângelo n. 419, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. . (Qualificação requerida, n . 1.340. 10 a 

zona.) 
OSWALDO JOSE' DA SILVA (2.994), filho de Tito José dã 

Silva e de Cesaria Maria da Silvar nascido a 15 de abril 
de 1907, no Distrieto Federal, residente á rua Francisca 
Meyer n . 143, pescador, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 1.672,- 1 1 a zona.) 

JOAQUIM FERREIRA DA SILVA (2.995), filho de Lauren-
tino Ferreira da Silva^e de Maria Rozena da Conceição, 
nascido a 6 de novembro de 1901. em Manguba, Estado 
de Alagoas, residente á rua Assine n. 22, motorista, 
casado, com domicilio eleitoral uo distrieto .municipal 

"de Mever. (Qualificação ex officio. B. E . 67. 7 a zona.) 
JOSE' ANDRADE DE LACERDA (2.996), filho de Ildefonso 

Gonçalves de Andrade e de Maria Lourdes de Andrade, 
nascido a 21 de setembro de 1910, em-Carangola. Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Dr. Bulhões n . 212, 
empregado no Serviço de Febre Amarella. solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 374. 11 a zona.) 

JOSE' DE CASTRO CAMINHA JÚNIOR (2.997), filho de José 
de Castro Caminha e de Adalgisa Pontes Caminha, nas
cido a 16 de novembro de 1914, no Distrieto Federal, 
residente á rua Pedro de Carvalho n. 110, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 135, 
1 1 a zona.) 

RUY "MARQUES DIAS .(2.998), filho de Manoel Marques Dias 
e de Augusta Marques Dias, nascido a 9 de janeiro de 
1913, no Distrieto Federal, residente á rua Vasco da 
Gama n. 229, lavrador, solteiro, com domicilio eleitpral 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex-offi
cio, B. E. 74, n . 1'.509, 14 a zona.) 

JOAQUIM DA SILVA DUARTE FILHO (2.999), filho de Joa
quim da Silva Duarte e de Adelaide de Almeida Duarte, 
nascido a 24 de abril de 1894, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Pernambuco n . 100, casa 2, commercio, 
viuvo, com domicilio eleitoral no distrieto municipai de 
Meyer. (Qualificação requerida,, n . 4.776, 6" zona.) 

AMARO ANTÔNIO FERNANDES (3.000), filho de Amaro 
• Antônio Fernandes e de Amélia de Moraes Fernandes, 
nascido a 18 de janeiro de 1898, no Distrieto Federal, . 
residente á rua Pernambuco n . 217, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 78,*,n. 3 8 , 1 1 a zona.) 

ALDA DA COSTA PORTO ULRICH (3.001),.filha de Ataliba 
de Moura Ulrich e de Julieta da Costa Porto Ulrioh, 
nascida a 2 de agosto de 1898, no Distrieto Federal," r e 
sidente á rua S.' Francisco Xavier n . 971, domestica; ca
sada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, <n. 328, 10 a zona.) 

MARIA DAMIANA DOS SANTOS DIAS (3.002). filha de Isaac 
Santos e de Emilia Santos, nascida a 27 de setembro 
de 1903, no Eslado da Bahia, residente á rua Odorico 
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Mendes n. 37, domestica, casada, com domicilio eleitoral * 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação, reque
rida, n. 1.072, 1 1 a zona.) 

EDITH RIBEIRO DE CARVALHO (3.003), filha de Ângelo 
Villela Ribeiro e de Arminda Máxima de Souza, nascida 
a 13" de novembro de 1908, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Silva Rabello n. 15, domestica, casada, 1 

com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Mtyer. 
(Qualificação requerida, n. 1.071, 11* zona.) 

MARIA DO NASCIMENTO (3.004), filho de Domingos Mar
tins Coelho Nascimento e de Carolina Ramos do Nasci-

. mento, nascido a 24 de setembro de 1890, no Distrieto 
Federal, residente á rua Meyer n. 18,. domestica, soltei
ra,, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida n . 1.686, 11" zona.)" 

MARIA DO ROSÁRIO MOURA PEREIRA (3.005), filha de 
Belisario de Souza Pereira e dè Branca America Moura 
Pereira, nascido a 3 de outubro de 1907, em Maeahé, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Bomfim nu
mero 98, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação requerida 
n. 685, 9° zona.) 

JOSÉ FIRMINO NOVAES (3.006), filho de Júlio Novaes e 
de Regina Moraes, nascido a 29 de março de 1910, em 
Goyana, Estado de Pernambuco, residente á rua Enge
nho de Dentro n. 236, commercio, solteira, com domi- :. 
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Quali
ficação requerida n. 11.652, 6 a zona.) 

ARTHUR MAIA DOMINGOS (3.007), filho de João Domin
gos e de Rita Jesus, nascido a 17 de outubro de 1914, 
no Distrieto Federal, residente, á rua Francisca Meyer 
n . 173, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio. 

' B . E . 74, n . 1.477, 14* zona.) 
EVARÍSTO MARIANNO DE AZEVEDO (3.008), filho de João 

Marianno de Azevedo e de Maria Joaquina da Conceição, : 

nascido a 27 de agosto de 1900, em Maricá, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á Avenida Amaro Cavalcanti 
n. 607, barbeiro, solteiro, com domicliio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio. 
B. E . 77, n . 189, 4 a zona.) 

SEBASTIÃO FERNANDES FINS (3.009), filho de Arthur 
Fernandes Fins e de Maria Lima, nascido a 20 de ja
neiro de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua Co-. 
lumbia n. 74, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex offi
cio. B. E. 78, n . 362, 11 a zona.) 

WALD.1R MARINHO DA CUNHA (3.010), filho de José Pe
reira da Cunha e dè Alzira Marinho da Cunha, nascido 
a 24 de maio de 1916, no Distrieto Federal, residente 
á rua Gaspar n . 45, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex officio. B . E . 74. n . 1.504, 14a zona.) 

HIGYDÍO DOS SANTOS THOMAZ (3.011), filho de Theo
doro Joaquim Thomaz e de Luiza Gertrudes dos Santos, 
nascido a 2 de julho de 1903, em S. Antônio do Chiador, 
Estado de Minas Geraes, residente â travessa Guerra 
n. 123, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio. 
B . E. 67, n. 959, 7 a zona.) 

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS (3.012), filho de Antônio 
Francisco dos Santos e de Cândida Maria da Conceição, 
nascido a 15 de setembro de 1885, em Barra Mansa, Es 
tado do-Rio de Janeiro, residente à rua Morro do Vin
tém n . 74, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio. 
B . E. 78. n| 356. 1 1 a zona.) . . " • • 

JAYME ALVES" CAVALCANTI (3.013), filho.de Manoel Al
ves Cavalcanti e j de Filoíiieha Aipim Cavalcanti, nascido 
a 31 de janeiro de 1910. nó Distrieto Federal, residente 
á rua Itabaiana n. 22,.operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal.de Meyer. (Qualificação 
ex officio. B. E. 78, n . 109. 11 a zona.)-

AUGUSTO PEIXOTO (3.014). filho d e , Braz Teixeira de 
Abreu Peixoto e -de -Maria Cândida Peixoto, nascido a 
9 de"setembro de 1907, no Distrieto Federai, residente 

. á rua Licinio Cardoso n . 159, acadêmico ide pharmacia, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Mever. (Qualficação requerida n.- 1.516, 7 a zona.) 

MILTON TORQUATO DE SOUZA (3.015), filho de Luiz Tor- ' 
quato de Souza1 e de Abigail Pereira de Souza Braga, 
nascido a 31 de julho de 1914, no Districtò Federal, 

. residente á. rua Rio. Grande do Norte sem numero, es---
tudante, solteiro, com -domicilio eleitoral no distrieto 

N 

municipal de Meyer. (Qualificação requerida n. 1.526, 
11* zona.) , ' 

THEOÜOIUCO ETCHEBÉSTE (3.016), filho, de Martinho 
' Etchebeste e de Patos Etchebesíe, nascido 1 a 1 de julho 

de 1896, em Pelotas. Estado do Rio Grande do Sul, r e 
sidente á rua Borja Reis n. 84, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal^ de Meyer. 
(Qualificação requerida n. 1.096, 11 a zona.) 

JtEYNALDO PIERRONI (3.017), filho de Antônio Pierroni 
e de Paulina Pierroni, nascido, a 18 de junho de 1908, 
no Distrieto Federal, residente á Estrada. Santa Isabel 
n. 85, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 

-.' distrieto municipal de Meyer. (Qualificação' requerida 
B . E. 56,i n. 6.664 8* zona.) 

DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS (3.018), filho de Fer 
nando Ferreira dos Santos e de Carolina Ferreira do3 
Santos, nascido a 25 de setembro de 1912, ho Distrieto 
Federal,.residente á rua das Officinas n. 32, commercio, 

.solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida, B . E. 51, numero 
8 . 9 5 2 , 7 a zona.) ; 

SALVADOR SICILIANO (3.019), filho de. Francisco Sicilia-
no e de Maria Dominga, nascido a 22 dé outubro de 
1895, no Distrieto Federal, residente á rua Casimiro de 
Abreu*n. 107,.lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex offi
cio, B . E. 74, n. 1.512, l V zona.) 

DURVAL ALVES (3.020), filho de Augusto CéZar> da Silva 
Alves e de Eucrydia Rodrigues Maria Alves, nascido 
a 9. de setembro de 1912, no~Districto Federal, residente 
á rua São Christovão n. 4; empregado-no Arsenal de 
Guerra, solteiro, côm domicilio eleitoral no.' distrieto 
municipai de Meyèr. (Qualificação requerida numero 
1.555, "7* zona.) ; . • , • :•• 

LJJCY MOREIRA DO AMARAL (3.021), filha de Luiz dos 
Santos Freire do Amaral e de Cinira. Moreira do Amaral, 
nascida a 5 de outubro de 1911, no Distrieto Federal, 
residente á rua S.; Francisco Xavier n. 886, operaria, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação ex officio, B . E . 78, n. 20,, 
11* zona.) i f 

MARIA ALIETTE ROCHA (3.022), filha de Durval Rocha e 
de Maria da Fonseca Rocha, nascida a 16'de junho de 
1901, em Capella, Estado de Sergipe, residente á rua 
Engenho de Dentro n . 245, domestica, viuva, com. do-

i micilio eleitoral no distrieto municipal-de-Meyer. (Qua
lificação requerida, jn. 1.176, 11" zona.) -

DINORAH BARCELLOS DE MELLO (3.023),,filha de Júl io 
. Mello e de Florisbella Barcellos, nascida a 15 de no

vembro de 1914, ém Valença, Estado.do Rio de Janeiro, 
residente á rua Pompilio de Albuquerque n. 261, profes
sora de orchestra, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio. 
B, E. 74, n. 256, V zona.) , 

ONDINA MIRANDA DE SOUZA (3.024), filha de Luiz Lo
pes de Souza e de Adelia Miranda de Souza, nascida a 
23 de novembro de 1911, no Distrieto Federal,' residente-
a rua Rami.ro Magalhães n. 17, enfermeira, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida n. 1.121, 1 1 a zona.) 

MESSIAS MENDES. (3.025), filho de Arthur Mendes e de 
Deoünda Paula de Andrade, nascido a 15 de setembro 
de 1900, em Sapucaia, Estado>"tío Rio de Janeiro, resi
dente á rua Andrade Figueira n . 63, operário, solteiro, 
com^doniicüio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex 'officio;- B . E . 78, n . 350, 11" zona.) 

ALBERTO JOSÉ DE ARAÚJO (3.026), filho de de Antônio 
José de Araújo e de Lydia Maria da Conceição, nascido 
a 5 de novembro de: 1890,-em Maricá, \Estado do Rj.ojcte. 
Janeiro, residente á. rua Engenho da Rainha-^n. . 13j 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no. distrieto) 
municipal de Inhaúma'. (Qualificação requerida, B. E | 
63, n. 11-.873, 7 a zona.) 

MARIA DIAS LOURENÇO DA SILVA (3.027), filha-deJFran-
i cisco Alves Lourenço e de Balbina Dias-dos Santos, nas

cida a 12 de maio de 190.3, nq Distrieto Federal, resi
dente á avenida Amaro Cavalcanti n . 665, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Mever_ (Qualificação requerida n. 1. 152; 11* zona.) 

YVALTER MARQUES NORONHA (3.028), filho de Alfredo 
• Marques Noronha e de -Etelvina • Maria , da. Conceição 

Noronha, nascido a 1 de junho de. 1915, no-p.istricto Fe -
; deral, residente'á rifa José dós Reis n.- 169';,,commercio, 

solteiro, com domicilio eleitoral!no distrieto municipal 
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de Inhaúma. (Qualificação, B . E . 82, n . 1.369, 11* 
zona.) i 

JOÃO DE LEMOS (3.029), filho de Maria Paula de Lemos, 
nascido a 23 de junho de 1895, no Distrieto Federal, 
residente á rua Goyaz n. 330, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requerida, B . E . 82, n . 1.377, 1 1 a zona. )j 

LUIZ PAES (3.030), filho de Alberto Paes e de Maria The
reza, nascido a 21 de junho de 1899, no Distrieto F e 
deral, residente á ' rua Cachamby n. 151, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida. B . E . 82, numero 
1.372, 11 a zona.) 

ISMAEL MACHADO (3.031), filho de Hortencia Machado, 
nascido a 25 de março de 1895, no Distrieto Federal, 
residente á rua João Pinheiro n . 109, commercio, casa
do, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida. B . E . 82, numero 
1.367, 11* zona.) 

JOAPERY MARTINS DA CUNHA (3.032), filho de Edmundo 
Martins da Silva Cunha e de Olympia Fraga da Cunha, 
nascido a 18 de janeiro de 1906, no Distrieto Federal, 
residente á rua Goyaz h. 332, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no dislricto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requerida, B . E . 82, n\ 1.339, 1 1 a zona,) 

SANDOVAL FERNANDES CARNEIRO (3.033), filho de 
Bernardino Martins Carneiro Júnior e de Maria da Glo
ria Fernandes Carneiro, nascido a 21 de janeiro de 
1906, no Distrieto Federal, residente á rua Dr. Jobim 
nu 37, casa 4, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
requerida. B . E . 82, n . 1.365, 11 a zona.) 

JURACY MOTTA DA SILVA (3.034), filha' de Agostinho 
José da Silva e de Leonor Motta da Silva, nascida a 7 
de setembro de 1913, no Distrieto Federal, residente á 
rua André Azevedo n. 2, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qua
lificação requerida, B . E . 82, n . 1.371, 1 1 a zona.) 

.ADELINO JOSÉ FERNANDES (3.035).. filho de José Luiz 
Fernandes e de Francisca Rosa de Bulhões, nascido a 23 
de novembro de 1901, no Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á rua Sul America n . 20, casa 3, empregado da 
Saúde Publica, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
B . E . 45, n . 4.641, 9 a . zona.) „ 

CAROLINO JOSÉ AUGUSTO (3.036), filho de Carolino José 
Augusto e de/ Maria Barbosa, nascido a 5 de maio de 
1900, no Distrieto Federal, residente á rua Saldanha da 
Gama n. 52, empregado da Saúde Publica, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida n . 10.504. 7* zona.) 

OTHÓNIEL GOMES DE ALENCAR (3.Ó37), filho de Antônio 
Gomes de Alencar e de Joanna Rosalina de Alencar, nas
cido a 27 de fevereiro de 1904, no Distrieto Federal, 
residente á rua Archias Cordeiro n. 113, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 47, n . 8.661, 
7 a zona.) 

ÜSMAN AVILEZ (3.038), filho de.Antônio Avilcz e de Nadir 
Avilez, nascido a 11 de maio de 1911, em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua D. Clara nu
mero 17, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação requerida 
n. 1.458, 13 a zona.) 

MANOEL BASTOS (3.039), filho de Antônio Gomes da 
Paixão e de Maria Bastos da Paixão, . nascido a 2 de • 
fevereiro de 1892, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 

jresidente á . rua Barão de' Ilapagipe n. ..64, commercio, 
soTte+r-Ov'côm domicilio, eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida, 3 . E. 80„ n. 1.208, 
8 a zona.) 

ÍJOÃO CERQUEIRA LIMA (3.040), filho de João Cerqueira 
Lima e de Eurides Costa, nascido a 2 de outubro de 
1904, no Distrieto Federal, residente a rua Figueiredo 
Pimentel n. 130, operário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n. 11.792," 7 a zona.) 

ARMERINDO DOS ANJOS (3.041)', filho de Camilla Thereza 
dos Anjos, nascido a 22 de setembro de 191.1, em Barra 
Mansa, Estado dò Rio de Janeiro, residente á rua Fran
cisco Eugênio n. 247, empregado publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer, 
i(Qualificação requerida, n. 770, 9 a zona.1 

AUGUSTO MOREIRA DE OLIVEIRA (3.042), filho de Ge-
tulio José de Oliveira e de Maria Bandeira de Oliveira, 
nascido a 24 de março de 1913, no Distrieto Federal, r e 
sidente á travessa Rio Grande do Norte-n. 62, casa 2, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
eto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 10.483, 7 a zona.) 

SILVLNO DE ARAÚJO (3.043), filho de Estevão de Araújo 
e de Carlinda de Araújo, nascido a 25 de agosto de 
1884, em Campos, Estado do Rio de Jansiro, res. á rua 
Frei Gaspar n. 60, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n. 1.512, 12 a zona.) 

TORBERTO DE SOUZA DA SILVEIRA (3.044),. filho de 
. José de Souza da Silveira e de Adriana Maria da Con

ceição, nascido a 4 de dezembro de 1896, no Districi,o 
^ > Federal, residente á rua Sá n. 175, commercio, casado, 

com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer.. 
(Qualificação requerida, n. 1.508, 12 a zona.) 

J O S E ' ANTÔNIO DA SILVA (3.045), filho áz João Antônio 
da Silva e de Rosa Maria da Costa, nascido a 30 de no

vembro de 1875, em Portugal, residente á rua Oliveira do 
Andrade n. 100, commercio, viuvo, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n. 1.485, 12 a zona.) 

J A C O B ANTUNES BRUM (3.046), filho de José Antunes 
Brum e de Henriqueta. Medeiros Brum, nascido a 20 d3 
abril de 1914; no Distrieto Federal, residente á avenida 
Suburbana n. 2.901, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, B. E. 80, n. 1.497, 12 a zona.) 

JAIR DE BARROS MUSA (3.047), filho de José Soares 
Musa e de Francisca de Barros Musa, nascido a 17 de 
dezembro de 1908, em Juis de Fora, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Estevão Silva n. 8, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida, n; 10.664, 7 a zona.) 

ALFREDO DE JESUS BRADÃO (3.048;, filho ds Clara de 
Jesus, nascido a 8 de julho de 1913. no Distrieto Fede
ral, residente á rua Padre Nobrega n. 200, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.434, 12 a zona.) 

BENEDICTO RIBEIRO DE ALMEIDA (3.049;, filho de Be-
> meta Maria das Dores, nascido a 22 de abril de 1904, 

em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Sá n. 175, empregado da Saúde Publica, casado, eom 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 1.493, 12 a zona.) 

ADAMASTOR VASCO ARANHA (3.050), filho de de Raiuiro 
Botelho de Sá Aranha e de Cacilda Peixoto Aranha, 
nascido a 20 de maio de 1898, no Distrieto, Federal, r e 
sidente á rua Henrique Scheid n. 59, casa 22, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, B. E. 64. nu
mero 10.492, 7 a zona.) 

MARIO PEREIRA (3.051), filho de Joaquim Pereira e de 
Maria da Conceição, nascido a, 19 de abril de 1904, no 
Distrieto Federal, residente á rua Quatro n. 298, Par
que Celeste, commercio, casado, com domicilio eleitoral 

- no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação requeri
da, n. 1.450, 13 a zona J 

JOÃO S-ABINO DA SILVA (3.052) filho de Ernc-stina Izabel, 
nascido a. 16 de maio de 1911, no Distrieto Federal, resi

dente á rua Dorolhéa. Eugenia n. 91, musico, casado, 
com domicilio eleiloral no distrieto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação ex officio, B. E. 74, n. 318, Va 

zona.) 
BOLORES FERREIRA 'NUNES (3.053), filha de Antônio Luzi 

Ferreira e de Anna Maria Ferreira, nascido a 8 de feve
reiro de 1893, em Nictheroy, Estado'do Rio de Janeiro, 
residente á . rua Bento Lima n. 26, musica, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação ex officio, B . E . 74, n . 286, 7 a zona.) 

SEBASTIÃO DOMINGOS DE CASTRO; (3.054), filho de Do
mingos de Castro e de Ignacia Maria-dos Santos, nascido" 
a 20 de janeiro de 1903, em Santa Izabel do Rio Preto, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Projectada nu
mero 34, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação ex offi
cio, B. E . 74. n . 301, 7 a zona.) 

JOSÉ KARAMCZUK (3.055), filho de Paulo Karamczuk e 
de Josepha Karamczuk, nascido a 25 de agosto de 1895, 
no Distrieto Federal, residente á rua Projeçtadá nu-
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mero 12, casa 5, musico, -soiteiro, eom domicilio elei
toral no distrieto municipal de Inhaúma. (Qualifica
ção ex officio, B . E . 74, n . 319, 7 a zona.) 

WASHINGTON DOS SANTOS (3.053), filho de Alfredo 
Laffite dos Santos e de Etelvina Maria Santos, nasci
do a 8 de janeiro de. 191o, -na Dislricto Federal, resi
dente á Avenida Automóvel .Club n . 126, musico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto íriuuieipal de 
Inhaúma.. (Qualificação ex officio, B. E . 74, .n , 296,. 
7 a zona.) ' . . 

ADELAIDE DA SILVA (3.057), filha de Antônio José"'da ' 
Silva e de Amélia Rego da Silva, nascida a 7 de janei
ro de 1906, no Distrieto 'Federal, residente.á rua Váz 
da "Costa n. 95, musica, casada, com domicilio eleitoral 
no-distrieto municipal de Inhaúma, (Qualificação ex 
officio, B . E . 74, n. 304, 7 a zona.) 

SVLVIO DE; ASSUMPÇÃO (3.058), filho de Joaquim de 
Assumpção e de Cândida de "Figueiredo, nascido a 15, 
de outubro de 1912, ho Distrieto Federal residente á' 
rua Moreira n . 12, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de Inhaúma. (Qualifi
cação requerida, n. 874, 12 a zona.) 

JOSÉ FERREIRA DA COSTA (3.059), filho de Manoel Fer
reira da Costa e de Leonilha Carneiro Ferreira da. 
Costa, nascido a 29 de novembro dc 1902, no Estado dc 
Pernambuco, 'residente á Estrada Nova da Pavuna. nu
mero 47, musico, solteiro, com domicilio eleitoral - no 
distrieto municipal de Inhaúma. (Qualificação -ex offi-
eio, B. E. 74. n . 292. 7 a zona.) 

• MARIA DE ANDRADE NUNES (3.060), filha .de Olegario 
do Andrade o de Maria de Andrade, nascida a 6 de fe
vereiro de 1901, no Estado de Sergipe, residente á rua 
Matlieus Silva n. 187, domestica, easada, .-com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. (Quali
ficação requerida, n. 1.423, 1 1 a zona.) 

, IZOLINA ANNA DE OLIVEIRA (3.061), filha dc Francisco' 
•Antônio Hermenegildo e de Arma Augusta de Oliveira, 
nascida a 5 de agosto dc 190í, no Estado de Minas-
Geraes, residente á rua Sacadura Cabral n . 228, so
brado, domestica, casada, eom domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
Ti. i .553, 1 1 a zona.1 

JOSÉ DEMETRIO DE ALMEIRA (3.002), filho de Maria 
Fcliciana, nascido a 23 de dezembro de 1912,'no Dis- • 
t. icto Federal, residente â rua Theodoro da Silva n 333, 
casa 3, empregado publico, casado, eom, domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
(•«•querida. B . E. . n. 1.205, 1 1 a zona.) 

VfCTOR FARÁNI (3.063), filho de Cezar Farani e de Cas
torina Avollar -Faruní. nascido o 7 de outubro de 1880, 
ao Distrieto Federal, residente & rua Barão de Petro
polis n. 104. com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.214, 
8 a zona.) . 

CARLOS HAMAN (3.06-4), filho de Frederico Haman e de 
Iracema Rodrigues Haman,- naseido a 8 de junho de 
1914. no Distrieto Federal, residente, ã rua Francisco 
Vidal n . 114, ümador. solteiro, com domieilio eleitoral 
no distrieto .municipal de Meyer, (Qualificação reque
rida, n . 1.494, 12 a zona.) 

JUREMA MAME DE DA COSTA (3.065), filha de Alberto 
Couto de Oliveira Costa e de Maria Mamede da Costa, 
nascida a 10 de agosto de 1910, no Distrieto Federal, 
residente á rua Moreira n . 20, domestica, solteira, com 

i domicílio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 1:514, 12 a zona.) 

L1NO FELÍX DE CARVALHO FILHO (3.066), filho de, 
Lm.o Felix de Carvalho e de Porcina dc Carvalho, nasci
do a 1 de janeiro de" 1009, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Edmundo n . 43, operário, solteiro, cora 
domicilio eleiloral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 10.525. 12 a zona.) 

•DEATRIZ FERREIRA DE MATTOS (3.067).-filha de-Júlio . 
Ferreira de Mattos e de Fetixmina Jesus de Mattos, 
nascida a 15 de abril -de 1902, no Estado dc Minas Ge
raes, residente á rua Moreira, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer, 
(Qualificação requerida, n . 1.513.) 

JOSÉ FERNANDES (3.068), filho de Manoel Fernandes o 
de Joanna Alves Fernandes, nascido a 7 de dezembro, 
de 1910, no Distrieto Federal, residente á rua Macedo 
Costa n. .78. commercio, solteiro, com domicilio olei-

. toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
. . requerida, n . 1.492, 12 a zona.)--' 
WALDYR GOULART GUIMARÃES (3.009), filho de Francis

co Pinto-Guimarães e de Consf.ança Goulart Guimarãe?, 
nascido a 1 6 ' de setembro de 1915, na Capital Federai, 
residente á rua Lygia n . 4 6 , empregaon da Lygth. sol
teiro, eom domicilio eleitoral nc- distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação requer ida , 'n . 1.487, 32 a zona.) 

DÉA DA FONSECA E CUNHA (3.070).,' filho de João da 
., . Fonseca e Cunha Júnior c de Arminda Pereira cia 

Cunha, nascido'a 12" de setembro de 191ÍVno' Districtò 
Federal, residente á Avenida Suburbana n . 2.554, con
tadora, solteira, com domicilio eleitoral no. distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação reauerida, nu 
mero 1.515, 12 a zona.) . -

MARCELLINO PINTO SOARES (3.071), filho de Antônio 
.Pinto Soares e de Anna Rosa de Jesus, nascido a 31 de 
agosto de 1S97, em Portugal, residente á rua São F ran 
cisco Xavier n . 452, commerciante, casado, com dumi-

,. cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer.. (Qua
lificação requerida, n . 1.207, 8 a zona.) *•'•"' 

OSCAR' FERREIRA VÍLLAÇA' (3.072},' filho dc /Antônio 
Ferreira Villaça e de Maria Albernaz Viílaça, nascido a 
1 de abril de .1902, no Distrieto Federal, 'residente á 
rua Barcelona n . " l , commercio,, casado, com "domicilio 
eleitoral uo distrieto municipal 'de Meyer. (Qualiíiea-

*• ção requerida, n . 10.623, 7 a zona.) 

Distrieto Federal, -2h de agosto de 3934 — O.MEsc.rivão, 
aâkoe, Joaquim Boaventura ãa Silva. Mattos. 

DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL = 

(Districtos municipaes dc Piedade, Irajá c Penha) 

Juiz — Dr. Antônio Carlos Lafayette do Aodrada ' 

: Faço publico para os fins do ar t . 43 do Código e 25 do 
regimento dos Cartórios 3 Juízos Eleitoraes, que, por este 
Cartório e Juizó da Dei ma Segunda ..Zona Eleitoral estão 
sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes 
cidadãos: . t . 

ALBERTO MORAES (2.398), filho de Álvaro José de,. Moraes 
e de Ernestina da Costa Moraes, nascido a- 29 de maio 

" d e 1912, em Maeahé, Estado do.Rio de Janeiro, solteiro,-
ferroviário, domicilio- eleitoral de Penha, qualificação 
requerida n. 35, e residente á rua Montevidéu'nume
ro 387.. ' 

LUIZ DA SELVA MARQUES (2.399), filho cie Antônio da. 
Silva Marques e dc Sibilla da Silva Marques, nascido' a 
3 de junho de '1897, no Distrieto Federal, casado, com- , 
mereio, domicilio' eleitoral de "Penha, qualificação, r e 
querida n. 10.S99 e residente á rua Montevidéu nume- " 
ro 59. 

OSWALDO FERREIRA MENDES (2.400), filho de Guilher
me Ferreira Mendes e de Cândida Nunes Mendes,- nasci
do a. 28 de agosto de 1900;no Dislricto Federal, domicilio 
eleitoral de Penha, qualificação requerida n. 10.389 e 
residente á rua Araguary n. 52, solteiro, pintor. ' 

DENIXARD FERREIRA DA SILVA (2.401), filho de Adoí-
pho Ferreira da Silva e de Rosalina Couto da Silva, nas
cido a 10 de maio de- 1915. domicilio -eleitoral de Pe
nha,-qualificação requerida n. T . 1 3 7 ' e residente á rua, 

- da Republica,, n:-. 70. 
ALFREDO BARRETO DE MATTOS (2.402), filho de José 

Antônio da Silva Barreto e de Maria de Mattos Barreto, 
nascido a"'7 de setembro de;1869. em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro, domicílio eleitoral de Penha, qualifica
ção requerida n. 11.-"698 e residente á rua Montevidéo 
n . 387. casa 2 . ' „' 

NELSON GOMES (2.403), filho de Danile Gomes e de Lau - . 
irianna Balbina do'Espirito Santo, nascido a 24 dc maio 
de 190G, em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, sol
teiro, alfaiate, qualificação ex officio, sem numero, B . 
E . 70, de .10i8|1934 e residente á rua Montevidéo nu 
mero 387, casa 2. - -

ARMANDO MAGALHÃES (2.404), filho de Argemiro Alves 
Magalhães e dc Maria.de Magalhães Gosta, naseido à 23 
de agosto de 1907, em Siqueira Campos, Estado do E s 
pirito Santo, solteiro, commercio, domicilio eleitoral de 
Penha, qualificação requerida n. 28 e residente á rua 
Montevidéo n. 387. 
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ANTÔNIO SILVA (2.405), filho de Margarida Rita da Silva 
nascido a 0 dc janeiro de 1906, no Distrieto Federal, 
solteiro, operário, domieilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Penha, qualificação requerida n . 1.415 e resi
dente á rua Cândido- Silva n . 24. 

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA (2.400), filho de Pio Fran
cisco de Oliveira e dc Maria Christina do Rosário, nas
cido a 12 de outubro de 1839, em Agua Suja, Estada 
de Minas Geraes, casado, alfaiate, qualificação ex offi
cio, sem numero, B . E. 70, de 10|8|1934 e residente a 
rua Cirne Maia u . 108. 

AFFONSO PEREIRA (2.407), filho de Antônio Pereira e 
de Francisca. Pereira, nascido a 25 de outubro de 1888, 
em Portugal, casado, (naturalizado), afaiate, domicilio 
eleitoral de Penha, qualificação ex officio, sem numero, 
B . E. 70, de'10|8!934 e residente á rua Silva e Souza 
n . 69. 

HEITOR AMÉRICO DA SILVA (2.408), filho de America da 
Silva, nascido a 23 de agosto de 1896, em S. João tía 
Barra, Estado do Rio de. Janeiro, casado, empregado mu
nicipal, domicilio eleitoral de Penha, qualificação r e 
querida n. 1.826 e residente á rua Dionysio n. 12. 

NAPOLEÃO DE CASTRO LYRA (2.409), filho de Porfirio 
de Castro Lyra e dc Alice Alves Cardoso, nascido a 8 
de outubro de 1907, no Distrieto Federal, solteiro, ope
rário, domicilio eleitoral de Penha* qualificação reque
rida ])-.-1.831 c residente ~á rua André Pinto n. 32. 

ABÍLIO RODRIGUES (2.410), filho de Jayme Rodrigues e 
de Verginin. Augusta, nascido a 3 de novembro de 1910, 
no Distrieto Federal, solleiro, estudante, domicilio elei
toral de Penha, qualificação requerida n. 1.425, e r e 
sidente á rua Philomena Nunes n. 387. 

JOÃO BAPTISTA ÂNGELO BENETTI (2.411), filho de Fer -
dinando Benetfi e dc Emilia Benetti. nascido a 6 de j u 
nho de 1901, em Petropolis, Estado do Rio, casado, com
mercio, domicilio eleitora! de Penha, qualificação re
querida n. 634 e residente á rua Nicarágua n. 130. 

FREDERICO ANTÔNIO MARTUCI (2.412), filho de Luiza 
da Conceição Campos, nascido a 24 de março de 1898, 
em Araruama, Estado do Rio, casado, ferroviário, domi
cilio eleiloral de Penha, qualificação requerida numero 
1.837, e residente á rua das Missões n. 360. 

CAROLINA BASTOS SCHOMAKER (2.413), filha de Thomaz 
Nogueira da Gama e de Theda Machado da Gama, nas
cida a 43 de julho de 1S91, no Distrieto Federal, viuva, 
funccionaria municipal, domicilio eleitoral de Penha, 
qualificação requerida n. 1.043 e residente á rua Fiack 
numero 75. 

JACY DE SOUZA LIMA (2.414). filho de Clemente José de 
Lima e de Maria de Souza Lima, nascido a 12 de outu
bro cie 1905, em Tombos, Estado de Minas Geraes. sol
teiro, commercio, domicilio eleitoral de Penha, qualifi
cação requerida n . 1.418 e residente á estrada Braz 
dc Pinna n. 251. 

JOÃO PAULO GOMES (2.415), filho de -Antônio Joaquim 
Gomes e de Barbara Gomes Mendonça, nascido a 3 dt 
julho de 190!.), em Alcântara, Estado do Rio de Janeiro, 
•solteiro, operário, domicilio eleiíoçal no distrieto muni. 
cipal de Penha, qualificação requerida n. 1.429 e resi
dente á run José Maria n . 58. 

AJAX MARQUES (2.416), filho de Ouvia Marques, nascido a 
27 de março de 1911 no Dislricto Federal, solteiro, ope
rário, dpmicilio eleitoral de Penha, qualificação reque
rida n. 1.423 e residente á rua Montevidéo n. 259. 

fíAUL DE ANDRADE (2.417), filho de Bernardino de An
drade e de Leopoldina de Andrade, nascido a 28 de ou
tubro de 1899, no D. Federai, casado, operário, domicílio 
eleitoral de Penha, qualificação requerida n . 161 e r e 
sidente á rua Santiaec n. 78. 

MANOEL ALONSO (2.418), filho de Bento Alonso e de Pe
regrina Canto Cerqueira. nascido a 21 de abril de 1912, 
no , Dislricto Federal, solteiro, com. domicilio eleitoral 
de -Penha, qualificação requerida n. 1.420 e residente 
á rua Senador Antônio Carlos n . 391. 

AMAURY BACELLAR (2.419), filho de Enéas Bacellar e de 
Antonia dos Santos Bacellar, nascido a 27 de abril de 
1907, em Campos, Estado do Rio, casado, ferroviário, 

. riomicilio eleitoral de Penha, qualificação requerida nu
mero 33 o residente á rua Montevidéo n . 21 . 

IVO DE ALMEIDA RABELLO (2.420), filho de Custodio de 
Almeida Rabello e de Raquel Ribeiro Rabello, nascido £ 
7 de junho de 1913, no Distrieto Federal, solteiro, mi
litar, domicilio eleitoral de Piedade, ex officio n . 25 

B . E. 78 e residente* á rua Clarimundo de Mello nu
mero 105. 

JORGE DE MELLO DANTAS (2.421), filho de Manoel Bento 
Dantas e de Maria Luiza de Mello Dantas, nascido a 
13 de fevereiro de 1901, em Pernambuco, Garanhuns, 
casado, 2 o sargento da Armada, domicilio eleitoral de 
Penha, ex officio n . 27, B . E . 78 e residente á rua 
Wandenckolk n. 20. 

MANOEL CAPECHE JÚNIOR (2.422), filho de Manoel Vi-
ctorio Benites Capeche e de Dorothea Pelufío Capeche, 
nascido a 24 de maio de 1901, em Matto Grosso, casado, 
militar, domicilio eleitoral de Piedade, ex officio, n u 
mero 6, B. E . 73 e residente á rua Daniel Carneiro 
numero 62. 

MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA (2.423), filha de Lycurgò. 
Gomes da Silva e de Victalina Ribeiro da Silva, nascida 
a 26 de maio de 1904, no Distrieto Federal, casada, 
funccionaria publica, domicilio eleitoral de Piedade, 
ex officio, sem numero, B . E . 70 e residente á rua 
Violante n . 20. 

WASHINGTON DE CARVALHO CASTRO (2.424), filho de 
Antônio Marconde de Castro e Lumira .Augusta de Car
valho Castro, nascido a 17 de outubro- de 1913, no Dis
trieto Federal, solteiro, official da Armada, domicilio 
eleitoral de Piedade, ex officio, sem numero, B . E . 69 
e residente á rua Assis Carneiro n. 141. 

MAURÍCIO PEREIRA VIANNA (2.425), filho de Guilherme 
Pereira Vianna e de Orminda Gomes Vianna, naseido a 
21'de julho de 1908. no Distrieto Federal, casado, ope
rário publico, domicilio eleitoral de Penha, ex officio, 
n. 28.789, B . E . 72, de 1933 e residente á rua Costa 
Mendes numero 149. 

OSCAR DO VALLE (2.426), filho de João Ribeiro e de 
Amélia do Valle, nascido a 12 de outubro de 1886, em 
Maricá, Estado do Rio, casado, sargento reformado, do
micilio eleitoral de Piedade, ex officio, n . 375,. e resi
dente á rua Brasil n . 161. 

ANNIBAL CESARIO DO SACRAMENTO (2.427),, filho de 
Jorge do Sacramento e de Laurinda do Sacramento, nas
cido a 20 de abril de 1878 no Distrieto Federal, casado, 
operário publico, domicilio eleitoral de Penha, ex offi
cio, n . 13.097, de 26 de novembro de 1932 e residente 
á rua Emílio Zaluá n. 12. 

ISA AC REZENDE BLANCO (2.428), filho de José Pedro de 
Rezende e de Maria Manoela Blanco Dias. nascido em 13 
de novembro de 1903, no Distrieto Federal, casado, sar
gento da Armada, domicilio eleitoral de Irajá, ex-officio 
n. 365, B . E. 75 e residente á estrada do Areai n . 1.134. 

EDUARDO MOREIRA DA CUNHA JÚNIOR (2.429), filho de 
Eduardo Moreira da Cunha e de Francisca Rodrigues 
Pinto da Cunha, nascido em 27 de abril de 1888, em 
Barra do Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, casado, fune
cionario municipal, domicilio eleitoral de Piedade, cx-
officio sjn., B . E . 74 de 1934 e residente á rua Almeida 
Nogueira n. 31 . 

JÜDTTH LEONI DANTAS (2.430), filha de Antenor Leoni e 
Amélia Leoni, nascida em 4 de maio de 1912, no Distrieto 
Federal, casada, funccionaria municipal, domicilio elei
toral de Penha, qualificação ex-officio s[n., B . E . 74 de 
1934 e residente á avenida Lusitânia n . 72. 

NAIR AZEVEDO MACHADO (2.431), filha de Ernesto Ma
chado e de Faustina Azevedo Machado, nascida em 10 de 
dezembro de 1913, no Distrieto Federal, solteira, func
cionaria municipal, domicilio eleitoral de Penha, qua-

. lificação ex-officio n . 247, B . E . 74 de 1934 e residente 
á rua 4 de Novembro n. 81. ' 

BRANCA DA CONCEIÇÃO MATTOS (2.432),. filha de José 
de Mattos e de Francisca Fernandes Mattos, nascida em 
6 de março de 1888, em Braga' Portugal, viuva, func
cionaria municipal, domicilio eleiloral de Penha, quali
ficação cx-officio sjn., B . E. 71 e residente á rua Miguel 
Ferreira n. 102. 

- MARIO RIBEIRO VIEIRA (2.433), filho de Manoel da Rocha 
Vieira e de' Romualda Vieira Rocha, nascido em 29 de" 

.maio de 1905, no Distrieto Federal, casado, commercio, 
- domicilio eieitoral de Piedade, qualificação requerida 
" n . 10.142 e residente á rua Assis Carneiro' 'n. 181. 

BENEDICTO DE OLIVEIRA VALLE (2.434), filho de Bene-
dicto de Carvalho Valle e de Noemia de Oliveira Valle, 
nascido em 6 de maio d e . 1914, mr Distrieto Federal, 
solteiro, operário, domicilio eleitoral de Piedade, qua
lificação requerida n . 479 e residente á rua Goyaz nu
mero 440. .• 
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PEDRO DA SILVA DANTAS (2.435), filho, de Caetano Joa
quim Dantas e de Áurea da Silva Dantas, nascido em 3 
de maio de 1910, no Distrieto Federal, solteiro, com
mercio, domicilio eleitoral de Penha, qualificação ex-
officio n . 775, B . E . 66 e residente'á rua Campos da Paz 
TI. 77. 

LUIZ S O A R E S v (2.436), filho de Edeímira Soares -Ribeiro, 
nascido em 10 de junho de 1913, no Distrieto Federal, 
solteiro, commercio, domicilio eleitoral de Piedade, qua
lificação requerida n. 11.169 e residente á rua Manoel 
Victorino n. 81 . 

AURÉLIO PEREIRA (2.437), filho de Abilio Pereira e de 
Maria Adelina, nascido em 1 de agosto de 1908, no Dis
trieto Federal, casado, commercio, domicilio eleitoral de 
Piedade, qualificação requerida n. 1.407 e residente á 
rua Goyaz n. 418. 

WALDEMAR BAPTISTA (2.438), filho/de Ladislau Baptista 
da Silva e Maria-da Conceição, nascido em 5 de fevereiro 
de 1911,em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, 
commercio, domicilio eleitoral de Penha, ex-officio n. 783,, 
B . E . 66 e residente á rua Bella n . 345. 

AIÍTHBERTO DE SIQUEIRA (2.439), filho-de Marcelino de 
Siqueira e de Antonietta Ferreira de Siqueira, nascido em 
4 de outubro de 1912, no Distrieto Federal, solteiro, com
mercio,-domicilio eleitoral de Piedade, qualificação r e 
querida n. 8.477 e residente á rua Bento Liman. 30. 

ANTÔNIO RIBEIRO XISTO (2.440), filho de Arnaldo Ribeiro 
e de Henriqueta Gonçalves, nascido em 26 de fevereiro de 
1885, em Vizeu, Portugal, casado, commerciante, doi.ai-
cilio eleitoral de Piedade, qualificarão requerida n. 1.408 
e residente á rua Goyaz n. 418.. 

C A R L O S ANTÔNIO DA SILVA (2.441), filho de Jasé Antônio 
da Silva e de Francisca Maria Pacheco, nascido em 15 
de dezembro de 1903, no Distrieto Federal, casado, com
mercio, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação re 
querida n. 1.594 e residente á rua Goyaz n. 482. 

KOEMIA JOANNA DA COSTA (2.442), filha de Martinho Ra
mos da Costa e de Joanna Alexandrina da Costa, nas
cida em 16 de junho de 1915, no Distrieto Federal, sol
teira, domestica, domicilio eleitoral de Piedade, qualifica
ção requerida n. 1.650 e residente á rua das Mangueiras 
ri. 19. 

OSCAR COELHO DE MELLO (2.443), filho derCypriano da 
Cruz Coelho e de Maria Assumpção, nascido em 4 de no
vembro de 1887, no Distrieto Federal, casado, commercio, 
domicilio eieitoral de Irajá, qualificação requerida n. 229 
e residente á rua Leopoldina Rego n. 468. 

MARIO DA SILVA MACIEIRA (2.444), filho de Raphael da 
Silva Macieira e de Maria Augusta da Silva, nascido em 
24 de maio de 1904, em Petropolis, Estado do Rio de Ja-
;*eiro, solteiro, motrista. domicilio eleitoral de Irajá, qua
lificação requerida n. 11.410 e residente á rua Deíphina 
Carlos n . 49. 

JDÃO LIMA COSTA' (2.'445), filho de Theodoro Lima Costa 
e de Maria Ricarda Costa, nascido em 5 de dezembro de 
1901, em S. Salvador, Estado da Bahia, solteiro, operário, 
domieilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida 
n,. 1.274"e residente á rua Padre Nobrega n. 109. 

PERCILÍ.ANA OLIVEIRA DA ROSA (2.446), filha de Manoel 
Antônio de Oliveira e de Alcina Brandão de Oliveira,.nas
cida em 28 de dezembro de 1907, no'Distrieto Federal, 
casada, domestica, domicilio eleiloral de Irajá, qualifica
ção requerida n. 11.395 e residente á avenida Paris nu
mero 122. 

JOSE' MARIA SANTIAGO. (2.447), filho de Manoel Antônio 
Santiago e de Felismina Ramos Santiago, nascido em 24 
de novembro de 1897, em Campinas, Estado de São Paulo, 
casado, commerciante, domicilio eleitoral de Irajá, quali
ficação requerida n . 4.233 e residente á rua Cardoso de 
Moraes n. 158. 

MARIO ROBLES JARDIM (2.448), filho de Mario Perei ra 
Jardim e de Gracia Robles .Jardim, nascido, em 16 de de
zembro de 1913, no Distrieto'Federal, casado, commer
cio, domicilio eleitoral de Irajá, qualificação requerida 
n . 1.039 e residente á rua das Missões n . 47. 

GUILHERMINA SAMPAIO FRÓES DE JESUS (2.449), filha de 
Antônio Teixeira Sampaio e de Máxima Dias Sampaio, 
nascida em 14 de setembro de 1887, no Distrieto Federal, 
casada, domestica, domicilio eleitoral de Irajá, qualifica
ção requerida n. 1.789 e residente á rua Aureliano Lessa 
.n. 45. 

ANTÔNIO MACHADO ESPÍNDOLA (2.450), filho de José Ma
chado Espíndola e de Ephigenia Cândida Espíndola, nas- . 
.cido em 14. de julho de 1910, no Distrieto Federal, solteiro, 
operário, domicilio eleitoral de Irajá, qualificação reque
rida n. 11.273 e residente á rua Emílio Zaluarie n . 44. 

FRANCISCO DUARTE DA COSTA (2,451). filho de Augusto 
Duarte da Costa e de. Maria José Fagundes, nascido era 
28 de setembro de 1909, no. Distrieto Federal, solteiro, 
.commercio, domicilio eleitoral de Irajá, qualificação r e - , 
querida n. 11.338 e residente á rua Cardoso Moraes n u - " 
mero 498. 

ORLANDO DE ARAÚJO GOMES (2.452), filho de Antônio 
Francisco Gomes.Júnior e de Amélia Francisca de Araújo 
Gomes, nascido em 17 de janeiro de 1909, no. Distrieto 
Federal, solteiro, -marítimo, domicilio eleitoral de Irajá, 
qualificação requerida n'. 11..385 e residente á rua Vieira-
Ferreira n . 79. 

JOÃO DE ALMEIDA TORRES (2.453), filho de Clementino de 
. Almeida Torres e de Olga Panina Torres, nascido em 20 

de setembro de 1908, no Distrieto Federal, solteiro, ope
rário, domicilio eleitoral de Irajá, qualificação requerido1, 
n . 11.397 e residente á rua Itaqui n . 61 . 

ALFREDO TEIXEIRA JÚNIOR (2.454), filho de Alfredo Tei
xeira e de Anna Rosa Teixeira, nascido em 1 de março 
de 1913; no Distrieto Federal, solteiro, commercio, domi
cilio eleitoral de Irajá, qualificação requerida n. 11.294 
e residente á rua Viçosa n. 54. 

MARIO FERRO CHAVES (2.455),, filho de Álvaro Ferro Cha-
.ves e de AuroraJ3araçal Neves, nascido em 10 de dezembro 
de 1911, no Disrricto Federal, solteiro, operário, domicilia 
eleitora! de Irajá, qualificação, requerida n. 11.187 e re
sidente á rua N. Sião n . 40. 

ARTHUR NOVAES (2.456), filho de Ângelo Cataldi e de Ma
ria Üe Novaes, nascido em 9 de julho de 1898, em Penedo, 
Estado de Alagoas, viuvo, operário, domicilio eleitoral de 
Piedade, qualificação requerida n. 839 e residente á rua 
Assis Carneiro n . 10. 

DOMINGOS FERNANDES (2.457), filho de José Manoel Fer 
nandes e de Narcisa Alves, nascido em 25 de março de 1914, 
no Distrieto Federal, solteiro, commercio, domicilio elei
toral de Piedade, qualificação requerida n. 1.254 e r e 
sidente á rua Clarimundo de Mello n. 263. 

ANSELMO CORRÊA DE MORAES (2.458), filho de Anselmo 
do Espirito Santo Moraes e de Emilia Bento Moraes, nas 
cido em 11 de novembro de 1915, no Distrieto Federal, 
solteiro, commercio, domicilio eleitoral de Piedade, qua
lificação requerida n,-1.353 e residente á rua Assis Car
neiro n. 10. 

MIGUEL FRANCISCO FERREIRA (2.459), filho de Miguel 
Francisco Ferreira e de Maria Rosa Ferreira, nascido em 
9 de julho de 1891, no Distrieto Federal, casado,.operário, 
domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida nu
mero 10.904 e residente á rua Duarte Teixeira n . 75. 

EMYQDIO AUGUSTO DE SOUZA (2.460), filho de João Au
gusto de Souza e de Philomena de,Souza, nascido em 25 
de agosto de 1906, em União, Estado de Alagoas, casado, 
operário, domieilio .eleitoral de Piedade, qualificação r e 
querida n. 11.880 e residente á rua Assis Carneiro n. 10. 

WALTER JACCOUD SALLES (2.461), filho de Achilles de 
Salles Ferreira e de Amanda Jaecoud, nascido em 20 de 

. fevereiro de 1913, em Campos, Estado do Rio de* Janeiro, 
solteiro, estudante, domicilio eleitoral de Piedade, quali
ficação requerida n. 1.477 e residente á rua Assis Car
neiro n. 10. ' ' 

ANTÔNIO LIZARDO PEREIRA (2.462), filho de Francisco 
Luiz Pereira e de Elisa Lizardo Pereira, nascido em 22 
de março de 1905, em Parahyba do Sul, Estado do Rio do 
Janeiro, solteiro, operário, domicilio eleitoral de Piedade, 
qualificação requerida n . 1.407 e residente á rua Manoel 
Victorino n . 90 . ' 

ANTÔNIO CAGIDO (2.463), filho de José Cagido e da Maria 
/ Emilia, nascido em 25 de outubro de 1906, em Portugal, 

casado, funecionario municipal, domicilio eleitoral de 
Penha, qualificação requerida n . 6.956 e residente á rua 
S. Christovão n. 608. . . 

ALENCAR DA SILVA (2.464), filho de Isaura Laurinda, nas
cido em 4 de dezembro de 1914, no Distrieto Federal, sol
teiro, commercio, domicilio .eleitoral de Piedade, qualifi
cação requerida n. 1.355 e residente á rua Assis Car
neiro n. 10. 
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MARCILIO DOS SANTOS OLIVEIRA (2.465), filho de Manoel 
dos Santos Oliveira e de Maria Amélia de Oliveira, nasci
do em 23 de março de 1904, no Distrieto Federal, casado, 
operário, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação re 
querida n. 9.988 e residente á rua Anna Quintão n. 44. 

ALBERTO FERREIRA DA GOSTA (2.466), filho de José Fer 
reira da Gosta e de Maria da Gloria de Carvalho Costa, 
nascido em 29 de abril de 1916, no Distrieto Federal, sol
teiro, commercio, domicilio eleitoral de Piedade, qualifi
cação requerida n. 845. e residente á rua Goyaz n. 437. 

AMADEU FRANCISCO RASGA (2.467) filho de Anacleto Fran
cisco Rasga Júnior e deGer t rúdes da Conceição Rasga, 
nascido em 8 de julho de 1909, no Distrieto Federal, ca
sado, commercio, domieilio eleitoral de Piedade, qualifi
cação requerida n. 10.793 e residente á rua Anna Nery 
n . 446. 

ADHEMAR FRANCISCO RASGA (2.468), filho de Anacleto 
Francisco Rasga Júnior e de Gertrudes da Conceição Rasga, 
nascido em 22 de outubro de 1907, em Campinas, Estado 
de S. Paulo, casado, commercio, domicilio eleitoral de 
Piedade, qualificação requerida n . 10.792 e residente á ' 
rua Anna Nery n. 446. 

DOMINGOS - CAMPOS RIBEIRO (2.469), filho de Domingos 
Campos Ribeiro e Carolina Nobre Ribeiro, nascido em 
7 de agosto de 1908, no Distrieto Federal, soiteiro, com
mercio, domicilio eieitoral, Irajá, qualificação requerida 
n . 11.318 e residente á rua Ibiapina n . 17. . 

ANACLETO LOPES DE ALMEIDA (2.470), filho de Álvaro 
Costa de Almeida e Julieta Isabel de«Almeida, nascido em 
14 de janeiro de 1897, no Distrieto Federal, casado, mo
torista, domicilio eleitoral de Penha, qualificação reque
rida, n. 10.020 e residente á rua Curupaiti n. 149. 

RAYMUNDO PACHECO DA PENHA -(2.471), filho de Isaao 
Augusto da Penha e Emilia Pacheco, nascido em 21 de. 
fevereiro de 1910, em S. Bento, Estado do -Maranhão, 
solteiro, maritimo, domieilio eleitoral de Piedade, quali
ficação requerida, n . 123 e residente á rua Republica 
n. 47. 

ALBERICO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MELLO 
(2V472),-filho de João Muniz-Gavaic.uiti e de Luiza 

; Cavalcanti de . Albuquerque Mello, nascido em 5 de 
maio de 1911, em Recife, Estado de Pernambuco 
solteiro, operário, domieilio eleitoral, Piedade, .qua
lificação requerida, n . 698 e residente á rua Leopoldina 
n . 36. . 

JOSE' CONRADO BAPTISTA (2.473), filho de João Vicente 
Baptista e de Alice Baptista-dos Santos, nascido em 19 
de fevereiro de 1913, em São Christovão, Estado de Ser
gipe, casado, pedreiro, domicilio eiettciai de Piedade, 
qualificação requerida, n . 11.390 e residente à rua í ' lo-
rinda n.«33. . -

REYNALDO BIGIO FILHO (2.474), filho cie Reynaldo Bigio 
e Eliza dos Santos Bigio, nascido em 18 de julho de 1914, 
no Distrieto Federal, solteiro, operaro, domicilio eleito
ral, Piedade, qualificação requerida, u . 703, e residente 
á rua Govaz n. 420. 

HEBER AFFONSO DE CARVALHO (2.475). filho de Pedro 
Affonso de Carvalho e Marina Ribeiro do Carvalho, nas-

. cido em 3 de outubro de 1912, no Distrieto Federal, sol
teiro, funecionario municipal, domicilio eleitoral de 
Penha, qualificação requerida, n . 316 e residente á rua 
José Maurício n. 42. 

OLGA DE SOUZA CHAGAS (2.476), filha de Olympi.o Gabriel 
das Chagas e Francisca de Souza Chagas, nascida em 23 
de junho de 1912, cm Recife, Estado de Pernambuco, sol
teira, commercio, domicílio eleitoral, Piedade, qualifica
ção requerida, n. 395, e residente á rua Anna Nery n. 652. 

NELSON CELESTINO DOS SANTOS (2.477), filho de Germino 
Celestino dos Santos e Lydia Maria dos Santos, nascido 
em 4 de outubro "de 1908, em Pão de Assucar, Estado de 
Sergipe, casado, commerciante, domicilio eleitoral, Penha, 
qualificação requerida, n . 1.435 e residente á rua Mo

r e i r a n . 53. 
JUDITH FARIA DA SILVA (2.478), filha, de Pedro Ladislau 

de Faria e Amélia Rosa de Faria, nascida em 2 de junho 
de 1911, em Guyricana, Estado de Minas, viuva, commer
cio, domicilio eleitoral, Piedade, qualiíicaçãj requerida, 
n , 810 e residente á rua José Bonifácio; n . 70. 

JAIR RIBEIRO TEIXEIRA (2.479), filho de José Ribeiro 
Teixeira e Augusta Teixeira, nascido em 10 de junho 
de 1904, em Oliveira, Estado de Minas Geraes, solteiro, 
commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação 

requerida-n.. 680 e residente â rua Luiz de Camões nu
mero 75. j • 

DELVAUX PEREIRA RAMQS (2.480), filho de Joaquim Pe
reira e Almira Rita Alfena, nascido em 10 de abril de 
1896, em Ubá, Estado de Minas Geraes, casado, operário, 
domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida nu
mero 11.509 e residente" á avenida, dos Democráticos 
numero 118. 

JOSE' RODRIGUES VIEIRA DA SILVA (2.481), filho de 
Júlio Vieira da Silva e Quiteria de Jesus, nascido em 10 
de dezembro de 1882, em Santa Catharina da Serra, Por
tugal, casado, commercio, domicilio eleitoral Penha, 
qualificação requerida n . 486 e residente á rua Porto 
Alegre n . 133. 

DEOCLECIO DE CASTRO FALLY (2.482), filho de José de 
Castro Fally e Maria Augusta de Jesus, nascido em 26 
de outubro de .1912, em Itaperuna, Estado do Rio de Ja
neiro, solteiro, operário, domicilio eleitoral Piedade, 
qualificação requerida n . 789 e residente á rua Berquó 

• numero 13. 
EDUARDO - SIMÃO (2.483), filho de Zehi Simão e Labibe 

Simão, nascido em 28 dc fevereiro de 1907, em Muquy, 
Estado do Espirito Santo, casado, portuário, domicilio 
eleitoral Penha, qualificação ex officio n . 319 e res i 
dente á rua São Francisco Xavier n . 144. 

JOAQUIM NUNES .(2.484), filho de Maria Nunes e Laura de 
Jesus, nascido em 28 de agosto de 1912, no Distrieto 
Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Irajá, 
qualificação requerida n. 1.230 c residente á rua Ura-
nos n . 1.961. 

CBSAR FREITAS. (2.485), filho de Domingos José-de Fre i 
tas è"*GabrieÍa Pelasco de Castro, nascido-em'13 de de
zembro de 1917, no Distrieto Federal, solteiro, commer- . 
cio, domieilio eleitoral Irajá, qualificação requerida 
n . 186 e residente á rua Cardoso Moraes n . 459. 

SEVERINO XAVIER- DA SILVA (2.486), filho de João da 
£ Silva e Umbelina Maria da Conceição, nascido em 15 

de janeiro de 1912, em Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte, solteiro, operário, domicilio eleitoral Penha, 
qualificação requerida n . 9.131 e residente á travessa 
Cecilia n . 33. 

BENEDICTO FRANCISCO DE CARVALHO (2.487), filho de 
Sebastião Carvalho Cunha e Anna Maria, nascido em 19 
de dezembro de 1913, em São Fidelis, Estado do Rio., 
de Janeiro, solteiro, sapateiro, domicilio eleitoral Pe
nha, qualificação requerida n . 754 e residente á r u a 
Uranos n . 1.525. 

BENEDICTO OSÓRIO DA SILVA (2.488), filho de Osório 
Ângelo da Silva e Ezolina Esmeria da Silva, nascido em 
2 de abril de 1913, em Amparo, Barra Mansa, Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, .lavrador, domicilio eleitoral 
Piedade, qualificação requerida n . 94 e residente á rua 
Miguel Rangel n . 161. 

FRANCISCO ALVES DA ROCHA (2.489), filho de Francisco 
Alves da Rocha e Rita Meirelles da Rocha, hascido em 
22 de maio de 1896, em Friburgo, Estado do Rio de Ja
neiro, viuvo, operário, domicilio eleitoral Irajá qua
lificação requerida n . 1.019 e residente á rua Cândido 
Mendes n. 75. 

MARIA DA GLORIA DIAS DA SILVA (2.'490), filho de Nor-
berto Dias da Silva e Maria Pereira dos Santos, nascido 
em 28 de fevereiro de 1-906, no Distrieto Federal, ca
sada, domestica, domicilio eleitoral Piedade, qualifica
ção .requerida n . 861 e residente á rua Assis Carneiro 
numero 128. 

EDMUNDO SOARES LEITE (2.491), filho de José Soares 
Leite e Eulalia Dias de Oliveira Leite, nascido em 2 de 
março de 1906, no' Distrieto Federal, solteiro, operário, 
domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida nu
mero 754 e residente á rua Pompilio de Albuquerque 
numero 175. 1 ' 

. FIDELINA DE CARVALHO Dl SALVO (2.492), filha-de Se
bastião de Carvalho e Anna Maria de Carvalho, nascida 
em 22 de agosto de 1905, em São Fidelis, Estado do Rio 
de Janeiro, casada, domestica, domicilio eleitoral Pe 
nha,. qualificação requerida n . 873 e residente á rua 
X J r E L i i o s n 1 5 2 5 * -

MANOEL PEREIRA MAGALHÃES (2.493), filho de José 
Pereira de Magalhães e Emilia. da Conceição Magalhães, 
nascido em '22 de dezembro dé 1893, no Distrieto F e 
derai, casado, motorista, domicilio eleitoral Piedade, 
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Qualificação requerida n . 10.146• è residente á rua" 
G-uiih/ermina n. 163. 

MANOEL FONSECA (2.494)', filho de José Hippolito da 
Fonseca e. Anna da'Silva Fonseca, nascido em 8 de no
vembro de 1912, em Barra de São João, Estado do Rio 
de Janeiro, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Pie
dade, qualificação requerida n . 66 e residente á rua 
Cabuçú n. 275. ' " • 

ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS (2.495), filho, de Ber-
• nardina Cardoso dos Santos, nascido em 24 de maio de 

1905, em Bocea do'Matto, Estado do Rio de Janeiro, 
• casado, pintor, domicilio eleitoral Piedade, qualificação 

requerida n . 7.539 e residente á rua Joaquim de Pi -
' nho n . 59. ! 

DANTE MAIO (2.493), filho de Gennaro Maio e Filomena 
Giuseppe, nascido era 17 de agosto de 1902, no Distrieto 
Federal, casado, operário, domicilio eleitoral Piedade, 
qualificação requerida n . 1.299 e residente á rua Car
doso Quintão n . 233. 

J O Ã O NUNES MARIA DE ALPOIM (2.497), filho de Nunes 
Maria de -Alpoim B Edwiges Maria de. Alpoim, nascido 

. em 8 de outubro de 1901, em Bello Horizonte, Eslado 
de Minas Geraes,' casado, operário, domieilio eleitoral 
Piedade, qualificação requerida n.. 574 e residente á 
rua Fagundes Varella n . 73 . ; 

«FLORIANO AUGUSTO MENDONÇA (2.498), filho de Alfredo 
Augusto Mendonça e Herminia SanfAnna Mendonça, 
nascido em 8 de outubro de 1909, no Distrieto Federal, 
solteiro, commercio, domicilio eieitoral Penha, qualifi
cação requerida n . 186 e residente a rua Vieira da 
Silva -n. 38. ' ' 

JOÃO SILVEIRA DE SANTANNA (2.499), filho de Maria 
Francisca de SanfAnna, nascido em- 20 de junho de 
1905, em Jaraguá, Estado de Alagoas, casado, funecio
nario municipal, domicilio eleitoral Penba, qualifica
ção requerida n. 1.449 e residente á. rua Madeira n u 
mero 137. 

.WALDEMAR PEIXOTO PENNA (2.500), filho de Thornaz 
Antônio Penna e Francisca Adelaide Peixoto Penna, 
nascido em 22 de março de 1907, no Distrieto Federal, 
casado, operário, domicilio eleitoral Piedade, quálifica-

• .ção requerida n. 1.536 e residente á rua Senador An
tônio Carlos n . 269. 

J O Ã O PEREIRA GRILLO FILHO (2.501), filho de João Pe 
reira Grillo e Leouarda de Jesus Gonçalves Rallo, nas
cido em 21 de junho de 1904, no Distrieto F-ederal, sol
teiro, ourives, domicilio eleitoral Irajá, qualificação r e 
querida n . -1 .020 e residente á rua Juvenal Galeno 
"numero 43. • 

JOÃO DA HORA FILHO (2.502), filho de João José da Hora 
•e Maria da Gloria da -Hora, nascido em 26 de junho da 
1880, em Penedo, Estado -de Alagoas, casado, commer-

. cianie, domieilio^l-eitoral Penha, qualificação reque-
• rida n . 63 e residente á rua Uranos n . 559. 

P A U L O PENNA DE ALMEIDA (2.503), filhe dS Manoel 
Jorge de Almeida e Francisca Penna de Almeida, nas
cido em v4 de setembro de 1905, em Óbidos, Estado do 
Pará, casado, operário, domicilio eleitoral Ponha, quali
ficação requerida n . 1.221 e residente á . rua Barão de 
Capanema ia. 17. 

iFRANCISCO SOLANO DE SOUZA (2.504), filho de Manoel 
Soares de Souza e Porcina Rodrigues ds Abrantes, nas 
cido em 24 de julho de 13U3, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, solteiro, portuário, domicilio eleitoral Pe 
nha, qualificação ex officio n . 327, B . E . 67 é* resi-

- dente á rua Thornaz Coelho n . 23 . 
MANOEL DUARTE PINHEIRO (2.505), filho de Raymundo 

Duarte Pinheiro c Julia Duarte Pinheiro, nascido em 
11 de junho de 1905, em Crato, Estado do Ceará, casado, 
commercio, domicilio eleitoral. Irajá, qualificação r e 
querida n . 1.804 e residente á rua-Uranos n, 96. ' • 

JNELSON OLIVEIRA HEIS (2.506), filho de Elisa Augusta 
de Oliveira, nascida em 29 de março de 1912, no Dis-
tricto Federal, solteiro, electricista, domicilio eieitoral 
Penha, qualificação requerida n . 1.1.04 e residente á 
rua do Bispo n. 171. 

"E/VANGELINO DOS SANTOS ' (2.507)|' -filho de Generosa 
Albino, nascido em 23 de julho de 1903, em Faz. Ubá, 
Estado do Rio de Janeiro, solteiro, operário, domicilio 
elmloral .Pen-lia. qualificação Tequerida- n , 110 e. res i -
dfcüte- á rua. Álvaro de Miranda n . 96, ~ 

ÜANOEL MACHADO-D'AVILLA (2.503), filho de Manoel 
Machado d'Avilla e Maria do Rosário, nascido em 23 
de março de. 1901, no Distrieto Federal, casado, vidra-
ceiro, domicilio eleitoral Pecha, qualificação ex officio 

' scmi numero. B . E ; 70 e residente á rua Constância Lo
pes n . 22. 

MANOEL DE OLIVEIRA LEITE ( 2 . 5 0 9 ) f i l h o de José Ma
ria de Oliveira e Eufrasia Teixeira," nascido em 7 de 
julho de 1896, em Portugal, casado, 'portuário, domici-

..lio eleitoral Penha, qualificação ex officio n , 316. B . : 

E . 67 e residente A rua Ubolinga n . 5 . 
ALTINO ISÂIAS DA SILVA (2.510), .filho de Orcino ísaias 

da. Silva e Deodaía Casuto da Silva, nascida em 1 de 
dezembro de 1908, em São José Calçado. Estado do Es
pirito Santo, solteiro, operário, domicilio eleitoral Pe
nha, qualificação requerida n. 11.477 e residente á rua 
Adail n . 3 . . ' • - • • 

jgENEDICTO JOAQUIM DAS CHAGAS (2.511), Ji lho de Al
tiva Maria das Chagas, nascido em 2-1 de abril de J9Ú8, 
na Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, ope 
rário, domicilio eleitoral Piedade, qualüic-ação üreqvie-
ri-ifi n . 1.533 e residente á rua Paracalú n . 24. 

EÍDÜARoO -MAHFUR (2.512), filho, de Rachid Mahfur e 
Rachide Mahfur, nascido em 22 de novembro de 1905, 
no Distrieto Federal, solteiro, commercio, domicilio 
•eleitoral Piedade, qualificação r e q u e r i d a ' n . 93 é resi-
• dente á rua General Bellegarde n. . 142. 

JOSE' MARTINS V.ILLAS BOAS (2.513), f i lho, de .Albino 
Martins Villas Boas e Cecilia da Silva Paiva Viilas 
Boas, nascido em 31 de.maio de 1912, em R, Branco, 
Estado de Minas Geraes, solteiro, guarda-livros, domi
cilio eleitoral Irajá, qualificação requerida n . 1.491 e-
residante á rua Monsenhor Marques n . 100. 

?50v*ELINO. ROMÃO DO NASCIMENTO .(2.514), filho do 
Maria Romana do Nascimento, nascido em 14 de feve
reiro de 1893, em Ipojuça, Estado de-Pernambuco, ca
sado, -motorista, domicilio eleitoral Piedade, qualifica
ção requerida n . 7.541 e residente á rua Vinte nV-iS. 

JOSE' RAYMUNDO DA SILVA FILHO (2.515), filho de José. 
Raymundo da Silva e Josepha Deolinda Portes, nascido 
em 24 de janeiro de 1894, no Estado de Minas Geraes, 
São • João . Nepomuceno, solteiro, motorista, domicilio 
eleitoral Penha, qualificação requerida n , 1.697 e r e -

- isident-e á rua José Domingos n . 9 1 . , 

EPIMENJDES :PAES LEME (2.516), filho cie Luiz Pinheiro 
Paes Leme Júnior e Esther dos Santos Paes Leme, nas-

, eido em .8 de dezembro de 1507, ho Dislricto Federal, 
solteiro, commercio, domicilio eleitoral Piedade, qua
lificação requerida n . 1.343 e residente á rua Carolina 
Mever n . 40." 

. ALCIDES DA SILVA (2.517), filho de Osório da Silva e 
Augusta da Silva, naseido em 15 de junho de 11)12, em 
São Pedro Alcântara, Estado de Minas Geraes, solteiro, 
commercio, domicilio eleitoral Penha, qualificação r e 
querida MI. 657 e residente á rua Nicarágua n . 122. 

ALFREDO PEREIRA (2.518), filho de Francisco Pereira 
Bruno e Marianna da Conceição, nascido no Distrieto 
Federal, casado, operário, domicilio eleitoral Penha, 
qualificação requerida n . ' 11.218 e residente á rua Qui-
xadá n. 3.- , • . • - . 

FIRMINO DO NASCIMENTO GUIMARÃES (2.519), filho dc 
, J-iOurenço Braz ds Lima Guimarães e Maria Camilla 

Victoria, nascido em 3 de setembro ds 1900, no Dis t r i 
eto Federal, solteiro, operário, domicilio eleitoral Pe 
nha, qualificação requerida n . 1.694 e residente-á rua 
Clapp- Filho n . 51'. - ' ' " ' • 

ÍAIR PASSOS MOREIRA (2.520), filho de A'dano de .Ol i 
veira e Regina Passos de Oliveira, nascido a 5 de marco 
de 1908, ern. Santo Antônio de Padua, Estado Rio de Ja
neiro, solteiro, pratico de pharmacia,- domicilio eleitoral 
Irajá, qualifiscação requerida e residente^á rua Ro

meiro n. 20. • '. .-
AN TO MIO YICTOR DA SILVA (2.521), filho dc Francisco 

.Victor da Silva e-Maria Ephigenia de Jesus, nascido a 
3 do setembro de 1901, em Barbacena, Estado de Minas 
Geraes, casado, operário, domicilio eleitoral Irajá, quali-

» ficação requerida n. 1.199 e. residente á. riia André 
Pinto n. 67. •" 

JOSE' VIEIRA DAS NEVES (2.522), filho dc José Lucas das 
Neves e Margarida Julia, nascido a 3 de maio de i888, 
no Distrieto. Federal, casado, commercio, domicilio elei-



toral Penha, quilificação requerida n. 6.762 e resi-
sidente á rua Chichorro n. 29. 

RAMTRO PINTO RIBEIRO (2.523), filho de Cândido Pinto 
Ribeiro e Maria Luzia Marinho, nascido a 10 de julho 
de 1910, em Rio Bonito, Eslado do Rio ac Janeiro, sol
teiro, operário, domicilio eleitoral Penha, qualificação 

- requerida n. 1.474 e-residente á rua Terxeira Ribeiro, 
n. 79. 

MANOEL NUNES DOS SANTOS (2.524;, füho de Manoel 
Antônio dos Santos e Brasilina Nunes dos Santos, nas
cido a 31 de maio de 1897, em Fortaleza. Estado do 
Ceará, solteiro, funecionario publico, domicilio eleitoral 
Penha, qualificação requerida 11.088 s residente â 
rua Antônio Rego n. 201. 

CAETANO DE OLIVEIRA (2.525), filho de José de Oliveita 
e Julieta de Oliveira nascido a 20 de maio de 1902, em 
Pinheiro, Estado do Rio de Janeiro, casado, operário, 
domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida nu
mero 11.478 e residente á rua Francisco Vital n. 13. 

SYLVIO DA CRUZ (2.526), filho de Geminiano da Cruz e " 
Zulmira Marques da Cruz, nascido a 20 de novembro de 
1912, no Distrieto Federal, solteiro, funecionario publi
co, domicilio eleitoral Piedade, qualificação" requerida 
n. 280 e residente á Estrada Engenho Velho *n. 33. 

ANTÔNIO HYPOLITO DE CASTRO (2.527), filho dc Antô
nio Ferreira de Castro e Joanna Ferreira de Castro, nas
cido a 22 de agosto de 1910, em São Salvador, Estado 
da Bahia, solteiro, alfaiate, domicilio eleitoral Piedade; 
qualificação requerida n. 14, e residente á rua 7 de Se
tembro n. 209. 

PAULO CORRÊA DA SILVA (2.528)- filho de Seraphim 
Corrêa da Silva e Eurydice Martins da Silva, nascido a 
31 de agosto de 1911, no Distrieto Federal, solteiro, 
guarda-livros, domicilio eleitoral Penha, qualificação 
requerida n. 176 e residente á rua do Mercado n. 25. 

FIRMINO-SIMÕES FIGUEIRA. (2.529), filho de José Simões 
Figueira e Guilhermina Ferreira Figueira, nascido a 22 
de novembro de 1903, no Distrieto Federai, solteiro, 
commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação re
querida n. 8.321 e residente á rua Paquequei n 70. 

JOSE' CÍCERO DE FARIAS (2.530), filho dc Domingos Fa
rias e Maria-José de Farias, nascido a 2 de junho de 
1909, em Jequiá da Praia, Estado ,le Alagoas, solteiro, 
empregado publico, domicilio eleitoral Penha, qualifi
cação requerida n. 660 e residente á rua Leopoldina 
Rego n. 548. 

ANTÔNIO Dl SALVO (2.531), filho de Vicente di Salvo e 
Christina Fioranti, nascido a 10 de abril de 1902, em 
Campinas, Estado de São Padlo, casado, operário, do
micilio eleitoral Penha, qualificação requerida n. 872 o 
residente á rua Uranos n. 1.525. 

PEDRO PAULO DE MIRANDA FRANÇA (2 532), filho de 
Arthur França e Alice Dias de Miranda França, nasci
do a 29 de junho de 1908, em Belém, Estado do Pará, 
solteiro, medico, domicilio eleitoral Piedade, qualifica
ção requerida n. 274 e residente á rua 21 de Abril nu
mero 11. * 

ANTÔNIO DA COSTA CASTA.NHEIRA (2.533); filho de 
Manoel da Costa Castanheira e Floripes. F'orcs. Cast.a-
uheirai nascido a 1 de agosto, de 1908. em São Pedro 
Inauh.iny, Estado do Amazonas,. casad-.>, commercio, 

. domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida nu
mero 10.334 e residente á rua da Cimeila n. 54, casa 5. 

ATLTON AUGUSTO DE FARIA (2.534), filho de Guilher
me Augusto de Faria e Natalina Martiniana de Faria, 
nascido em 27 de junho de 1909, em Mendes, Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, typographo, domicilio eleitoral 
Piedade, qualificação'requerida n. 349 e residente á rua 

* Paraná n. 150. 

WALTER -PINHO MAGALHÃES (2.535), filho de João da 
Silva Magalhães e Thereza Pinho Magalhães, nascido á 
15 de março de 1916, no Distrieto Federal, "solteiro, • 
commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação 
requerida n. 602 e residente á rua Adelia n. 7. 

EUCLYDES DE'PAULA BARBOSA (2.536), filho de Fran
cisco "de Paula Barbosa e Elvira -Eugenia de Oliveira 
Barbosa, nascido a 11 de julho de 1906, no Distrieto Fe
deral, casado, operário, domicilio . eleitoral Piedade, 
qualificação requerida n. 1.097 e residente á rua. Ouro 
Preto n. 21. 

WALTER CAMURI (2.537), filho de Roberto Camuri e Al
zira Camuri, nascido a 20 de dezembro de 1912, no Dis
trieto-Federal, solteiro, funecionario publico, domicilio 
eleitoral Piedade, qualificação ex officio 55, B. E. 76, 
de n. 934 e residente á rua Atalaia n. 22. 

PEDRO MENDES DE CARVALHO (2.538), filho de Ângelo 
Mendes de Carvalho e Antonia Mendes de Carvalho, nas
cido a 11 de setembro de 1901, em Bomfim, Estado da 
Bahia, casado, operário, domicilio eleitoral Piedade, 
qualificação requerida n. 10.861 e residente á rua Ner-
vai de Gouvea h. 397. 

ADEMAR PESSANHA (2.539), filho de Constantino Ger
mano Pessanha e Amélia Pessanha, nascido a 7 de agosto 
de 1908, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, 
operário, domicilio eleitoral Piedade, quelificação re
querida n. 1,067 e residente á rua Botafogo n. 71. 

BALBINO FRANCISCO DOS SANTOS (2.540), filho de Ma
noel. Francisco dos Santos e Clara Maria de Albuquer
que, nascido a 5 de novembro de 1890, no Distrieto F e 
deral, solteiro, operário, domicilio eleitoral Piedade, 
qualificação requerida n. 872 e residente á rua Alfredo 
Pujol n. 64. 

GENUÍNO DE ABREU (2.541), filho de Procopio Chacin de 
Abreu e Carlota Alexandrina de Souza Lima, nascido a 
11 de fevereiro.de 1902, em Santo Antônio de Manhu-
assú, Estado de Minas Geraes, casado, empregado pu

b l i c o , domicilio eleitoral Piedade, qualficação requerida 
n. 1.082 e residente á rua José Domingos n. 113, casa 
22 

IWNOCÉNCIO ADELINO DE FIGUEIREDO (2.542), filho de 
1 Honorio Adelino de Figueiredo e Julieta dos Santos F i 

gueiredo, nascido a 20 de abril de 1916, no Distrieto 
Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Pie
dade, qualificação requerida n. 802 e residente á rua 
Garcia Pires n. 8. 

JOSE'" JOAQUIM DA SILVA (2.543), filho de Francisco Joa
quim, ria Silva Peixoto e Èurides Pereira da Silva Peixo
to, nascido a 24 de janeiro de 1912, uo Distrieto Federal, 
soheiro, cammercio,«domicilio eleitoral Piedade, quali
ficação requerida n. 1.286 e residente á avenida Su
burbana n. 2.906. 

ALFREDO PINHEIRO (2.544), filho de Sebastião Rodri
gues Pinheiro e Maria Francisca Pinheao, nascido a 
9 de fevereiro de 1907, em Vassouras, Estado do Rio 
de Janeiro, solteiro, operário, domicilio eleitoral Pie
dade, qualificação requerida n. 794 e residente á rua 
Amorim n. 49. 

LITALGINO PINTO DE AZEVEDO (2.545), filho de Antô
nio Pinto dé Azevedo e Maria Fauctina Nepomuceno, 
nascido a 11 de julho de 1889, em Leopoldina, Estado 
de Minas Geraes, casado, operário, domicilio eleitora' 

• , Piedade, qualificação requerida n. 1.871 e residente á 
rua Botafogo n. 130. 

OSWALDO JORGE. DE MELLO (2.546), filho de Manoel 
Jorge de Mello e Maria Cardoso.de Mello nascido a 16 
de janeiro de 1913, no Distrieto Federal, solteiro, com
mercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação reque
rida n. 10.727 e residente á rua Aymoré n., 167. 

JOSE\JOAQUIM GOMES (2.547), filho de Lauriano Miguel 
Soares e Laura Bella da Conceição, nascido a 30. dé se
tembro de 3900, no Distrieto Federal, solteiro, operário, 
domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida nu
mero 1.077 e residente á rua Assis Carneiro ti. 16: ,-• 

JOÃO'-MARIO (2.548), filho de David Morgado e Maria da 
"Trindade, nascido a. 18 de maio de 191 i, no Distrieto 

Federal, solteiro, operário, domicilio eieitoral Piedade, 
. qualificação requerida n. 1-.069 e residente á ruá Eeli-

cio n. 17. -' : 
JOSE' PEREIRA DE MELLO (2.549), filho de José Alves 

Ribeiro de Mello e Leonor Pereira de Mello, nascido a 
2 de fevereiro de 1893, no Distrieto Federal, casado, 
commercio, domicilio eieitoral Piedad*,, -.qualificação r e 
querida n. 801 e residente á rua Furtado de Mendonça 
n. 17. . - . . •" 

PLORENTINO ALVES CAVALCANTE (2.550), filho de 
Manoel Alves Cavalcante e de Philomena Alves Caval
cante, nascido em 12 de outubro de 1911, no Distrieto 
Federal, casado,, estufador, domicilio* eleitoral, Piedade, 
qualificação requerida, n . 9.894, e residente" á rua 

-Martins Costa. n . 66. 

http://fevereiro.de
http://Cardoso.de


Quinta-feira 30 BOT.F/ÍTVT FT FTTORAll Agosto de 1934 2795 

JOÃO ALVES DE SOUZA (2.551), filho de Benedicto F i 
gueiredo de Souza 'e de Isabel Bemvinda de Souza, nas
cido em. 15 de setembro de'1908, em Valença, Estado do 
ítió, casado, motorista, domicilio eleitoral, Piedade, qua
lificação requerida, n. '001, e residente á rua Pedro Do
mingos n . 9.6. ", ' 

EUZELINO ALBINO COELHO (2.552), filho de José Albino 
Coelho e de Hortencia Isabel da.Fonseca Coelho, nas 
cido em 19 de novembro de 1907, no Distrieto Federal 
solteiro, operário, domicilio eleitoral, Piedade, qualifi
cação requerida n . 8.484, e residente, á rua da Pe
dreira n. 14, casa 4. 

DJALMA SCHARTH (2.553). filho de Alberto Seharth e de 
Herminia Sçharth, nascido e m 2 0 d e a g o s t o . d e 1914, 
em Nictheroy, Estado dó Rio, solteiro, commercio, domi
cilio eleitoral, Piedade, qualificação requerida, numero 
1.078. e residente á rua Torres de Oliveira n . 537. 

DURVALEN DA SILVEIRA MACIEL (2.554), filho de Ma
noel da Silveira Maciel e de Thereza Ambrozina Maciel, 
nascido em 5 de março de 1909, ̂ no Distrieto Federal, 
casado, empregado publico, domicilio eleitoral, Piedade, 
qualificação requerida, n . 1.081, e residente à rua 
Adalgiza n . 26. 

DIDIMO GOMES DE OLIVEIRA (2.555), filho de Belmiro 
Gomes de Oliveira e de Rosa Gomes de Oliveira, nascido 
ém 13 de março de 1910, no Distrieto Federal, solteiro, 
funecionario publico, domicilio eleitoral, Piedade, qua
lificação requerida, n . 1.100, e residente á rua Assis 
Carneiro n . 18. • • ' 

NICOLINO BAPTISTA ARGENTE (2.556), filho de João 
Baptista Argente e de Eugenilda Moreira Argente, nas
cido em 30 de julho de 1915, no Distrieto Federal, 
solteiro, commercio, domicilio eleitoral, Piedade, qua
lificação requerida, n . 1.116, e residente á rua Fagun
des Varella n. 106, casa 5. 

ARNALDO JONAS CHAVES (2.557), filho de Ismael José 
Chaves e de Theodòmira Cândida da Fonseca Chaves, 
nascido em 29 de março de 1904, em S.- Salvador, Es
tado da Bahia, casado, militar, domicilio eleitoral, 
Piedade, ex-officio, n. 7, B . E . 75, e residente á rua 
Paranapiacabâ n . 27. ^ . 

ERNESTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA (2.558), filho de 
Manoel Evangelista de Oliveira é de Joaquina .Maria de 
Jesus, nascido em 20 de abril de 1901, em União, Es 
tado de Minas,' solteiro, militar, domicilio eleitoral, 
Piedade, ex-officio, n . 20, B . E . 75, e residente à rua 
Goyaz'n. 120. -

ITA JARDIM, (2.559), filha de Roméro Silva Jardim; e de 
Alice Bretas Jardim, nascida em 11 de junho de 1910, 
no Distrieto' Federal, solteira, funccionaria municipal, 
domicilio eleitoral, Penha, ex-officio, n . 76, B . E , 79, 
e residente á rua Anspeçada Mello n . 1. 

ALPHA FERNANDES (2.560), filha de José Joaquim Fer
nandes e de Rosa Teixeira Fernandes, nascida em 31 de 
julho de 1908, no Distrieto Federal, solteira, funccio
naria municipal, domicilio eleitoral, Piedade, ex-officio, 

- n. 8, B , E. 78, e residente á rua Goyaz n. 880. 
ARACY MEDEIROS T E G L A S (2.561), filha de João Augusto 

Medeiros e de Zulmira Medeiros, nascida em 21 de fe- • 
vereiro de 1875, no Distrieto Federal, viuva, funccio
naria municipal, domicilio eleitoral, Piedade, ex-officio, 
n. 446, B . E . 74, e residente á rua da Capella n. 28. 

OSWALDO VIEIRA DA COSTA (2.562), filho de Francisco 
Vieira da Costa e de Cyriaca Maria Corrêa da Luz, nas
cido em 26 de novembro de 1901, no Districtp Fe -
Jèral, solteiro, funecionario municipal, domicilio elei
toral, Irajá. ex-officio, sem numero, B . E . 74; e resi
dente á estrada Rio-Petropolis n . 751. 

JOSE' ANTUNES RODRIGUES (2:563), filho de Benedicto 
Antunes Rodrigues e de Rosalina Angela Rodrigues, 

. nascido em 11 de maio de 1913, no Distrieto Federal, 
solteiro, funecionario rpublico, domicilio eleitoral, Pe
nha, ex-officio, sem numero, B . É . 70, e residente á 
rua Paranapanema n . 48. 

JOÃO PINTO DUARTE DOS SANTOS JÚNIOR (2.564),- filho ' 
. de João. Pinto Duarte dos Santos ..e de Helena da Con

ceição do Espirito Santo, nascido em 31 de julho de 
1905, no Distrieto. Federal, casado, enfermeiro do Hos
pital do Exercito, domicilio eleitoral, Piedade, quali
ficação ex-officio, n . 587, B. E . 81, de 23 de agosto de 
1934, e residente á rua Guaramiranga n . 110. 

Rio, 27 de agosto de 1934. — Pelo escrivão, Â. Ferreira. 

DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Piedade, Irajá e Penh&J 

Juiz — Dr. Antônio Carlos Lafayette de Andratia 

' Faço'publico, para os fins dos ar ts . 43 do Código e ü5 
do Regulamento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por 
este Cartório e Juizo da 12* Zona Eleitoral, estão sendo pro 
cessados os pedidos de inscripção dos seguintes, cidadãos: 

fBERTHOLDO KLINGER (2.564), filho de Antônio Klinger 
e de Suzanna Ritter Klinger, nascido em 1 de janeiro 
de 1884. em Rio Grande, Estado do Rio Grande do.Sul, 
casado, militar reformado, domicilio eleitoral, Pieda
de, ex officio, .46.833 B . E . 75 e residente á rua da 
Capella n . 102. 

IRACEMA DE OLIVEIRA (2.566),. filha de Sebastião Ce-
bastião Cesario de Oliveira e Dulcinéa Maria de Olivei
ra, naseida em 29 de setembro de 1912, no Distrieto 
Federal, solteira, bordadeira,- domicilio eleitoral,. Pe
nha . Qualificação requerida, n . 357 e residente á*rua 
24 de Maio n . 398. 

• MANOEL CARNEIRO MUNIZ (2.567), filho de Francisco 
Muniz e Maria da Conceição Carneiro, nascido em \k de 
fevereiro de 1893, no Distrieto Federal, casado, com-
mercio,' domicilio eleitoral, Piedade. Qualificação re 
querida, 2;005 e residente á rua Goyaz n. 486. 

ANTÔNIO FRANCISCO NEVES (2.568), filho de José Fran
cisco Neves e Thereza Joaquina Rodrigues, nascido em 
18 de fevere i rode 1910 no Distrieto Federal, solteiro, 
funecionario publico, domicilio eleitoral, Piedade. 
Qualificação requerida, 11.514 e residente á - r u á Le
mos Brito n . 33. 

DELPHINO FERREIRA (2.569), filho de Francisco Ferrei 
ra e Julia Francisca Ferreira, nascido em 26 de novem
bro de 1891, no Distrieto Federal, casado, negociante 
.domicilio eleitoral, Piedade. Qualificação • requerida, 
£.336-e residente á , rua Itaquaty n . 158. 

ANT,ONIO «.PEREIRA GOMES (2 .570) / .filho do Joaquini 
José Gomes e Florinda Pereira de. Jesus Gomes, nasei
do em 28 de agosto- de 1887, em Porto, Portugal, :casa-
do, proprietário, domicilio eleitoral. Piedade. Qualifi
cação requerida, 1.680 e residente á rua Goyaz n. 460. 

JOSÉ ALVES DA SILVA (2.571), f i l h o t e Manoel Alves da 
Silva e Josepha Maria da Conceição, nascido em 24 de' 
maio de 1898, em Timbauba, Estado ,de Pernambuco, 
casado, alfaiate, domicilio eleitoral Piedade. Qualifi
cação requerida, 5.699 e residente á rua João Pinheiro 
numero '85 . 

ALBERTO AUGUSTO MOREIRA VAZ (2.572), filho de Al
fredo Augusto da. Costa Vaz e Eliza ' Campos Moreira 
Vaz, riSscido em ^17 de março. de -1897, em Ribeirão 
Preto, Estado de São Paulo, casado, commercio, domi
cilio eleitoral, Piedade. Qualificação requerida, 10.293 
e residente 'á rua Delphim Carlos n . 82 . 

JACY DA COSTA BRITTO (2.573), filho de Antenor. Grego-
rio de Carvalho Britto e Idalia da Costa' Britto, nascido 
em 21 de dezembro de 1911, no" Distrieto Federal;; sol-" 
teiro, operário, domicilio eleitoral, Piedade. Qualifi
cação requerida, 1.365 e residente-a rua Latino Coe
lho n . 12. 

JOAQUIM RODRIGUES PEDRO (2.574), filho de José Ro
drigues Pedro e Maria Francisca- Rodrigues, nascido 
em -9 de janeiro de 1913, no Distrieto, Federal, solteiro, 
commercio, domicilio eleitoral, Penha. Qualificação ex 

" officio, 16 B . E . 78 de 1934 e residente á rua -Moreira 
de Vasconcellos ri. 48. •' " . 

PASCHOAL . P-IERRE (2.575), filho de José Calomiro e 
Maria Pierre, nascido, ern 16 de julho de 1903 em -

, ' Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, portua-
' • rio domicilio eleitoral, Penha. Qualificação ex officio, 

263, B . E . 67 de 1934 eTesidente á rua 'Pere i ra Barre-

OSVVALDO EGYDIO DE CARVALHO (2.576),"filho de Os
car Egvdio de Carvalho e Idalina Pereira de Carvalho, 
nascido" em 19 de agosto de 1906, no Distrieto Federal, 
casado, commercio, domicilio eleitoral, Piedade. Qua
lificação requerida, 453 e residente a rua Goyaz nu
mero 440. .,, 

ÁLVARO MARTINS BASTOS (2,577), .filho de José Martins 
Bastos e.Adelaide Silveira Bastos, nascido em 14 do 
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novembro de 1908, no Estado de São Paulo, capital, 
casado, pratico de pharmaeia, domicilio eleitoral, Pie
dade. Qualificação requerida, 11.816 e residente á rua 
João Pinheiro n. 152. 

ILDEFONSO DA SILVEIRA VIANNA (2.578), filho de II-
defonso da Silveira Vianna e Maria Teixeira Vianna, 
nascido em 28 de abril de 1897, no Distrieto Federal, 
solteiro, empregado publico,, domicilio eleitoral, Pieda
de. Qualificação requerida, 1.307 e residente á rua 
Assis Carneiro n. 10. • 

JOÃO FELICIANO DOS SANTOS (2.579), filho de João Car
valho dos Santos e Geraldina Moreira dos Santos, nasci
do em 7 de setembro de 1906, em Santa Maria da Bocca 
do Monte, Estado do Rio, solteiro, operário, domieilio 
eleitoral, Piedade .Qualificação requerida, 11.465 e 
residente á rua Olina n. 159. 

GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS (2.580), filho de Igna
cio Luiz dos Santos e Alzira Vieira dos Santos, nasci
do em 10 de abril de 1914, no Distrieto Federal, soltei
ro, commercio, domicilio eleitoral, Piedade. Qualifi-

• cação requerida, 854 e residente á rua Vianna Júnior 
numero 10. 

JOAQUIM MORATO NERY (2.581), filho de Henrique Gui
marães Nery e Isabel Nery Morato, nascido em 9 da 
março de 1900, no Distrieto Federa], casado, operário, 
domicilio eleitoral Irajá. Qualificação requerida, 7.857 
e residente á estrada Porto Velho n. 228. 

CARLOS PONTES DE MOURA (2.582), filho de Francisco 
Lopes de Moura e Maria Ignez Pontes, nascido em 20 de 
janeiro de 1898, no Distrieto Federal, casado, commer
ciante, domicilio eleitoral, Irajá. Qualificação requeri
da. 1.814 e residente á rua Uranos n. 38. 

JOSÉ MOTTA DE BULHÕES CARVALHO (2.583), filho de 
Romulo Vieira de Bulhões Carvalho e Carmen Motta 
de Bulhões Carvalho, nascido em 17 de fevereiro de 
1912, no Distrieto Federal, solteiro, ferroviário, domi
cilio eleitoral. Irajá. 11.354 e residente á rua João 
Rego n, 87. 

MARIA AMALIA PESTANA (2.584), filha de Francisco 
Pestana de Gouvêa e Maria Rosa Pestana, nascido em 
5 de agosto de 1891, em Petropolis, Estado do Rio de 
Janeiro, casada, domestica, domicílio eleitoral, Irajá. 
Qualificação requerida, 198 e residente á rua João 
Rego n- 65. 

ELISA GARPHINHO CERQUEIRA (2.585), filha de Antô
nio Rebello Garphinho e Germana Corrêa Garphmho, 
nascida em 30 de julho de 1907, no Distrieto Federal, 
casada, domestica, domicilio eleitoral Irajá, qualifica
ção requerida n. 1.784 e residente á rua João Rego 
n . 65. 

ALCIDES FRANCISCO MENDONÇA (2.586), filho de Aris-
tides Erancisco Mendonça e Augusta Francisco Men
donça, nascido em 17 dc março de 1913, no Distrieto 
Federal, solteiro, vidraceiro, domicilio eleitoral Penha, 
qualificação ex-officio n. 6, B . E . 70 e residente á rua 
Dr . Sá Freire n . 47. 

MARIO DOS SANTOS PORTELLA (2.587), filho de Luiz Ro
drigues Portella e Ermelinda dos Santos Portella, nas
cido em 30 de abril de 1913, .em Magé, Estado do Rio 
de Janeiro, solteiro, auxiliar de pharmaeia, domicilio 
eleitoral Irajá, qualificação requerida, n . 1.803 e resi
dente á rua Cardoso de Moraes n . 58. 

ANTENOR ALVES MOREIRA (2.588), filho dc Sabi no Alves » 
Moreira e Senhorinha Rosa Moreira, nascido em 3 de 

•fevereiro de 1888, em Sapucaia, Estado do Rio do. Ja
neiro, casado, empregado publico, domicilio eleitoral 
Piedade, qualificação ex-officio n . 44.680, B . E . 62, de 
23-3-933 e residente á rua 28 n . 42. 

FERNANDO DA MOTTA CARRANO (2.589), filho dc José 
Carrano y Segovia e Etelvina das Dores Dias da Motta 
Carrano, nascido em 13 de abril de 1906, no Distrieto 
Federal, solteiro, linotypista, domicilio eleiloral Pieda
de, qualificação ex-officio n , 10.638, B . E . 67 e resi
dente á rua Campos da Paz n . 23 . -

S'EVERINO JOSE1 CORDEIRO (2.590), filho de Bergamin 
José Cordeiro e Maria Nunes do Vai, nascido em 20 de 
julho de 1903, em Beberibe, Estado de Pernambuco, sol
teiro, motorista, domicilio eleitoral Irajá, qualificação 
requerida n . 11.436 e residente á rua João Rego n. 63 . 

fiONOR FRANCK E SILVA (2.591), filho.de Antônio Frank 
da Silva e Carolina de Oliveira e Silva, nascido em 26 
de setembro de 1902, em S, Paulo,, S. Paulo, casado, 

militar, domicilio eleitoral Piedade, qualificação reque
rida n . 9.722 e residente á rua João Pinnheiro . 152. 

ALZIRA DOS SANTOS BEBIANO (2.592), filha de Joaquim 
Mendes dos Santos e Maria Lopes dos Santos, nascida 
em 19 de julho de 1902, no Distrieto Federal, casada, 
pharmaceutiea, domicilio eleitoral Irajá, qualificação 
requerida n . 1.776 e residente á rua Uranos n . 963. 

JOSE' DAMIÃO DE MACEDO ' (2.593), filho de José Seve-
. lindo de Macedo e Isabel da Gloria Macedo, nascido em 

28 de setembro de 1906, no Distrieto Federal, solteiro, 
operário, domicilio eleitoral Piedade, qualificação r e -

,querida n . 10.214 e residente á rua Govaz n . 458. 
FELIX GOMES DA CRUZ (2.594), filho de"Geraldo Gomes 

da Cruz e Maria Gomes da Cruz, nascido em 21 de de
zembro de 1898,'em Parahyba do Sul, Estado do Rio 
de Janeiro, viuvo, operário, domicilio eleitoral Pied^fe, 
qualificação requerida n . 972 e"*residente á ru* í r a -
puá n. 150. 

L.UIZ PAULO DA SILVA (2.595), filho de Daniel Leandro 
da Costa e de Maria Iria dos Anjos, nascido em 2 de 
abril de 1900, em £>. Luiz Quitunde. Estado de Alagoas, 
solteiro, operário, domicilio eleitoral Penha, ex-officio, 
n . 30.773, B . E . 37, e residente á rua Vieira Ferrei 
ra n . 68. 

MARIO BEGA (2.596), filho de Sylvio Bega e de Marina 
Bega, nascido em 29 de fevereiro de 1912, na capital de 
S. Paulo, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Pie- . 
dade, qualificação requerida, n . 914, e residente á rüa 
Mauá n . 47. 

OSWALDO GOMES DE CASTRO MOURILHE (2.597), filho 
de Antônio Gomes de Castro Mourilhe e de Amélia Justin 
Mourilhe, nascido em 17 de setembro de 1904, em Bar-
bacena, Estado de Minas Geraes, casado, alfaiate, do
micilio eleitoral Penha, ex-officio, sem numero , 'B . E . 
70, e residente á rua José de Alencar n . 103. 

BAZILIO PLOSKIN (2.598), filho de Alexandre Plosklin e 
de Anna Ploskin, nascido.em 14 de janeiro de 1892, na 
Rússia, casado, empregado municipal, domicilio elei
toral Penha, qualificação requerida n. 4.302, e resi
dente no Becco da Carioca n . 26. 

JíiARCOS AZEVEDO PEREIRA (2.599), filho de Joaquina 
Maria da Conceição, nascido em 7 de outubro de 1893, 
em Maeahé, Estado do Rio, casado, operário, domicilio 

• eleitoral, Irajá, qualificação requerida n . 7.631, e r e 
sidente á rua Carolina Machado n . 1.456. 

JOSE' DA SILVA (2.600), filho de José da Silva* e de Este-
fania de Souza, nascido em 23 de setembro de 1887, no 
Porto, Portugal, casado, negociante, domicilio eleitoral 
Penha, qualificação requerida n . 1.659, e residente á 
rua Guatemala n . 23 . 

BRINZIDOR DAMICO (2.601), filho de Luiz Damico e de 
Rufina Mattos, nascido em 23 de. agosto de 1908, em 
Santa Leopoldina, Estado do Espirito Santo, casado, 
commercio, domicilio eleitoral, Piedade, qualificação 
requerida n. 6.856, e residente á rua General Séve-
riano n . 82. ' . . -

R ENE'-DESLANDES (2.602), filho de Euclydes Deslandes e 
de Stella Pereira Deslandes, nascido em 14 de novembro 
de' 1912, no Distrieto Federal, solteiro, acadêmico, do
micilio eleitoral Irajá, qualificação requerida, numero 
1.049. e residente á rua Roberto Silva n . 34. 

CARLOS DE CASTRO (2.603), filho de Alvaro.de Castro e 
de Idalina da Conceição, nascido em 10-de dezembro de 
1897, no Distrieto Federal, solteiro, operário, domicilio 
eleitora) Piedade, qualificação requerida n.. 6.184, e 
residente á rua Antônio Rego n . 35. 

G\JMERCINDO LUIZ CARDOSO (2.604), filho.de João Lu\z 
Cardoso e de Luiza Alves Trigo, nascido em 22 de fe
vereiro de 1904, no Distrieto Federal, casado, militar, 
domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida nu
mero 283, e residente á rua- Marina n. 42. 

JORGE SCHM1DT (2.605),:filho de Jorge Augusto Sch - . 
midt e Euphrasia Francisca de Oliveira, nascido em 10 
de abril de 1895, no Distrieto Federal, casado, militar, 
domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida 71, 
e residente á rua Delphino Ennes n . 6 1 . 

HEITOR MAURÍCIO BELÉM (2.606}', filho de Presciliano 
"Maurício Belém e Amélia Maurício Belém, nascido em 

25 de dezembro de 1905, em • Itaocara, Estado do Rio, 
casado, typdgrapho. domicilio eleitoral Piedade, ex-
officio 10.582, B . É . 67 'e residente á rua João Car
doso 44. , 
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MARIO BAPTISTA TEIXEIRA (2.607), filho de Antônio 
Baptista Teixeira e Josephina Baptista Teixeira, nas
cido em 5 de junho de 1916, no Distrieto Federal, sol
teiro, operário, domicilio eleitoral Piedade,-qualifica
ção requerida 812 e residente á rua Guilhermina n. 34. 

JOSÉ MARIA PESSOA PORTELLA (2.608), ,filhq.de Seve-_ 
rino Silva de Queiroz Portella e Maria Amélia VPéssõa 
Portella, nascido em 1 de junho de 1912, no Estado de 

. Pernambuco, Palmares, solteiro, commercio, domicilio . 
eleitoral Penha, qualificação requerida 1.570 e resi
dente á rua Barão-de Mesquita 736. 

CARLOS FREDERICO .ANJOS (2.609), filho de Francisco 
• dos Anjos e -Maria,- Antonieta dos Anjos_, nascido em 30 

de dezembro, de-11904, no Distrieto Fedejal, casado, 
commercio, domicilio eleitoral Penha, qualificação, re -
querida 645 e residente á rua Francisco Ennes 194. 

ARMANDO DE CASTRO (2.610), filho de .Justiniano de 
Mattos Pereira dc Castro e Adelaide Egipciana Ferrei
ra Dias de Castro, nascido em 12 de fevereiro de 1884, 
no Distrieto Federal, casado, commercio, domicilio elei
toral Penha, qualificação requerida 1.695, e residente 
á rua Jequiriçá. 230. * - -

FRANCISCO FIÚZA LIMA" (2.611), filho de João Alfredo 
Lima e Joanna Cavalcante Fiúza Lima, nascido em 7 
de setembro de 1900, no Distrieto Federal, solteiro, 
commercio, domicilio eleitoral Penha, qualificação re
querida 1.448 e residente á. rua Montevidéo 41. 

AUGUSTO ANTÔNIO DA COSTA (2.612), filho de Manoel 
Antônio da Costa e Maria de Moraes Ribas da Costa, 
nascido em 26 de outubro de 1893, no Distrieto Fe
deral, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Penha, 
qualificação requerida 896, e residente á rüa Ávila 
n . 116. 

UBIRATAM DA COSTA FERNANDES (2.613), filho de Al-
merinda da Costa Oliveira, nascido em 27 de maio de 
1906, em Florianópolis,- Santa Catharina,. solteiro, ope
rário, domicilio eleitoral Penha, qualificação requeri
da 11.523, e residente á rua Belizario Penna 22. 

CONSUELO BRITTO. RAPOSO DA CÂMARA (2.614), filha 
de Nestor da Silva Britto e Maria da Silveira-Britto, 
nascida em 22 de setembro' de 1894, "em Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte, viuva," domestica, domicilio 
eleitoral Penha, qualificação • requerida 5.345, e r e s i -

_ dente á rua Costa Mendes 45. 

MARIA AUGUSTA ROCHA (2.615), filha de Antônio Gomes 
de Jesus e De-olinda Augusta de Jesus, nascida em 22 
de junho de 1910, no Distrieto Federal, casada,. ,-do- -
mestiça, domicilio eleitoral Penha, qualificação reque- • 
rida 529 "e residente á rua da Madeira 127. 

SATURNINO EMYGDIO. DOS SANTOS (2.616), filho dó 
Emygdio José dos Santos »e Thereza dos Santos, nascido 
gm" 5 de janeiro de 1896, em Campos, Estado de Sergi- ' 
,pe, solteiro, operário, domicilio eleitoral Piedade, qua
lificação requerida 1.484, e residente á rua S. Carlos 
n. 20. 

HORESTES PAMPURI (2.617), filho de Flores Pampuri e-
Iripi Ida, nascido em 2 de fevereiro' de 1912, no Dis-

. tricto Federal, solteiro, operário,- domicilio eleitoral 
Irajá,. qualificação requerida 1.790 e. residente á rua 
Dr . Noguchi 217 . 

PAULO ALVES BARBOSA (2.618), filho de Canuto Alves 
Barbosa e Maria Robertina de Oliveira Barbosa, nas
cido em 28 de maio de 1910, em Minas Geraes, Pumby, 
solteiro, motorista, domicilio eleitoral Penha, qualifi
cação requerida 8.300 e residente á ruá Honorio 93. 

JOÃO DA CRUZ TORRES (2/619), filho ;de Joaquim da 
Silva Torres e Alzira de"Mello Torres, nascido em 5 de 
maio de 1901, em Mendes, Estado do-Rio de Janeiro, ca
sado, portuário, domicilio eleitoral . Penha, ex-officio 
393 B . E . 67, de 934, e residente á rua Buenos Aires, 
n . 174. | \ , . -

IBERÈ DA COSTA BARREIROS (2.620), filho de" José da 
Costa Barreiros e Margarida d'Avilla Barreiros, nas
cido em 18 de julho de 1896, no Distrieto Fedral, ca
sado, industrial, domicilio eleitoral Piedade, qualifica-

,ção requerida 1.327, e residente á rua Emilio de Me-" 
T16ZGS 94. 

ADALGIZA BAPTISTA MOLLINARI (2.621)," filha de Mi
guel Archanjo Baptista e Thereza Hollanda de Castro. 
Baptista, nascida em 16 de março de 1905, em Recife, 
Estado de Pernambuco, casada, .domest ica, , domicilio 
eleitoral Penha, qualificação requerida. 2.217 e resi
dente á rua General Galhene 58. • • 

QCTACIUIO CELSO DE GUEDES LIMA- (2.622), filho de 
Antônio" de- Oliveira Lima e" Alzira Guedes "Lima, nasci- • 

• do em 14 de outubro de 1911, em Palma, Estado de Mi
nas Geraes, solteiro, -ferroviário, domicilio ' eleitoral' 
Penha, qualificação requerida 5,359 e residente à'- rua 

„. • .General-Gàfhénê 45:"'-: 
' NIÇOLAIDA PACHECO (2.623), filha de Antonia" Marques 

Vianna, nascida em 24 de dezembro de 188.7, em. Ma-
_ . .cahé, listado, do Rio, casada, domestica, domicilio etei-

- toraí -Penha, qualificação requerida. 5.35'5 e residente 
â -TuiEi Dr \zor6clo Lopes 3 1 

KíACHlM BAPTISTA (2.624)^ filho de Adão Baptista e Ma- ' 
ria Venuta Baptista, nascid oem 6 de março de 1894, 
em Graim, Estado do R.. G. do Sul,• solteiro, operário, 

' domicilio eleitoral Piedade, . qualificação , requerida e 
residente á estrada Camboatão 47. 

HEITOR JOSÉ BARROSO (2.625), filho de José Antônio 
Barroso e .Alzha Luiz de Lagos, nascido em 25 de ju
nho de 1907, no Dislricto Federal, casado, operário, ' 
domicilio- eleitoral Irajá,-qualificação requerida 1.889 
e residente á rua Nova ^Sião 24. ^ . . ',-

EUCLYDES GRACELACIÔ DA PAIXÃO (2 .626) , - filho de 
; . Graeelaoiot-José da Paixão e-Guiomar da Paixão, nas-
' v cido em 4 de março de 1912, no Distrieto 'Federal, sol

teiro, operário, domicilio eleitoral Irajá, qualificação 
requerida 1.785 e residente á rua Dionysio 73. 

FRANCISCO NOGUEIRA MACHADO (2.627), filho de Fe-
lix Nogueira Machado e Amélia da Silva Rosa, nascido 
em 29 de julho de 1889, em Iguassif, Estado do Rio de 
Janeiro, casado, operário, domicilio eleitoral Irajá, -
qualificação requerida 207 e residente á rua Lisboa 75. 

JOSÉ MENDONÇA (2.628). filho de Laudelino Pinto de. 
Mendonça e Cândida' Mendes Mendonça, nascido em 2-1 

l de_julho de. 1910, em Pilar, Estado.de Alagoas, soitei
ro, commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação 
requerida 1.372 e residente á travessa Bernardo 54. 

ANTÔNIO NORBERTO DE ARAÚJO (2.629), filho de Ma
ria Izabel da Conceição, nascido em 13 de junho de 1893, 
em Maceió,' Estado do Alagoas, solteiro," operário, do
micilio eleitoral Piedade, qualificação requerida 1.357 

. e residente á rua Bernardino de Campos 83. 
LEONILDQ SOARES (2.630), filho de. Jayme Antônio Soa-
. . * r e s e Maria Assumpção Soares, nascido em. 9 de março . 

dé 1910, em Victoria, Estado do Espirito Santo, sol
teiro, alfaiate, domicilio eleitoral Piedade, . EX-OFFICIO 

312 B. E . 70, de 934, e residente á rua-Visconde da. 
GciVGci 5í3 

ABACATY OLIVEIRA MELLO (2.631), filho de José de Mel-
.' l'o'e Eunice de Oliveira Mello, nascido em 11 de setem-' 

bro de 1911, no Distrieto Federal, solteiro, commercio, 
domicilio eleiloral Penha, qualificação requerida 1.150 
e residente ̂  á ruá S^ Carlos 73. 

JÜÃO DE (BARROS NETTO (2.632), filho de" Hortencia "Eu
genia, nascido-em 5 de dezembro de 1904", no Distrieto 
Federal,, solteiro, commercio, "domicilio eleitoral Pe
nha, qualificação requerida 1.067 e residente á rua 
Castello Branco 59. • • 

MANOEL FRANCISCO JARDIM X2--633), filho de Manoel 
"Francisco Jardim é Euzebia Maria da Conceição, nas
cido em 13 de maio de 1907, em Araruama, Estadt dò 
Rio de Janeiro, solteiro, electricista domicilio eleitoral 
Penha, qualificação requenas 1.447 * residente á rua 
Viuva Menaonçfc l i . 

JOSÉ ALVES DA SILVA (Z.634), filho 'de Anfionio Alves da 
Silva e Maria Dorcelina de Jesus, nascido em 12 de ou
tubro de 1908, em Providencia, Estado^de Minas Geraes, 
solteiro, ferroviário, domicilio eleitoral Penha, qualifi
cação requerida 11.215 e residente á rua Aurélio Gar-
cindo 114. • „ 

WALDEMAR MENDES DE;MENEZES (2.035), filho de José 
• Marcelino de Menezes e,, Albertina. Mendes de Mene- . 
• zes, nascido- em 24 de agosto de 1912, em Cuyabá, Es

tado de Matto Grosso, solteiro, operário, domicilio elei
toral-Penha, qualificação requerida n . 11.664 e resi
dente á rua Leopoldina Rego n . 20. 

. ROGÉRIO NOGUEIRA (2.636), filho de João Damasceno, 
Nogueira e Mercedes Bonesso Nogueira, nascido em 29 
de setembro do 1901, no Distrieto Federal, solteiro, 
advogado, domicilio eleitoral Piedade, qualificação ex 
officio n . 409. B . E . 77, de 1934 e residente á rua Juiz 
de Fora n . 8. 

AMÉRICO CARDOSO (2.637), filho de Alexandre Juvenato 
Cardoso e Emilia Cardoso, nascido em 7 de maio de 
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1899, em Lavras, Estado de Minas Geraes, casado, ope
rário, domicilio eleitoral Piedade, qalíficação requerida 
n . 1,018 c residente á rua Guilhermina n. 157. 

ANTÔNIO DUARTE DA SILVA GALLO (2.638), filho de 
Martiniaoo da Silva Gallo e Pulcheria Tolentino Du
arte Gallo, nascido em 5 de setembro de 1886, em São 
Salvador, Estado da Bahia, casado, commercio, domicilio 
eleitoral Penha, qualificação requerida n. 822 e resi
dente á rua Apicú n. 47. 

CONSTANTINO GOMES B A L T H AZAR (-2.639),. filho de 
Manoel Gomes Balthazar e Anna Gomes Baltbazar, nas
cido em 12 de setembro de 1908, em Vassouras, Estado 
do Rio de Janeiro, solteiro, operário, domicilio eleito
ral Penha, qualificação requerida n . 11.879 e residente 
á' avenida dos Democráticos n. 775. 

RAMIIiO ANTÔNIO D A SILVA (2.640), filho de José An
tônio da Silva e Maria Venancia da Silva, nascido em 13 
de março de 1908, no Distrieto Federal, solteiro, com
mercio, domicilio eleitoral Penha, qualificação reque
rida D. 7.101 e residente á rua Mario Carpenter n. 101. 

D ARI O FIÚZA LIMA (2.641), filho de João Alfredo Fiúza 
Lima e Joanna Cavalcante Fiúza Lima, nascido em 12 
de fevereiro de 1909, no Distrieto Federal, solteiro, 
commercio, domicilio eleitoral Penha, qualificação re 
querida n. 1.702 e residente á rua Montevidéo n. 41 . 

ROSALBINO JOSE' DA SILVA (2.642), filho de José Antô
nio da Silva e Felisbina Rosa da Silva, nascido em 19 
de março de 1914, no Distrieto Federal, solteiro, com
mercio, domicilio eleitoral Penha, qualificação reque
rida n. 515 e residente á rua Maria Sampaio n. 101. 

ELOY GOMES DOS SANTOS (2.643), filho de Marcolino 
Gomes dos Santos e Benevenuta Maria Archangela, nas
cido em 1 de dezembro de 1896, em 'Rio Bonito, Estado 
do Rio de Janeiro, casado, operário, domicilio eleitora! 
Piedade, qualificação requerida n. 1.385 e residente á 

, rua Pedro Alves n. 57. 
WALTER BARCELLOS DE MELLO (2.644), filho de Júlio 

César de Oliveira Mello e Florisbella Barcellos, nascido 
era 17 de abril de 1911, em Santa Thereza, Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, funecionario publico, qualifi
cação ex officio, n . 5 . B . E . 78 e residente a rua Pom
pilio de Albuquerque n. 261. 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1934. — Pelo escrivão, 
A. Ferreira. 

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORA! 

(Districtos municipaes de Jacárépaguá, Madureira, Pavuna 
e Anchieta) 

Juiz — Dr. Antônio Bernardino dos Santos" líettc 

Faço publico, para os fins dos ar ts . 43., do Código, e 25, 
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes. que por este 
Cartório e Juizo da Décima Terceira Zona Eleitoral, estão 
sendo processados os vpedidos de inscripção dos seguintes ci
dadãos : 

GERSON FONSECA (1.960), filho de Lino Alves- Fonseca Jú
nior e de Jolive Fonseca, nascido a 17 do fevereiro de 
1916, no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Jacárépaguá. 
(Qualificação requerida.) 

KICOLA PENA (1.961), filho de Francisco..Gaeta Pena.e de 
Antonia Canelli Pena,-nascido a 12 de maio de ifiíu, no 
Distrieto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Jacarépaguá. (Qualifi
carão" ex-officio — B-. E . 74.) 

HENRIQUE DOS SANTOS (1.962), filho de José dos Santos 
e dc Lucinda Paiva dos Santos, nascido a 2 de marco de 
1910, no Distrieto Federal, commerciante, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Pavuna. 
(Qualificação requerida.) 

FRANCISCO -RODRIGUES MIRANDA FILHO ri.9fi3), filho 
de Francisco Rodrigues Miranda e de Elvira Magalhães 
Miranda, naseido a 2 da abril de 1856. 'no Distrieto Fe 
deral, commercio. casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal, de Pavuna.. (Qualificação requerida.), 

; G A S T Ã O DE VASCONCELLOS (1.9641. filho de Manoel Au
gusto Vasconcellos e do Maria Carolina Almeida, nas
cido a 2.de maio de 1902, no Distrieto Federal, industrial, 

casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Madureira. (Qualificação ex-officio — B , E. 81, n. 1.432) 

AiGENGR GOMES MiOURÃO (1.965), filho de Alfredo Gomes 
Mourão e de Suzana Rocha, nascido a 25 de outubro de 
1893, no Distrieto Federal, typographo. casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Madureira. 
(Qualificação requerida.\ • 

ALFREDO FERREIRA (1.966), filho de Joaquim Ferreira c 
de Maria José Ferreira, nascido a 4 de novembro de 1899, 
em Parahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, commer- , 
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Pavuna. (Qualificação requerida.) • 

ALTA MIRO DE SOUZA PASSOS (.1.967). filho de Eduardo 
Maia Souza. Passos e de Armanda ílaltas Souza Passos, 
nascido a 11 de dezembro de 1913, ho Distrieto Federal, 
lavrador, solteiro,, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Jacárépaguá. (Qualificação ex-officio — 
B.' E, 74.) 

FRANCISCO LUQUES (1.968), filho dc José Luqueci e de 
Maria Justi, nascido a 16 dc junho de 1910, no Dis
trieto Federal, motorista, casado, com domicilio eleitora! 
no distrieto municipal de Pavuna. (Qualificação reque
rida . 1 1 

CIRINO FRANCISCO DE MELLO (1.909), f i lho'de Antônio 
Henrique de Mello- e cie Paula Francisca d^ M«llo, nas
cido a 11 de maio de 1876,, no Distrieto Federal, fune
cionario municipal, casado,, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação re
querida.,) 

CÍD AFFONSO GUERRA (1.970), filho de Oséas Andrade 
Guerra e de Ernestina Geraldo Guerra, nascido a 3 de 
maio de 1910, no Distrieto Federal, lavrador, solteiro, 
com domieilio eleitoral no distrieto municipal de Jacá
répaguá. (Qualificação ex-officio — B. E . 74.) 

ALBERTO TAVARES (1.971), filho de Jorge Tavares e de 
Cecilia Tavares, nascido a 19 de abril, de 1916, no Dis
trieto- Federal, operário, solteiro" com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal dc Madureira. (Qualificação re
querida.) 

EDGARD JACOMO DA SILVA (1.972), filho de João Jacomo 
da Silva e de Adelina Maria da Conceição, naseido a 9 de 
outubro de 19-11, ho Distrieto Federal, empregado publico, 
casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal dc 
Ricardo. (Qualificação ex-officio — B . E . 78. n . 29.) 

JÚLIO JACINTHO DE OLIVEIRA (1.973),. filho do. Gonçalo 
Jacintho Oliveira e de Antonia A-mbrozina do Carmo, 
nascido a 6 de julho de 1904, em Mar de Hespanha, Es
tado da Minas Geraes. operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Pavuna. (Qualifi
cação requerida.) 

ADHERBA-L PINTO DE. SOUZA (1.974),' filho dc Miceno Dio-
genes'de Souza, e de Lrvia-Pinto.de Souza, nascido a 15 
de fevereiro de l'S-11, no Distrieto Federal, empregado 
municipal,, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.) 

'GUIOMAR FIGUEIREDO LOPES (1.875-), filha clc Antônio 
Figueiredo Couto e de Maria Cândido, nascido a 8 de ju-
Hio.de 1880. no Distrieto Federal, domestica,, viuva, com 
domieilio eleitoral no distrieto municipal cie Jacárépa
guá. (Qualificação requerida.) 

ETELVINA ALBINO DE SOUZA (1.976), filha de Ladislau. 
Albino dc Souza e de Christina Marques de Souza, nas
cido a 28 de novembro de 1896. no Distrieto Federal, 

- lavradora. cas?da, com 'domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Jacárépaguá. (Qualificação ex-officio — 
B. E. 74.'- -

HOMELIO ELJSONE DÉ ALMEIDA (1.977), fí-tlio de João José 
Eleone~de Almeida e de Joanna Beaureuaire Eleone dc Al
meida, nascido a 30 de junho de 1902, no Distrieto Fe 
deral, molorueíro, casado-, com domicilio, eleitoral no 
distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação r e 
querida .) • 

BENEDICTO DA SILVA (1.978), filho de Josephina Siqueira 
Conceição, nascido a 12 de novembro de 1912. em Vas
souras.. Estado do Rio de Janeiro., operário, solteiro, cora 
domicilio eleitoral no distrieto mtmrcípaf de Anchieta. 
(Oualificação requerida.) 

MANOEL DE OLIVEIRA CRUZ (1.979). filho de Alberto Cruz 
e dc Rosalma de Oliveira Cruz., nascido a 20 de agosto de 
1907, no- Dislricto Federal, funecionario publico', casado, 
com. domicilio eleitoral no dislricto municipal de Jacá
répaguá. (Qualificarão requerida.): " 
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ÍTSL1X LEÃO VENCEDOR (1.98Cy, filho de Domingos Leão 
Venoeflor e de 1- írmiiia -Genoveva, naseido a 5 âe março 
<te 1891, em Villa do Cabo, Estado de Pernambuee, ope
rário, casado, -com domicilio eleitoral no distrieto mun i -
cipai tia Ancmeta. (Qualificação requerida.') 

ALBERTO PINTO VIEIRA (J.'981), filho de João Pinto Vieira 
•e de Albertina Ayres Vieira, nascido a 5 de agosto de 
.1912, na Parahyba do Sul, Estado 'do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Anchieta. (Qualificação requerida).. 

LAERCIO COSTA (1.982), filho de Manoel Antônio Costa 
e de Joanna Francisca Costa, nascido a 12 de agosto de 
1911, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, ' empre
gado 'no commercio, solteiro, com domicilio'eleitoral no 
distrieto municipal de Pavuna. (-Qualificação requerida) . 

EDGAR GUIMARÃES (1.983),, filho de Pedro Rodrigues Gui
marães e de Adalgiza Rodrigues Guimarães, nascido a 
30 de setembro de 1905, em . São Salvador, Estado da 
Bahia, empregado no commercio. casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Pavtina. (Qualificação 
requerida) . 

JANDYRA MAPHETJ GUIMAJUES (1.984), filha de Manoel 
Santiago Mapbeu e de Amalia .Santiago Mapheu, nascida 
a 13 de fevereiro de 1905, no Distrieto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Pavuna. (Qualificação requerida) . ' • 

ANTÔNIO' MTRANCAS FILHO (1.985), filho de Antônio Mí
m i c a s e de Emilia Mirancas, nascido a 25 de -maio de 
1914, -no Distrieto Federal, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral,no distrieto municipal de Jacárépaguá. 
(Qualificação B . E. 74) . 

AMÉRICO ESTEVES DOS SANTOS (1.986), filho de Fran
cisco Esteves Santos e de Albertina Fortes dos 'Santos, 
nascido a 30 de janeiro de 1915, no Distrieto Federai, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Jacárépaguá. (Qualificação B . E . 74,). 

IRENE DE SOUZA MOREIRA (1.987), filho de Ladislau Al
bino Souza e de Christina Claudina Marques, nascido a 
20 de abril de 1903, no Distrieto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipai de 
Jacárépaguá fQualificação requerida) . 

"FRANCISCO RIBEIRO DE ARAÚJO (1.988), filho de José 
Antônio Araújo e de Leonila. Ribeiro Araujp, nascido a 
25 de fevereiro de -1902, em 'Simeão Dias, Estado de 
Sergipe, operário, casado, com domicilio eleitoral nó 
distrieto municipal de Madureira. (Qualificação reque
r ida ) . 

VIRGÍLIO LOPES (1.989), filho 'de Antônio Lopes e de- Anna 
Jesus, nasceu a 10-de fevereiro de 1903, no Distrieto 
Federal, funecionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Jacárépaguá. (QuaTi-
fieuvão B . E . 70) . 

MANOEL -MARTINS SOARES (1.-990), filho de Beríholdo Ma-
riano Soares e -de Rita Dias Soares, nascido .a 12 d» 
fevereiro .de 1903, -em Vassouras, Eslado do Rio de Ja
neiro, impressor, casado, com .domicilio .eleitoral-, no 
iistricto municipal dc Madureira. (Qualificação reque

rida) . -
GILSON CORTINES DE FREITAS (1.99.1!, filho de Antônio 

Borges. Freitas Sóhr-inho -e de Albertina Cortines d« 
Freitas, nascido a 9 de fevereiro de 1915, no- Distrieto 
Federal, empregado no commercio, .solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal cie Pavuna.. (Qua
lificação requerida) . 

AR1.ST1DES PEREIRA DA SILVA (1..992), filho de Manoel 
Pereira da Silva e de Maria Pereira da Silva, nascido 
a 2 de outubro de 1-693, no Dislricto Federal, operário, 
.casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Pavuna. (Qualificação requerida'). 

BELMIRO RIBEIRO LOPES (1.993), filho de Estevão Ribeiro 
Lopes e de Dolores Teixeira Ramirez, nascido a 26 do 

.novembro de 1903, no Distrieto Federal, empregado pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Jacárépaguá. (Qualificação B . E , 77 n . 842). 

ANTÔNIO FELIX DE SpUZA (1.-994.), filho de Antônio Ma
noel de Souza e de Maria "Emilia de Souza, nascido a 

.11 de dezembro de 1911, em Manáos, Estado de Amazonas, 
-barbeiro, solteiro, com domicilio -eleitoral no dislricto 
municipal de Jacárépaguá. (Qualificai ão 8 . E.. 11 
u . 842) . 

AUGUSTO AÜT1Z (1.996), filho de Francisco A-utlz e de 
Carolina Maria Autiz, naseido a 1-5 de julho de 1-872, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, barbeiro,, -casado, 

Agosto de 1-934 270.9 

com domicilio -eleitoral no •dislricto municipal de Jaeaaie-
paguá. (Qualificação '03.. E. 77 n. 1.418).. 

ALBERALINO LEÃO ,(1..9:9'6.), filho de Aibertino Leão e da 
. Alnierinda Leão, nascido a 16 de agosto de 1905., no 

Dislricto Federal, .barbeiro, .solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualifi-. 
ícaçãfO B . E. 7.7 n.. 1.424'.). 

EDGAR DE JESUS DíNBIQUES (i. 997), filho de Antônio 
Jesus Enriques e de Ermelinda Bastos Enriques, nascido 
a 23- -de maio de 1:902, no •'Dislricto Federal, barbeiro,, 
solleiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Jacárépaguá. (Qualificarão B. E. 77 n. 1.. 251), 

•JTEELVÜN© PERROTA AUGUSTO DA CRUZ (1.998)., folho 
de Geraidino Augusto Cruz é de Angelina P-errota, nascido 
a 30 -de março -de 1'913, no Distfícto Federal, barbeiro, 
solteiro, -com domicílio eleitoral no distrieto municipal 
de Jacárépaguá. (Qualificação B . E . 77 n . J..025). 

ALAMJRO MARTINS'BOAHORA (1.999)", filho de-Joaquim 
Martins Boahora e de -Guilhermina de Jesus Boahora, 
nascido a T3 -de novembro de 1904, no Dist-rícto Federal, 
foarheiro, solteiro, com domieilio eleitoral .no dislricto 
municipal de Jacárépaguá; (Qualificação B. E . 77 
n . 1.430:. 

JüSTINO JOSÉ MARTINS (2.000), filho de João José Martins 
e de Ereutides Alves Martins, nascido a 12 dc dezembro 
Ác 1912, no Distrieto "Federal, empregado no co-mmercJc, 
solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal 
de Jacárépaguá. (Qualificação requerida). 

IGNACIO JOSÉ DE LIMA. (2.001), filho de Manoel José de 
Lima e de Leopoldina Maria Conceição, nascido a 5 de 
janeiro de 1-901, em 'Olinda, Estado de Pernambuco, la
vrador, casado, com domicilio eleiloral no distrieto 
municipal de Jacárépaguá. (Qualificação requerida) . 

SEBASTIÃO DQNA'R'10 COUTINHO ((2.002), fiího de Antônio 
Donario Coutinho e ,.de Maria Josepha das Dores, nascido 
em Bananal, Estado de São Paulo, operário, casada, com 
domicilio eleitoral no dislricto municipal de Jacárépaguá. 
^Qualificação requer ida . ) . 

MARCELLO BORGES (2.003), filho de João Affonso Borges 
e de Amalia Borges, nascido a 26 de março de 1915, cm 
Barra Mansa, barbeiro, solteiro., com domicilio eieitoral 
no Dislricto cie Jacárépaguá. (Qualificação B . E . 77, nu
mero 1.357) . 

•ROBERIO BENTO DOMINGOS (2.004), filho de Francisco 
Bento Domingos e de ütoria Bento Domingos, nascido -a -2-9 
ãe março-de 1-904, no Distrieto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no .distrieto municipal #c -Jacáré
paguá. (Qualificação requer ida . ) . 

- CONCEIÇÃO MARIA DE BRITTO (2.005), filho de Francisco 
Antônio Vianna e de Arminda Maria Conceição, nascido a 
19 de marco de 1904, no Dislricto Federal, domestica, ea-

- sada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de-
Jacárépaguá. '(Qualificação requerida.) , . ' ' 

GRACILIANO RIBEIRO VIDAL (2.006), filho a.e Ataria Baptis
t a Coelho, nascido à 3 de dezembro de 1904, no Dislricto 
.Federal, -operaria, solteira, com domicilio eleitoral .mo 4is-
tricto municipal de . J acá répaguá(Qua l i f i cação reque
rida) . ' -

LEOCADTO DE ARAÚJO (2.007), filho de. .Raul Araújo, e...de 
Brãsilina de Araújo,, nascido a 7 de julho de 1.913, -mo Dis
trieto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
mo dislricto municipal de Jacar.epag.ua. «3»íialif*ca-ção t<e- , 
que rida,.). " . • 

:MO¥S£S PAES DE ANDRADE (2.©.08)., filho de José ípiapina-
.Andrade e de Ravniun-ola Paes de Andrade, nascido a 2" de 
maio de 19«0, em Bebedouro, Estado :<io -Ceará, conduetor, 
casado, -com domicilio eleitoral no distrieto muiiicipalíde 
Jacárépaguá. (Qualificação requerida.) ' . • 

MANOEL MEDEIROS DA BOCHA (2.009), filtoo de Tihacleu 
• Francisco, da Rocha e de Joanna Medeiros da Racha, nact-

•do a 10 de julho de idii, no Distrieto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eieitoral.no distrieto municipal'de 
Mad.uíeira. (Qualificação requer ida . ) . * 

. LYDJA LIMA DE FARTAS (2.010), filho de Daniel -Ferreira 
de Faria e de Eugenia Lima de Faria, nacida a 2-A. de 
março de 1901 em -Petropolis, .Estado do Rio .de' Janeiro, 
enfermeira, solteira, .com domicilio eleiloral no dislricto 
municipal de Madureira. (Qualificação requer ida . ) . 

NELSON BELÉM (2.011), filho dc Alfredo Belém e .de JBlmc-
rinda iFabregas Belém, nascido a 3 de outubro ,âe 1913, 
no Distrieto. Federal, .commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Jacárépaguá. -.(Quaü-, 
ficação requerida—B. E. 79, n . 1.167.).. - ' 
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NATHALI.NO TEIXEIRA DA COSTA (2.012), filho de João 
Teixeira da Costa e de Rachel Narciso da Costa, nascido a 
22 de novembro de 1912, no Di.strfcto Federal, empregado 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no d ;stricto mu
nicipal de Jacárépaguá. (Qualificação B. E . 80, numero 
1.503.) . 

UEIRAJARA COLBERB (2.013), filho .de Carl. Barreto Col-
bert e de Pompüia Paes Lemes Colbert, nascido a 6 de 
novembro de 1912, em Ghapóo de Uvas ; Estado de Minas, 
-funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação reque
r ida . ) . 

MANOEL MUNIZ PEREIRA (2.014), filho de José Pereira 
Muniz e de Carolina Muniz Maciel, nascido a 29 de abril ' 
de 1894, em São Fidelis, Estado do Rio de Janeiro, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Jacárépaguá. (Qualificação requer ida . ) . 

WILTON SAVAGET (2.015), filho de Bernardo Savaget So
brinho e de Nair Lessa Savaget, nascido a 7 de junho de 
1915, no Distrieto Federal, commercio. solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Madureira. 
(Qualificação requer ida . ) . 

AURORA DE BARCELLOS GOTEBIP (2.016), filha de João 
Evangelista Nunes Oliveira e dc Virgínia de Barcellos 
Oliveira, nascida a 6 de novembro de 1891, em Cajurú de 
Itaúna, Estado de Minas Geraes, professora, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal- de Jacárépaguá. -
Qualificação requerida.) . ' 

tíUCLYDES FERREIRA (2.017), filho de Antônio Ferreira e 
de Benedicta Paula Ferreira, nascido a 1 de janeiro de 
190S, no Distrieto'Federal, funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de jacáré
paguá. (Qualificação B . E . 70, n . 18). 

JORGE HENRIQUE DE ALCÂNTARA (2.018). filho de Henri
que de Alcântara e de Eugenia Bezerra de Alcântara, nas- . 
cido a 3 de janeiro de 1891, no*Districto .Federal, bom
beiro hydraulice, solteiro, com domicilio "eleitoral no dis
trieto municipal da Pavuna. (Qualificação B. E. , nume
ro 1..539.). 

TERTULINA GOYANES (2.019), filha de Martinho Ramos da 
Costa e de Joanna Alexandrina da Costa, nascida a 26 de 
abril de 1895, no Distrieto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Jacáré
paguá. (Qualificação requer ida . ) . 

yEDRO BELMIRO DA SILVA (2.020), filho de Valentim José 
da Silva e de Vieericia Emerenciana Silva, nascido a 25 
de novembro de 1892, em Valença, Estado do Rio de Ja
neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto-municippal de Madureira. * (Qualificação reque
r i d a . ) . 

SEVERINO PEREIRA DA SILVA (2.021), filho de Joaquim 
Pereira da Silva e de Antonia Maria da Conceição, nasci
do a 5 de abril de 1905, em Curraes Novo, Estado do Rio 
Grande do Norte, lavrador, solteiro, com domicilio eleito
ral-no distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação 
B. E. 74.) . 

'EUGÊNIO DE MAURO BRITTO (2.022), filho de José Ângelo 
Vieira Britto e Maria-Brasiüna Mauro Britto, na:cido a 1 8 -
de dezembro dc 1911, no Distrieto Federal, commercio, 

• casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal da 
Pavuna. (Qualificação requer ida . ) . 

MANOEL PROCOPIO (2.023), filho^de Sylvestre Procopio, e 
de Rosalina^da Silva, nascido a 28 de março de 1900, em 
São José do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Madureira. (Qualificação requerida) . 

ANACLETO DA COSTA MENDES (2.024), filho de Anacleto 
Manoel Mendes e de . Theodora Angélica Mendes, nasci
do a 10 de fevereiro de 1899, no Distrieto Federal, bar
beiro, casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Jacárépaguá. (Qualificação "ex-officio" B . E . 
77 — N. 1.413) . -

MOACYR DE CASTRO LIMA (2.025), filho de Euclydes'de 
Castro Lima e de Leonor Silva Castro Lima, nascido a 
26 de setembro de 1909, no Distrieto Federal, commercio,,' 
solteiro, com. domicilio eleitoral no distrieto municipal 
•cie Jacárépaguá. (Qualificação requerida) . 

LINO BRAGA (2.026;, filho de João Sylvio Braga c de Eu
lalia Rocha Braga, nascido a 22 de setembro.de 1910. no 
Distrieto Federal, operário, solteiro, com. domicilio elei
toral no distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualifica
ção requerida) . 

JOÃO CÂNDIDO (2.027), filho de João Cândido de SanfAnna 
e de Maria Benedicta, nascida a 6 de junho de 1890, eni 
Taubaté, Estado de São Paulo, carvoeiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal dc Madureira. 
(Qualificação requerida) . 

RICARDO HARDMANN CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
' (2.028), filho de Joaquim Raphael'Cavalcanti de Albu
querque e de 'Maria de Jesus Cabral de .Albuquerque, 
nascido a 15 de julho de 1898 em Serianhem, Estado de 
Pernambuco, barbeiro,, solteiro, com .domicilio eleitoral 
no distrieto municipai de Jacárépaguá. (Qualificação 
"ex-officio" B . E. 77 — N. 1.325). 

RAUL ALVES BORGES (2.029), filho de Joaquim Alves Bor
ges e de Rosa Alves Borges, nascido a 29 de setembro de 
1911, no Distrieto Federal, barbeiro, casado, "com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qua
lificação "ex-officio" B . E . 77 — N. 1.184). 

JOSÉ PEREIRA (2.030), filho de Francisco Pereira da Costa 
e de Anna Maria da Conceição, nascido a 13 de agosto 
de 1883, no Dislricto Federal, barbeiro, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Jacárépaguá. 

- (Qualificação "ex-officio" B . E . 77 — N. 996). 
ADOLPHO PAULINO DA SILVA (2.031), filho do Ignacio 

Paulino da Silva e de Maria. Cecilia da Silva, nascido a 
16 de dezembro de 1913, no Distrieto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto de Jacáré
paguá. (Qualificação requerida). 

WJIZ DOS SANTOS (2.032). filho de Joaquim dos Santos o 
de Rosa do Nascimento, nascido a 30 de maio de 1910, no 
Distrieto Federal, empregado publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no dislricto municipal de Jacárépaguá. 
(Qualificação "ex-officio" B. E. 23 — N. 2.890). 

CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA (2.033), filho de Sebas
tião Ferreira Oliveira e de Veridiana Sampaio, nascido 
a 16 de agosto de 1912, em Bello Horizonte, listado' de 
Minas, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação "ex-of
ficio" B. E. 77 — N. 1.452) . 

LAURA UKLMANN (2.034), filha de Rodolpho Uklmann e 
de Luia Uklmann, nascida a 10 d'setembro de 1905, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, cabellereira, solteira, 
com domicilio .eleitoral no distrieto municipal de Jacá
répaguá. (Qualificação "ex-officio"'). , 

ISALTINO LOPES DA SILVA (2.035), filho dc Manoel Lo
pes da Silva e de Emma Rosa Maria Conceição, nascido 

, a 24 de janeiro de 1884, em Capivary. Estado do Rio de 
Janeiro, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação reque
rida) . 

STELLA BISWAS (2.036), filha de Sures Chudra Biswas c 
de Maria August Biswas, nascida a 8 de julho de 1905, uo 

Distrieto Federal, cabeüeireíra. solteira, com domicilio 
no dislricto municipal de Jacaréoaguá. (Qualificação "ex-
officio" B . E . 77 — N. 1.293). 

ÂNGELO MARTINS DELGADO (2.037), filho de Valeriano 
Martins Dias e de Carmen Martins "Oribes. nascido a 3 de 
janeiro de 1909, em Benjamin Constant, Estado do Pará, 
barbeiro, solteiro, eom domieilio eleitoral no distrieto 
municipal de Jacárépaguá. (Qualificação "ex-officio" 
B . E . 77 — N. 860) . 

RAUL CRISTINO (2.03,8), filho de Joaquim Cristino e de 
Maria Conceição Cristino, nascido a 21 de novembro de 
1892, em Queluz, Estado dc Minas, commercianle. casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto de Jacárépaguá. 
(Qualificação requerida). 

ANTÔNIO PAULO DA .SILVA (2.039), filho de Manoel Pe
reira da Silva e de Elvira da Silva, nascido a 10 de abril 
de 1909, no Distrieto Federal, barbeiro, soiteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Jacárépaguá. 
(Qualificação "ex-officio" B . E. 77 — N. 848). 

CARLOS BISPO DE OLIVEIRA (2.040), filho de João Bispo 
de Oliveira e de Sebastiana Maria de Oliveira, nascido a 
3 de janeiro de 1912. em Juparanã. Estado do Rio de Ja
neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto de Jacárépaguá. (Qualificação requerida) . 

JORGE FRANCTSCCO DE PAULA (2.041), filho de João Pe
reira de Paula, e de Antônio Francisca Paula, nascido a 
17 de maio de 1900. em Villa Candelária. Estado do Rio 
Grande do Sul. motorista, solteiro, com'domicilio eleito
ral no dislricto municipal de' Ja"carépaguá. (Qualifica
ção requerida) . 
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OCTACILIO COSTA (2.042), filho de José Cosia e de Celes
tina Costa,, nascido, a 27- de setembro de 1949; no Distri
eto Federal, funecionario publico, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação' 
"ex-officio" B. B . 79.) . -

V1CTOH PEIXOTO DE SOUSA (2.043), filho de.Aerisio Pei
xoto de Souza 3 de Victoria Barros Peixoto Souza, nasci
do a 29 de abril de 1916, no Distrieto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio elei toralno distrieto .municipal de 
Jacaz'épagtiá.. (Qualificação requerida}. 

JOSÉ MARIA FERREIRA (2.044), flho de Antônio José Fer
reira e de Ben.ed-icta Ferreira, nascido a 21 de agosto de 

de 19-12, no Distrieto Federai, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no , dislricto municipal de Jacárépaguá-
(Qualificação requer ida) . 

ISRAEL CARLOS.DA CUNHA (2-045). filho de Caetano Carlos 
"da Cunha e de Rertilia Bezerra da Cunha,., nascido a 4 de 
abril de 1913, no Distrieto. Federal, escrlpturario, solteiro, 
com domieilio eleitoral iio distrieto municipal de An-
chieta. (Qualificação requerida) . ,. • ' 

JOÃO CARNEIRO DE OLIVEIRA (2.046), filho de João Car
neiro Oliveira e de Euzebià.'Gomes Carneiro, nascido a 
2 ds novembro de 1913, no Dislricto Federal, commercio, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrieto municipal 
de Jacárépaguá. (Qualificação requerida), 

ANTÔNIO JOSÉ-MALDONADO (2.047), filho'de tjlysses Mal-
donado e de Angeima. Maldonado, nascido' a 5 de julho de 
1908, em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, 
casado, com domiciiio eleitoral no distrieto municipal de 
Jacárépaguá. (Qualificação requerida B E . N 74).-

PEDRO QUEJ1INO (2.048), filho de Bernardo Querhio e de 
Barbosa Mediria, nascido a 25 de outubro de 1909, no Dis
lricto Federal, commercio, casado, com.' domicilio eleito
ral no dislricto municipal de Jacárépaguá. • (Qualificação 
requerida) , - • , 

ARMANDO FERREIRA BRAULIO (2.049), filho de Crisanto 
Ferreira Braulio e de Anna Carlota Fagundes, nascido a 
2 de julho de -1892; cm Cruz .das Almas, Estado da Bahia, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipal de Pavuna, (Qualificação requerida) . 

JOAQUIM" VIEIRA CONDE (2.050), filho de Firmino Alves 
- Conde e de Maria Vieira Spindola, nascido a. 23 de julho 

de 18Õ6, 110 Dislricto Federal, operário, casado, com do
micilio eleitoral no 'distrieto municipal de Pavuna., 
(Qualificação requerida). 

ÁUREO PONCIANO DA SILVA (2.051), filho de José Poncia-
110 da Silva e de An-oa de Oliveira e Silva, nascido a 2S 
de agosto de 1910, no Distrieto Federal, conímoreio, sol
teiro, com domicilio^-eleiloral no distrieto municipal de 

'Jaearópaauá. (Qualificação requer ida) . 
&EMIGIO MOREIRA DA COSTA (2,052), filho de Francisco 

-Moreira da Costa <?. de Lauta Marinho da Gosta, nascido 
a. 10 de setembro de 1907, no Distrieto Federal, operário, 
solteiro, com dumiciBo.. eleitoral no dislricto municipal 
da Wadm'i3isa. (Qualificação requerida.). 

LOUIUVAL DE OLIVEIRA (2.0-53), filho de Joaquim Alves 
de Oliveira e de Jovita Gomes de Oliveira, nascido a 9 
de março de iWi, em 'Nitheroy, Eslado do Rio de Janeiro, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal- de- Jacáré
paguá. (Qualificação requerida) . 

EUCLVDES ELISARDCL DUARTE. 2.054), filho de José Eli-
„ - surdo dos Santos e de Anna Elisavdo dos Santos, nascido 

a 16 de junho.de lÔ.pi, em Monção, Estado do Rio de Ja -
. neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no dis

trieto municipal de Pavuna , ' (Qua l i f i c ação requerida) 
PAULINO RODRIGUES VENENO (2.056), fiího de Manoel Ro

drigues Veneno e dc Carlota Felippe Veneno, nascido a 3 
iaVoulubvõ ide 190-7, em Rio Bonito, Estado do Rio de Ja 
neiro, barbeiro; solteiro, cõnf. domicilio" eleitoral po âia-

:'triftCo municipal dc Jacárépaguá. (Qualificação ex-
officio ) •. 

OLYMPIO -DA. SILVA: (2.013(7)', filho de Agostinho Claudino 
"da Silva e de Horlencia Maria Barata, nascido a 22 de 
julho (}e 1893, no'Dislricto Federal, funecionario federal, 
solteiro, com1 domicilio eleitoral uo districtò municipal 
de Jacárépaguá. (Qualificação requerida).-. 

ÍADHEMAR PAULISTA DOS 'SANTOS (2.058), .filho de Bal-
l " üvazar. Paulista dos Santos e de Maria. Neves Santarém 

idos «Santos, nascido a 27 de abril de 1913, no Distrieto 
-jfederal, comirtercio, casado, ;oom.-domieilio eleitoral no 
'Vlistjicto municipal de. Jacárépaguá. (QuifieaCão '• íeque-
r h h } . / ~' v ~ " ' - - -

Jtf.4S.IA DE LOURDES CORRÊA MARTINS (2.059), filha de 
Jeronymo Jucianelli Martins e de Anna Faria Corrêa 
Martins, nascida á- 1 de setembro de 1905, no Distrieto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação-reque
rida)-. 

MAMAUSTO ORTIZ (2.060), filho, de Augusto Orliz' e <ie Ma
ria, rie Oliveira O.rliz, nascido'a 12 de março de ,1.908,- no 
Distrieto Federal, operário, casado, com--domicilio elei
toral no distrieto municipal de Jacárépaguá. • (Qualifi
cação- requerida) • .-• -

OSWALDO LUIZ DOS SANTOS (2.061), filho de-Joaquim 
Luiz dos Santos ,e de Etelvina Meireiles dos Santos,.'nas
cido a 1 de abril .de 1902, no Distrieto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Jacárépaguá. . (Qualificação recuerida) . 

JOÃO FERREIRA JÚNIOR (2.062)-, filho ün João Alves F e r 
reira e de Antonietta Alves Ferreira, nascidh a 20 de de
zembro de 1911, no Distrieto Federal, empregado publi
co, solteiro, com.' domicilio eleitoral 110 distrieto municipal 
de-Jacárépaguá. '(Qualificação). f 

EDGARD DOS SANTOS (2.'063), filho de Juvencio José dos . 
' Santos e de Deolinda Freire da Silva, nascido a 8 de abril * 

de í9'13, no Dislricto Federal, empregado publico,, sol
teiro, eom domicilio- eleitoral no distrieto municipai de. 

' Jacárépaguá. (Qualificação requerida) . '' 
ALBERTO TÜNOCRNCIO-DA SILVA (2.064-), ü.lho''de Horacio 

Innocencio da. Silva e de Deolinda Valle da Silva, nas
cido a 4 de março de 1899 na cidade de Valença, Estado 
do Rio de- Janeiro, operário, solteiro, com'domicilio elei
toral no. distrieto municipal de Madureira. (Qualificação 
requerida) . , ' 

CLODOMIRO ALVES DE FIGUEIREDO (2-065), filho de Ma
noel Alves Jaloto e de Catharina de Figueiredo Peixoto, 
nascido a 14 de janeiro de* 1903, em- Vassoura, Estado'do 
Rio de Janeiro, commercio. solteiro, com domicilio elei
to ra l 'no distrieto municiapí de Anchieta. (Qualificação 
requerida) . ' • " . " ' . : 

ALOVSIO DE AGUIAR BRANDO (2.066), filho de Francisco 
Antônio Brando e de Maria Escolastíca de Aguiar Brando, 
nascido a 11 dff julho de 1914, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Jacárépaguá. (Qualificação requerida)'. 

ABEL" RODRIGUES FERNANDES (2.0,67)-, filho ' de.' Antônio' 
Rodrigues Fernandes e de Martha Laet, nascido-a- 27 de 
abril de 1894, no Dislricto Federal, commercio, casado, . 
com domicilio eleitoral no dislricto nmisipal da Jaca-, 

répaguá. (Qualificação requer ida) . . 
MINERVÍNO CORRÊA DANTAS • (2.068), filho d e " Manoel 

Corrêa Dantas e de Anna Dantas, nascido a 16 de maio. 
d e ' 1 6 9 3 , em Maroim, Estado de Sergipe, operário, sol
teiro, como domicilio eleitoral no distrieto municipal de, 
Pavuna. (Qualificação requerida), 

CARLOS BORGES COELHO (2.069)', filho. de José Borges 
Coelho e de Elvira da Silva Coelho, nascido a 23 Üe no
vembro de 1906, no Dislricto Federal, operário, solteiro/ 
com domicilio eleitoral, no distrieto .municipal" de Jacá
répaguá. "(Qualificação requerida) . - !-

1.U1Z.DE LIMA MONTE RASO" (2.070), filho- de Joaquim 
•Francisco de Lima- "Monte Raso e de Idalina do'Assis 

M-olb Monte Raso. nascido a 22- de março de ,193, em Páo 
de Alho, Estado de Pernambuco, barbeiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Jacárépa
guá. (Qualificação ex-officio. B . E. n. 77, 11. 1.371).' 1 

ANTÔNIO FAUSTINO- DE OLIVEIRA .(2.071)', íüho de 3a.-1 

lustiano Pelonis e de Joanna Maria de Oliveira, nascido a 
15 de março, de 1890, em S. -Paulo, Estado rle-Sergipe, 
operário, casado, com domieilio eleitoral no distrieto mu-

. nicipal de Madureira., (Qualificação requer ida) . 
JOSí: JOAQUIM DE SOUZA (2.072), filho 'de. Joaquim 

Francisco de Souza e de Innocencia Souza de Almeida, : 

nascido a 13 de janeiro de 1906, 110 Distrieto Federal, la
vrador, solteiro, como domicilio eleitoral "ho distrieto mu-: 
nicipal de Jacárépaguá. (Qualificação èx-officio, B. E.i 
n . 74) . ' j 

GERALDO AUGUSTO DOS SANTOS (2.073), filho de Au- 1 

rora Maria Nazareth, nascido a 23- de março de 189.6, nó-
Distrieto Federal, operário, casado, com domicilio elei
toral ho dislricto municipal de Madureira. (Qualifica
ção requerida) . - -

ALBERTO- FRANCISCO PEREIRA (2.074), filho de Manoel; 
Francisco Pereira e de Maria Rosa Pereira, nascido a; 
9 de novembro de no. Districtcp Federal,, marce-j 
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neiro, casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni-
ccipl de Madureira. (Qualificação requerida. 

CORIIS"A OLIVEIRA GOMES 2.075), filha de Tihurcio José 
Gomes e de Gracina Gomes de Oliveira, nascido a 10 de 
março de 1914, em S. João de Merity, Estado do Rio dè 
Janeiro, estudante, solteira, com domicilio eleitora no 
distrieto municipal de Anchieta. (Qualilficação reque
rida) . 

NAIR RIBEIRO (2.076), filha de Antônio, Ribeiro e de Olga 
Ribeiro, nascida a 19 de setembro de 1915, em Nietheray, 
Estado do Rio de Janeiro, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Anchieta. 
(Qualificação requerida) . 

GRIMALDO JOSÉ GOTTGTROY (2.077), filho de Carlo3 
José Gottgtroy e de Alexandrina Gottgtroy, nascido a 6 
de março de 1890, no Distrieto Federal, commercio, 
viuvo, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Jacárépaguá. (Qualificação requer ida) . 

HUGO PINTO DA FONSECA TELLES (2.078), filho de. José 
Pinto da Fonseca Telles e de Iria Rosa Fonseca Telles, 
nascido a 6 de junho de 1907, Distrieto Federal, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitora na distrieto munici
pal de Jacárépaguá. (Qualificação requerida) . 

FRANKLÍN VIEIRA DE FREITAS (2.079), filho de Anastá
cio Garcia de Freitas e de Galdina Amélia de Freitas, 
nascido a 26 de janeiro de 1889, em Rio Preto, Estado de 
Minas Geraes, commercio, casado, com romicilio eleito
ral nò distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualifica
ção eleitoral). 

ALBERTO GUIMARÃES ALVES (2.080), filho de Alberto 
Cândido Alves e de Maria Guimarães Alves, nascido a 26 
de novembro de 1909. no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Jacárépaguá. (Qualificação requerida). 

JOÃO AGUIAR MACHADO (2.081), filho de Jonas Aguiar 
Machado e de Aloysia Angélica Machado, nascido a 14 

. de abril de .1907, em Rosário do Cattete, Estado de Ser-
, gipe, operário, casado, com domicilio eleitoral no distri-

cetò municipal de Jacárépaguá. (Qualficação reque
rida) ' -

MOACYR PINHEIRO CHAGAS (2.082), filho de Manoel P i 
nheiro Chagas e de Rosalina Faria Cmagas, nascido a 9 
üe novembro de 1910, no Distrieto • Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitiral no distrieto" municipal 
de Jacárépaguá. (Qualificação requerida) . 

SYLVIO CAROLO (2?083), filho de Marietta da Gloria Sa
raiva, nascido a 2 de julho de 1907. no Distrieto Federal, 

. pratico pharmaceutico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal rde Jacárépaguá. (Qualificação r e 
querida) . < 

MANOEL FRANCISCO ARRUDA (2.084), filho de Manoel 
Arruda e de Maria Bellina , nascido a 18 de julho de 
1895, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no distreto municipal 
de Jacárépaguá. (Qualificação requerida) . 

JOÃO AUGUSTO RODRIGUES (2.085) filho de Antônio Au
gusto Rodrigues e ee Marcidas Albuquerque Rodrigues, 
nascido a 5 de agosto de 1907; em Alegre, Estado dc Espi
rito Santo," operário, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto muicipal de Jacárépaguá. (Qualificação re 
querida) . 

ARISTIDES MARCOS DE MORAES (6.925), filho de Bazilio 
Antônio de Moraes e de Eliza Augusta de Moraes, nascido 
a 7 de outubro de 1874, no Distrieto Federal, do com
mercio, casado, com comicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Jacárépaguá. (Qualificação requerida.) 

JAYME JOSÉ BAPTISTA (333), filho de Sebastião José Ba
ptista e de Ignacia da Conceição, nascido a 14 de dezem
bro dii 1910, em Caratinga Entre Folhas, Estado de Minas 
Geraes, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no, distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação r e 
querida.) 

EDUARDO FRANCISCO DE MOURA (361), fiího de Pedro 
Francisco do Moura e de Olympia Maria de SanfAnna, 
nascido a 9 "de maio de 1900, no Distrieto Federal, operá
rio, soiteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Jacárépaguá. (Qualificação requerida.) 

AUGUSTO SILVA DE AVIZ (343)-, filho de Vicente Cypriano 
de Aviz e de Jovelina Silva cie Aviz, nascido a 3 de maio 
de 1904, no Distrieto Federal, empregado publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districtò1 municipal de Jacáré
paguá. (Qualificação requerida.) 

OSMAR BELLO BRANDÃO DE AZEVEDO )345), filho de José 
Brandão Ferreira de Azevedo e de Sylvia de Oliveira Bello 
Azevedo, nascido a 23 de fevereiro de 1913, no Distrieto 

Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação r e 
querida .) 

"ANTÔNIO PINTO DA FONSECA MARQUES (350), filho dd 
Albano Raymundo da Fonseca Marques e de Emilia Joanna 
ida Fonseca Marques,; nascido a 19 de maio de 1894, no 
Distrieto Federal, commerciante, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qua
lificação requerida.) 

WALDEMAR NOGUEIRA FERNANDES (354), filho de Albino 
Nogueira Fernandes e de Amélia de Almeida Ramos, na
scido a 24 de abril de 1904, no Distrieto Federal, do, com-
.merciò, solteiro, com domicilio eleitoral no distr ieto 'mu
nicipal de Jacárépaguá. (Qualificação requerida.) 

MOACYR DOS SANTOS (269), filho de Pedro Salustiano dos 
Santos e de Philomena Maria dos Santos, nascido a 7 
de julho de 1911, no Distrieto Federal, empregado pu 
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Jacárépaguá. (Qualificação requerida.) 

ORIDE MIRASODA DE SOUZA (263), filho de Maria Miranda 
de Souza, nascido a 3 do agosto de 1908, no Distrieto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação reque» 
r ida.) 

JOSÉ OSÓRIO ROQUE (980), filho de Osório Roque e de 
Maria Brazilina da Conceição, nascido a 22 de outubro 
de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, 
viuvo, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Jacárépaguá. (Qualificação requerida.) 

VICENTE EVARISTO DIAS (7.325), filho de Evaristo Fe r 
reira Dias e de Benedicta Raymunda, nascido a 24 de 
agosto de 1887, em Pepetinga, Estado de Minas Geraes, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Pavuna. (Transf.) 

JOÃO LIMA DA SILVA (193), filho de Pedro Lima da Silva 
e de Iardelina da Silva, nascido a 24 de junho de 1877, 
no Estado do Rio, guarda civil aposentado, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Madureira. 
(Qualificação requerida.) 

JíARCISO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE (172), filho 
de Esperidião Cavalcante de Albuquerque e de Amélia 
Medeiros de Albuquerque, nascido a 5 de outubro de 1902, 
no Estado de Alagoas, commerciante, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Madureira. (Qua
lificação requerida.) 

JOSÉ ANTÔNIO LAPA (7.087), filho de Bernardino Ferreira 
Lapa e de Andréza Maria da Silva, nascido a 23 de julho 
de 1895, no Distrieto Federal, operário, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Jacárépaguá. 
(Qualificação requerida.) > 

ANTÔNIO GUERRÈRO (885), filho de Bernardo Guerréro e 
de Barbara Medina, nascido a 11 de fevereiro de 19J7, 
no Distrieto Federal, guarda-livros, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Jacárépaguá. 
(Qualificação requerida.) 

JOSÉ NATAL FRANCHINI (890), filho de Vicente Frai.chini 
e de Eliza Franchini, nascido a 25 de dezembro de 1905, 
em Rio Pardo, Estado de Minas Geraes, do commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Jacárépaguá. (Qualificação^requerida.) 

•LEONEL DE ARAÚJO (998), filho de Adelino Gomes de 
Araújo e de Amélia Maria de Araújo, nascido a 11 da 

> abril de 1904, em Don Pedrilo, Estado do Rio Grande 
do Sul, mechanico, casado, com domicilio eleitoral ao 
distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação eleito
ral requerida.) 

DAMASIO PARADA (1.009), filho de Manoel• Parada e de 
Fiorinda Martins Parada, nascido a 17 de fevereiro de 
1912, no Distrieto Federal, contador, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Madureira. (Qua
lificação requerida.) 

Í.YRÍO JACINTHO DE MELLO (1.031), filho de Domingos 
Jacintho de Mello e de Virgília Ferreira de Mello, nascido 
a -9 de-janeiro de 1904, no Distrieto Federal, do commer
cio, calado,..com aomiciüo eleitoral no distrieto munici
pal de Madureira. (Qualilicação. requerida.) 

JOSÉ CASTANHOLA (1.109), filho de Isaltina Castanhola, 
nascido a 12 de abril de 1910, no Distrieto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de. Pavuna. (Qualificação requerida.) * 

LEOPOLDO DIAS LADEIRA (1 .-150.),"filho de Francisco Dias 
Ladeira e de Maria do Carmo Ladeira, nascido a 30 
de setembro de 1909, em Mir.aeema,- Estado do Rio" de 
Janeiro, conduetor, casado, com domicilio eleitoral no 
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distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação" re-
querida.) . " . . 

ALBERTO DA SILVA GUIMARÃES (6.183), filho de José Ri
beiro Guimarães e de .Mathilde; da Silva," nascido a. 8 de 

• junho de 1883, no Dislricto -Federal, carpinteiro,."casado, 
com domicilio eleitoral lio distrieto.municipal de Pavuna. • 
(Transferencia.) 

VENANCIO'FERNANDES (7.179), filho de Paschoal Fernandes 
e de Augusta Soares dos Santos," nascido a 17 de ma;o de 
1902, no Distrieto Federal, alfaiate, casado, com. domieilio 
eleiloral no distrieto municipal de Jacárépaguá. (Qua
lificação requerida.) ':<-V,\ 

JOSE' PEREIRA DA FONSECA (357), filho de Augusto Pinto 
da Fonseca e de Carmen Pereira da FVmseca, nascido a 26 
de dezembro de 1915,- no Distrieto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Anchieta. (Qualificação "ex-officio" B . E . 66 n. 2.588.) 

THEODOCliA AMADO MACHADO (7.122), filho .de Leoncio 
Machado e de Eugenia da Cunha Machado, nascido a 5 
de novembro de 1908 no Distrieto Federal, proprietária, 
casada, conrPdomicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Madureira. (Qualificação requerida.) ' • 

BENEDICTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (21),'filho de Custodia 
Maria Francisco da .Conceição, nascido a 1 de. janeiro' de 
1897, commercio, casado, com domicilio eleitoral no~ dis
trieto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação reque
rida. • 

LAERCIG JOSE' DE BRITTO (1.257), filho de Euelydes José 
de Britto e de Maria Nunes de Britto, nascido a 1 de março 
de 1912, em Santo Antônio do Cluador, Estado de Minas ̂  
Geraes, operário,, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Anchieta. (Qualificação "ex-officio", 
B. E. 66, n. 2.532). 

JORGE DA SILVA LIMA (1.152), filho de Bartholomeu da 
Silva Lima e de Elvira da Silva Lima' nascido a 26 de 
março de 1906, no Distrito Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de . Pavuna. 
(Qualificação requerida.) 

ERNESTINA RIBEIRO DE QUEIROZ (1.265), filho de João 
Viclor Alves Matheus e de Inez Alves Matheus, nascida 
a 14 de setembro de 1887, no Distrieto Federal, funccio
naria publica, viuva, comiciiio eleitoral no distrieto muni
cipal de Jacárépaguá. (Qualificação "ex-officio" B . E . , 

'•• • 70, n . 7.) ' • ' - ' ; • • 
ELIAS ANTÔNIO BARBOSA (1.295), filho de Antônio José 

Ferreira e de Leopoldina Christina Ferreira, nascido a 20 
de julho de 1889, no Distrieto Federal, musico, casado, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Jacaré-' 
paguá. (Qualificação requerida.) . . • 

HELIOS CORRÊA DE LIMA (2.086), filho de Octavio Corrêa 
Lima e Anesia da Silveira Lima, nascido a 15 de (janeiro 
de 1913, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal' de Jacárépaguá. 

" (Qualificação requerida.) v c 

JOÃO BAPTISTA DE SOUZA BELÉM (2.087), filho de Au
gusto de Souza Belém e de Julia Pereira Belém, nascido 
a 27 de janeiro de 1908, em Campos, Estado do Rio de Ja 
neiro, commercio,- casado, domiciliâo eleitoral no distri
eto municipal de Jacárépaguá. (Qualificação requerida.J 

Rio, 27 de agosto de 1934. — O escrivão, Guilherme M. 
Medeiros. 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Realengo, Campo Grande, 

Santa Cruz e Guaratiba) 
Juiz — Dr. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda 

Faço pub.lico para os fins dos ar ts . 43 do Código e 25"do 
Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este 
íCartorio e Juizo da 14* Zona Eleitoral estão sendo processa-* 
dos os pedidos de inscrições dos seguintes cidadãos: 

HUGO ALVES DEMSOUZA (637), filho de Sérgio de Souza* 
Rosa Filho e de Palmyra Alves da Silva, nascido a 25 de 
janeiro de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
casado, com domicilio, eleitoral no distrieto municipal de 
Santa Cruz. ((Qualificação requerida — n . 4.857.) 

ATHAYDE JOSE' NOGUEIRA (714), filho dê Hemeterio José 
Nogueira e de Maria Joaquina da Conceição, nascido a"15 
de novembro de 18,99, em S. João Marcos, Estado do Rio 

de Janeiro, commercio, "casado^" com domicilio "eleitoral 
'ho distrieto municipal de Realengo. (Qualificação re 
querida — n. 131). 

BENEDICTO BARBOSA (722), filho de Luiz Gonzaga e de 
'Anna Àndólina da Conceição, nascido a 23 de fevereiro, 

- em Cachoeira, Estado de São Paulo, operário, .solteiro, 
com -domicilio eleitoral no distrieto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida — n . 527.) .. 

HAMILTON .JOSE". DA SILVA (741), filho de Gregorio José 
, da Silva e de Ricarda de'Azevedo da Silva, nasçiclo*a 19 

de abril de 1916, no Distrieto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida — n . 780.) 

ANNA DE JESUS GABRIEL (742), filha de. Antônio Fran
cisco Gabriel e de Anna Victorina, nascida a 22 de outu
bro de 1910, no Distrieto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal dè Rea
lengo. (Qualificação requerida :— n . 577.) 

JOEL JOSE' DE SOUZA (765), filho :de Osório José .de'Souza 
e de*Brasilina de Souza, nascido a 17 de junho de 1904, 

- .era S. João Marcos, Estado do Rio de Janeiro, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral, no. distrieto munici
pal de Gampo Grande. (Qualificação requerida — n u 
mero 228.) ' . . '-.-'* . ' 

SERAPHIM LANCIOTE (770) filho de José Lanei o te e de 
Maria de Freitas Gamara, nascido a 29 de junho: de- 1899, 
em Maeahé, Estado do Rio de Janeiro, pharmaceutico, ca
sado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida — n. 10.673.); 

ANANIAS JOAQUIM DO NASCIMENTO (774), filho de Maria 
Deolinda, nascido a 28 .de janeiro de 1880, no Distrieto 
Federal, funecionario publico,- casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santa Cruz. (Quali
ficação requerida — n. 4.423.) \ . 

JOÜE' RANGEL DE SOUZA BRITTO (775), filho de 'Antônio 
Pacifico de Souza Britto e de Ada Rangel de Souza Bri t 
to, nascido a 23 de outubro de 1912, em Bèlla Vista, E s - , 
tado de São Paulo, estudante, solleiro, com domicil io" 
eleitoral no dislricto municipal de Realengo. (Qualifi
cação requerida — n. 7.694.) v 

' BELMIRO JOSE' PINTO (791), filho de Belmiro Pinto ;e de 
Maria da Conceição Pinto, nascido a 2 7 de dezembro de 
1910, no Distrieto Federal, lavraclor, solteiro, com domi
cilio eleitoral .no distrieto --municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida — n. 5.722.) • , ' ! 

ÊUCLYDES GOMES DE AGUIAR (794), filho de Alfredo^Go-. 
mes de Aguiar e de Anatholia America da Cunha, nasci
do á 8 de novembro de 1905, no Distrieto Federal, lavra-

- dor, solteiro, com domicilio eleitoral rio distrieto mnni-
.cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida — n. 5.728.) ' 

JOSE' DE JESUS FERREIRA (743), filho de José Ferreira e 
de Constantina de Jesus Ferreira, nascido á 3 de julho de 
1897, em Braz, Estado de São Paulo, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida n. 11.866.) 

VENANCIO PAES DE OLIVEIRA FAGUNDES, ((803), filho 
de Juvencio de Oliveira Fagundes e de Maria de Macedo 
Paes, nascido a 14 de novembro de 1885, no . Dislricto 
Federal, lavrador, -solteiro,- com - domicilio eleitoral ' 'ho ' 
dislricto municipal de Guaratiba. (Qualificação requer i 
da — n . 804-.). • • ' • - , ' 

OLAVO RAMALHO CORREIA (804), filho.de Ramiro Miguel 
Correia e de Ceres Ramalho Correia, nascido a 8 de fe
vereiro de 1914, no Distrieto Federal, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 

• Santa Cruz. (Qualificação requerida — n . 937.) 
ALBINO DA SILVA VALENTE (805), filho de Ludovico Va

lente do Nascimento e de Pereiliana Rosa do Nascimento, 
nascido a 21 de abril de 1916,'no Distrieto Federal, e s 
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral" no distrieto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida• 
n . 934.) - . " ' ' '-, * 

ALFREDO CHAGAS DA SILVA (806), filho de Alfredo Antô
nio da Silva e de Etelvina Chagas dda Silva, nascido a é l 

• de fevereiro de-1915, no Distrieto Federal, empregado 
municipal, solteiro, com domieilio eleitoral no dislricto 

" municipal do Santa Cruz. (Qualificação requerida ,-r-
n . "603.) 

' ALAIM DA SILVA VICENTE (809), filho de Leonidio José 
Vicente e de Alzira Feliciana Vicente, nascido 'a 11 de 
dezembro dè 1915, no Distrieto Federal, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
;Santa Cruz. (Qualificação requerida —• n . fi<>o.) 
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IQAQUIM GOMES TEIXEIRA (811), filho de Gabriel Tei-" 
xeira e de Maria da Luz Teixeira, naseido a 5 de junho 
de 1886, Portugal, negociante, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Campo 'Grande. (Qua
lificação requerida — n. 85.) 

ALRT.NO ANTUNES GESTEIRA (812), filho de Climaco An
tunes Suzano e de Amélia Antunes Gesteira, .nascido a 4 
de maio de 1902, no Distrieto .Federal, negociante, casa
do, com domicilio eleitoral no distrieto municipa'l de 
Campo Grande. (Qualificação requerida — n. 1.307.) 

ANTÔNIO FRANÇA DA FONSECA FILHO (813), filho de An-
• tonio França da Fonseca e de Castorina {França da Fon

seca, mascido a 5 de setembro de -1905, no Distrieto F e 
deral, typograpbo, solteiro, •com domicilio eleitoral :no 
distrieto municipal de Campo Grande. (Qualificação r e 
querida — n. l i .097.} 

MILTON -CLARINDO DOS SANTOS (814), filho de Alfredo 
Clarindo dos Santos e de-Jorgina Labbre dos Santos, nas
cido a '4 de setembro de .1915, no Distrieto Federal, com
mercio, .solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto m u 

nicipal de Santa Cruz, (Qualificação requerida — n u 
mero 1.007.) 

WALDEMAü .NASCIMENTO SOARES (815),, filho-de Jesuino 
Nascimento Soares e de Maria do Nascimento Soares, nas
cido a -2S de setembro de 1906, cm «Gamagallo," -Estado 'do 
'Rio <cie Janeiro, operário, .solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal do Realengo. (Qualificação 
"ex-officio" n. 2.131.) 

EDY JOSÉ DA :SILVA, (&16), filho de Alfredo Antônio-da Sil
va 'e de -Etelvina Chagas da Silva, nascido a 19-de'março 
•de 1914, .no Distrieto Federal, 'commercio, -solteiro, com 
domicilio eleitoral no •distrieto municipai de Santa Cruz. 
'(Qualificação requerida h. 618.0 * 

•PRSUCEDES MANOEL VICTORINO (817)., f°. >de •Camiilo Manoel 
Victorino e de Christina de SanfAnna, nascido a 21 de 
ijaneir.o de 1884, .no Distrieto iFederal, operário, casado, 
iom domicilio eleitoral .no distrieto (municipal .de Santa 
Crub. (Qualificação dequerida n. .5.931..) 

ANTÔNIO SALVADO'R" DE iEREITAS, (8.18), filho de :ElydiO 
Manoel de Freitas e de T ovina Maria de -Freitas, nascido 
,a ,6 de março de .1910, no Dislricto .Federal, funecionario 
publico, solteiro, com domicilio -eleitoral no .distrieto 

.municipal de -Santa Cruz. (Qualificação requerida nu
mero 5.957.) 

[ARLINDO GONÇALVES (819), í i lho -de Domingos -Gonçalves 
Raymundo e de Angelina Gonçalves Tortas, .nascido a 5 
'de maio de 1-913, no Distrieto Tederal, commercio. sol
teiro, com domiíicio .eleitoral no distrieto .municipal do 

iRealeng-0. (Qualificação .requerida n . .870..) 
JOSE'.ANTÔNIO DA MOTTA (820),ifilho de Francisco .-A-nto-

mio da Motta e de iMaria SanfAna .da .Motta, .nascido a 24 
de dezembro de 1878, em Sergipe, operário municipal, 
iasado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 724.) 

-JOAQUIM -COELHO -DE 'MENEZES (821), -filho de Antônio 
•Luiz de Menezes -e de -Cândida Jtosa de Menezes, •nascido 
a 11 de agosto de 19.05, no Distrieto Federal, lavrador, 
asado, com domicílio eieitoral no distrieto municipal de 

•Guaratiba. (Qualificação .requerida n. 6.099..) 
APPJGIO RAYMUNDO (823), filho de Manoel Raymundo de 

de Souza c de Luiza Maria da-Conceição, nascido a ,8 de 
.janeiro de 1892, em Angra dos Reis, Justado do rRio de 
Janeiro, operário munioipal" rsolteiro, com -domicilio elei
toral no dislricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
.requerida n. 0 . 411. 'i 

AIAÂCILIO LUJZ DOS SANTOS (824). filho-de Luiz José-dos 
Santos e dc Luiza Mania da Conceição, .nascido a 25 de 
abril dc 1888, no Dislricto -Federal, lavrador, -solteiro, 
;om domicilio eleitoral no -dietriolo .munici-pa-L.«de- Gua
ratiba. (.Oualificação requerida.n. 5.017.) 

SÉRGIO DE SOUZA ROSA FILHO (825), filho de Deíphina 
Maria Siqueira .Rosa, naseido a 9 de setembro de 1:886, jna 
ilha da Madeira, Estado do ;Ri.o de Janeiro, lavrador, ca
sario, com domicilio eleitoral, ;no dislricto ^municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida-n. 5.936.) 

CANT1LIO JOSÉ BRUM (826), filho do Maria -Ignacia .-Alves, 
nascido a 9 de novembro de 1896, no Dislricto 5 Federal, 

«lavrador, -GO sacio, com domicilio 'eleitoral no tii-stritíto' 
municipal da Guaratiba. (Qualificação reguorida nu
mero 5.. 419-.) 

•ALüA DE -OLIVEIRA RAlMiOS (-8-27)., filho-de Américo-Ramos-
e de Maria IR.ita, .nascido a 9 de ifevereiro -de "1913., aro Dis
lricto Federal, domestica, solteira, com domicilio elei

toral no -distrieto municipal do Realengo, (Qualificação 
requerida n. .528.) 

JÍELSQN DIAS DE FIGUEIREDO MORAES (831), filho de 
Joaquim Canuto de Figueiredo Moraes e de Dolores Dias 

. de Moraes, nascida a 3 de setembro de 19.11, no Distrieto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleiloral no 
distrieto municipal do Realengo. (Qualificação' requerida 
n. 11.319.1) 

-OLGA ALVES SOARES (832), filho de Abílio Alves do Souza 
e de Gabriella Macedo' dos Santos Alves, nascido a 11 de 
marco -Ü-e 1886, em -Cabo Frio, Estado do Rio "de Janeiro, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no -distrieto 
municipal áe Realengo: (Qualificação requerida nume
ro 3..113.) 

J3ENTQ -F.URTADG DE FARIA "(833), filho de José Furtado 
de "Faria -e de -Rosa (Barbosa de Faria, nascido a" 21 de 
março d-e 1868, "no -Distrieto federal , funecionario pu 
blico, -viuvo, com -domicilio -eleitoral no distrieto muni
cipal do-Realengo. (Qualificação requerida n . '6 .136. ) 

JOSÉ THEODO,rtO DA GOSTA (834), filho de-Hygino Theo
doro da Gosta e de Ignez .Rosa da -Conceição, nascido a 11 
de fevereiro de 1892, -em Passa-Qualro, Eslado de São 
Paulo, lavrador, solteiro, com domilic-io "eleitoral no -dis
trieto municipal do .Realengo. (Qualificação requerida 
n . 204.) 

'JíAffOJHL i60A'RBS LYRA (835), filho de Antônio Soares Lyra 
•e de Maria Francisco da Conceição, nascido a 4 -de j a 
neiro de 1892, -em Bezerro, Estado de Pernambuco, mi l i 
tar, casado, .-com domicilio eleitoral no dislricto municipal 
do Realengo. (Qualificação-requerida-n. 194.) 

PEDRO iDA .SILVA CORRÊA (836), filho de -João da Silva 
Corrêa re de (Maria Gonçalves, nascido a ,7 :de setembro de 
i905-, no Estado do Hio de Janeiro, lavrador, casado, com 
domieilio eleitoral nò distrieto municipal do Realengo. 
(Qualificação requerida n . .3.. 23'9.) 

• MAXIMINIA-NO SERAPHIM DE AZEVEDO (837), filho ;de Ma
noel Serapliim e de Maria da Costa Topes, .nascido a 23 
de agosto -de 1912, no Distrieto 'Federal, lavrador, sol
teiro, eom domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Guaratiba. '(Qualificação .requerida '.n. '4.705.) 

JOÃO 'EUGÊNIO "DOS .SANTOS (-S38), filho de Manoel Eugênio 
dos Santos -e de 'Maria Esmeralda de 'Oliveira, nascido a 

' '18 de outubro de 19*12, -no Distrieto Federal, lavrador, 
• solleiro, com domicilio eleitoral no dislricto •municipal 

de- Guaratiba. (Qualificação .requerida n . '4.704.) 
'BÍ5MEDICTO 'PKOC.OP.IO D O S SANTOS :(8"4D), filho- de Joa

quim "Procqpio da Silva e üe Tereiliana "Marra da Silva, 
nascida a '30 de janeiro do 1887, -na ilha da 'Madeira, Es
tado do .Rio de Janeiro, pescador, solteiro, com .domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Guaratiba. (Qualifi
cação -requerida -n. 29õ..) 

•ROBERTO DA GOSTA FIGUEIREDO (841,)., filho de 'Godo-
'frodo da -Costa 'Figueiredo e fie Argentina da Silva F i 
gueiredo, .nascido a .9 de .março de T916, no Distrieto Fe
deral, commercio, solteiro, -com .domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque-
.rida n . '941..') 

'CELTNA NOVAES SANTIAGO (842), filho'de Antônio Satur-
-nino de 'Lacerda Novaes -e de Antônio -Guilhermina Men-
,des Moraes, -na-s.cida a 11 -de outubro de 1880, em I la-
guay, Estado do Rio de Janeiro, proprietária, casada, 
com" domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Cruz. -{-Qualificação irequerida n. 481.) 

CAETANO JOSÉ DA SILVA SANTIAGO (843), filho de Cae
tano José-da'Silva Santiago e--de-Cândida Amélia de Oli
veira Fortes, nascido a 20 de março de 1881, em Ilaguay, 
Estado do Rio .de Janeiro, prqprletario, casado, com do
micilio eleitoral.no dislricto municipal de Santa. Cruz. 
(Qualificação-requerida n. 294.-) • 

.NAICY MACHADO .ROCHA (844), filho de Salino cie Oliveira 
Rocha e de Arcilia Machado da Rocha, nascido a 14 de 
•dezembro üe 1912, no Estado do Ttio de Janeiro, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Guaratiba. (Qualificação requerida n . , 4 . 7 0 3 . ) 

JOÃO CORJAKA DO NASCIMENTO (.845)., filho .cie Guilhermino 
Ribeiro 'do Nas-cimento e de Maria -Corrêa do JJ as cimento, 
nascido a 27 de setembro de 1,913, no Distrieto '"Federal, 
pescador, solteiro, com domicilio eleitoral -no -distrieto 
-municipal 'de 'Guaratiba. (Qualificação requerida nu
mero 510.) 

'RODOLPH© UOSÈ 'CORRÊA (846), filho-de Firmino José-Cor
rêa e -de 'Thereza -Rosa 'Gonçalves, 'nascido -em. S. João 

- 'Marcos,-E-Stado'do iRio-de Janeiro, operário,-casado,, com 

http://eleitoral.no


Quinto-feira 30 POT.FTÍM FT.FTTOMAL" Agosto de 1934 2805 
dimicilio eleitoral no; distrieto municipal de Canipo , 

' Grande. (Qualificação requerida n . ";225.)""" ' • " " * . ' 
ANTÔNIO FRANÇA DA FONSECA (847), filho de Izídoro : 

França da Fonseca e de Maria Thomaziá da Fonseca, nas-, 
eido a 1 de abril de" 1883, no Distrieto Federal, opera-

• rio. viuvo, com-domicilio'eleitoral no^ distrieto municipal -
de Campo'Grande. (Qualificação requerida n. " l i .093.) 

JOSÉ CERQUEIRA-DA SILVA (848), filho de João. Cerqueira 1 

da Silva e de Maria Paiva da Silva, nascido a 25 de julho 
de 1902, no Distrieto Federal, commercio, casado, com do-
micilJo#eIcitoral no distrieto municipal, de Realengo. 
(Qualificação requerida n. 4.661..) 

ÁLVARO FRANÇA DA4 FONSECA (849), filho de Antônio 
• *- França da Fonseca e de Castorina França da Fonseca, 

•nascido á 17 de'janeiro de 1912. no Distrieto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Campo -Grande. (Qualificação requerida, nume
ro 11.099.) ' ; • • 

NILO DE CASTRO (851), filho dc José Lourenço de Castro *c . 
de Eugenia de Castro, nascido a-.23 dc agosto de,1902, no 

í . .Distrieto' Federal,-medico, .solteiro;, com -domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Santa "Cruz. (Qualificação, • 

'•. ex-officio, Es. E . 77.) 
,'• UTONIO MOREIRA DA ROCHA (850), filho de Joaquim 

Moreira da Rocha e de Rosa Moreira Ramos, nascido a 12 
de maio de 1899, operário, casado, com domicilio, eleitoral 
no distrieto municipal de Realengo, (Qualificação re*-
aucrida n. 335.) , 

'..JítMIANO CORRÊA LAGE (852), filho de Carlos 'Manoel \ 
Corrêa Lage e de Anna Souza Machado, nascido a 23 de 
julho de 1887, uo Estado do Rio' de Janeiro, commercio, 
casado,, com domicilio eleitoral no distrieto municipal dé 
•Realengo. (Oualificação requerida n. 5.173.) 

EDGARD DA.SILVA (853), filho- de Marianno Anastácio da. 
Silva e de Albertina- Corrêa da Silvai, nascido a 16*de ju-* • 
nho de 1-914, uo Distrieto Federal, impressor, solteiro, 

* com "domicilio" eleitoral no distrieto -municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida n . 581.) . •> . 

LA 1'DELlNO -ANTUNES DE SÁ (854), filho-de Antônio An
tunes de Sá e dé Maria Anna da Conceição, nascido a 1 de 
agosto de 1900, no. Estado'do Rio de Janeiro, doméstico, 
casado, com domicilio eleitoral no .distrieto' municipal de 
Realengo'.. (Qualificação requerida n.- 5.482.) 

SYLVTO RANGEL:. (855). filho de Aydano Rangel e de Geral--
dina-da Silva, nascido a 21 de abril de 1902, no Distrieto 
Federal, guarda-livros, solteiro, com "domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Realengo. (Qualificação- re
querida n. 360.) ' • • 

GENARíO DA ROSA PORTUGAL (856),.filho de Francisco da 
Rosa Portugal e de Carlota Marcellina da Conceição; nas - - , 
•cido a 26 de outubro de 1907, no .Distrieto Federal, lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Guaratiba. (Qualificação requerida n. 6.097.) 

ALICE CARDOSO DOS SANTOS COUTQ (857), filha-de Al
fredo José do rCouto Júnior e de Emilia Cardoso dos San
tos Couto, nascida a 22 de dezembro de 1901, no Distrieto 
Federal, funccionaria municipal, .solteira, com. domicilio 
eleitoral no dislricto municipal dè Campo Grande. (Qua-r 

/lifiCacã.o requerida n. 929.) » 
ORLANDO ANGELICI (858), filho' de"'Agostinho Angelici e de ' 

"fJuIieta Ancilini Angelici, nascido a 23 de março de 1905, 
no Dislricto Federal,• commercio, solteiro,, com. domicilio 
eleitoral no dislricto municipal.de Campo Grande. (Qua
lificação requerida n. 932.) 

JOSÉ CORRÊA DOS SANTOS (859), filhe, "de Horacio. Corrêa 
- • dos. Santos e de Belmontina-'Pereira dós Santos, nascido 

. a 24 de março de 191.4. no Estado do Rio de Janeiro, com
mercio, soiteiro, com domicilio eleitoral -no distrieto-mu-' 
nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida nu
mero 918.) " ' -

QLYMPIO GESTEIRA MATTOSO (960), filho de Etelvino da 
Silva Mattoso c de Eurideces Gesteira Mattoso, nascido a 
20 de agosto de 1915, no Distrieto Federal, acadêmico., soí-

. teiro. com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida n . 925.) 

GUALBERTO FANCISCO MONSORES (861), filho de E r 
nesto Francisco Monsores e de Guioriiar .Ribeiro-Monso- . 
res, nascido a 12 de julho de 1899,' noEs tado do'Rio de,i . 
Janeiro, commercio, casado, com-̂  domicilio eleitoral ho -
distrieto municipal de Gtiaratiba. (Qualificação r e 
querida n , 5.562.) 

JOSÉ FERR.EIR5V DE MELLO (862), filho de José Alves de 
Mello é de Houorina Antonia Ferreira, nascido a 5-de 
agosto do 1893, no' Dislricto .Federal, commercio, sol

teiro, com domicilio, eleitoral "no-distrito municifal de. 
"Guara t iba . (Qualificação requerida n . 447;) . 

ANTENOR' CONCEIÇÃO (863), filho de Margarida Marja da 
. Conceição, nascido a 9 denovembro de 1912, no Dislricto 

Federal, commercio, solteiro,»"com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Campo Grande. (Qualificação re -

v -quferida n. 5.853. :)' ; 

MiGUEL PELLEGRÍNO (864), filho de Antônio "Pellegríno e„ 
de Anna Maria Vic-tor, nascido a 26 de janeiro-de 1892, nõ 

Distrieto Federal, commeroio, casado, 1 c"om "domicilio * 
eleitoral no districtp -municipal de Realengo. '(Qualifi-
ficação requerida n. 53.) 

'ÚAIR REIS DA CHAGAS (865), filho de Armando Andrade 
do Couto Réis e de Augusta Maria da' Conceição, nascido -' 
a 12 de julho de 1909, no Distrieto Federal, domestica,' 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municifpaí 
de Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 6.475.) 

'áANOEL FELIX .PEREIRA (866), filho de Minervino .Felix 
Pereira e de Agripina Felix de Oliveira, nascido a 22 de 
novembro de 1896,- .em Agua Preta, Estado Üe Pèrnam- . 
buco, estucador, casado, com domicilio eleitoral no dis-

- tricto municipal de Realengo. (Qualificação ' requerida--
n . 694.) • • • - ' ' 

JOAQUIM COSTODIO (.867), filho de Francisco'Custodio e 
de Serafina de Medeiros Borges", nascido a 22 de janeiro 
de 1901, no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
com-domicilio eleitoral np ' distrieto municipal de Campo 

< Grande." (Qualificação requerida n. 992.) -,•' 
ÍELINO -BONFIM DE ALMEIDA- (870), filho de «Marceliano 

Francisco de Almeida e de Josephina Maria dá, Conceição, 
nascido a 14 de janeiro de 1900, em Estância, Estado de 

. . Sergipe, empregado publico, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de :Campo Grande.. (Quali
ficação requerida n, 425.) . - . ^ 

"MANOEL ALVES (871), filho de Honorio "Alves e' de .S im-
' pliciana Maria Alves, nascido a 14 de fevereiro dé 1906, 
' no Distrieto Federal, commercio, casado, com", domicilio 

eleitoral no distrieto municipal de Realengo.' (Qualifi
cação requerida n . 174.) • .- \ . ' ' 

BENEDICTO LUIZ DÀ, CHAGAS (872), filho-de João Luiz das. 
Chagas e de Belmira Casemira. do Amaral, nascido -a 4 
de abril de 1902, no Dislricto Federal, operário, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no distrieto municipal ráo ' Santa, 
Cruz. (Qualificação requerida n. 6.471.) 

JOCELIN CARLOS DE AZEVEDO (873), filho de Frederico 
. Carlos de Azevedo e- de Joaquina Anna de Azevedo, nas

cido a 4 de maio de 1901, no Distrito Federal,, motorista, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de' 
Campo Grande. (Qualificação requerida n. 997*.): •" 

1'OVELINO IGNACIO ALVES (874), filho de Nappleão Igna-
. cio Alves e de Paulina' Barbosa Alves, nascido' a 6' de • 

" agosto de 1910, no Distrieto Federal, operár io, casado, 
-com domicilio eleitoral no distrieto ^municipal ;de Gua

ratiba. (Qualificaçã requerida n . 5.300.). ;'„ 
VERGILIO PEDRO DA SILVA (875), filho de Cypriano José 

da Silva e de Alexandrino da Silva, nascido a 6íde'-atoril 
• ' de 1909, cm Bom Jesus, do Itapocoana, Estado do* Rio de 

Janeiro, operário, casado com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Realengo. (Qualificação requerida. 

• n . 6 l l . ) ' "'• ••'' . 
GENARIO JOSÉ DE ARAÚJO' (876), filho de GenesioijJosé de 

Araújo e.de Jovelina Maria.da Conceição, nascido'a 24 de 
abril de 1905, no Distrito Federal;' operário, solteiro, com. 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santa Cruz. 

• (Qualificação requerida n. 5.911.) "'. 
DOMINGOS MARTINS JÚNIOR (877), filho de Domingos 

Martins Corrêa da Silva ^e de Maria da" Conceição- Eyan-. 
gelho, .nascido a 8 de maio de 1908, nó Distrito Federal, 
commercio,. casado, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipal de Realengo. ; (Qualificação requerida n. 124.). 

•HERMINIO DE MELLO FERREIRA (878), filho de Antônio 
Ferreira Júnior e de Helena de Mello Ferreira," nascido 
a 25 de abril 'de 1915, no Dislricto Federal, contador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 721.) " ; 

ADOLPHO MANÇANO DE MENEZES (879), filho de Manoel 
Ferreira-de Menezes o de, Mercedes Mançano. de Menezes, 
nascido a 2 de fevereiro' de 1898, no Distrito Federal, 
mecânico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 

. municipal de Santa Cruz.- (Qualificação- requerida nu--
mero 939.) < 1 • 

ANNA NOBRE DE MIRANDA (880), filho de Joaquim de A l 
meida" Nobre e de Maria-de. Almeida Nobre, na*soido â 21 
de. setembro de 1881, em Areias, Estado da Parahyba, 
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domestica, viuva, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida n. 631.) 

MILTON VON DOLLINGER (881), filho de José von Dollmger 
e de Oscarina Soares Dollinger, nascido a 30 clc abril de 
1914, no Distrieto Federai, operário, solteiro, com domi
cilio'elitoral no distrieto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida n. 109.) • 

ORLANDO DE MELLO BARRETO (882), filho dc Honorio 
Rodrigues Barreto e de Maria de Mello Barreto, nascido 
a 31 de maio de 1915, no Dislricto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santa Cruz. (Qualificação requerida n , 715.) 

PEDRO ALVES CAMARGO (883), filho de Diniz Paes Ca
margo e de Maria Alves Camargo, nascido a 8 de agosto 
de 1909, no Distrieto Federal, commerfio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Guaratiba. 
(Qualificarão requerida n . 5.019.) 

ANTOJNTO DOS SANTOS GARRIDO (881). filho de Thodo-
donviro Cieenando dos Santos e de Rosana Garrido dos 
Santos, nascido a 7 de julho de 1903, em Victoria, Eslado 
do Espirito Santo, operário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida n . 126.) 

MARIO CARDOSO (885), filho de de Fulgencio José Cardoso, e 
de Maria Caetana Ayrosa, nascido a 4 de abcil de 1909, 
em Nova IgTiassú, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto .municipal 
de Realengo. (Qualificação requerida.) 

JOSE 1 SECRETO (887), filho de Felippe Segreto e de Rosa 
Segreto, nascido a 19 de março de 1904, em Taguariünga, 
Estado de São Paulo, empregado no commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida.n. 129.) 

JOÃO RODRIGUES VALENTE (S88), filho- de Manoel José 
Valente e de Fausta Rodrigues Valente, nascido a 8 de 
julho de 1901, no Estado de Minas Geraes, empregado no 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
n. 83.) 

BENEDICTO MENDES (889), filho de Antônio Mendes de 
Oliveira e de Maria Mendes do Nascimento, nascido a 22 

' de novembro dc 1902. no Distrieto Federal, empregado 
no commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida 
n. 4.401.) 

ADELAIDE DO AMOR DIVINO LIMA (S91), filha cie Ante- . 
nio dos Reis Lima e de Luiza do Amor Divino Lima, nas
cida a 22 de março de 1915, em ttabaiana, Estado de Ser
gipe/ domertica, solteira, com domicilio eleitoral no uis-
n. 856.)-

. FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA (892), filho de Bene
dicto Gonçalves Pereira e de Rosa da Conceição, nascido 
a 15 de maio de 1899, no Estado dó Rio de Janeiro, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida n. 6.333.) 

DAVI.NA RIBEIRO DE ALMEIDA (893), filha de Bernartíino 
, Baltbazar. da Costa e de Anna RibeiTO da Fonseca, nas

cida a 28 de agosto de 1908, no Distrieto Federal, domes
tica, casada, com domieilio eleitoral no dislricto- muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida n. 590.) 

SOPHIA MONICA DA SILVA (895). filha de Monica ca Silva, 
. nascida a 24- de abril de 1880, no Distrieto Federal, do

mestica, casada, com domicílio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida n. 1.068.) 

MANOEL DIAS CARDOSO FILHO (896), filho de Manoel Dias 
Cardoso e cie Elvira de Castro Cardoso, nascido a 28 do 
março de 1904, no Distrieto Federal, conxnerciante, sol-, 
leiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de» 
Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 1.014.) 

KEWTON AIVES VELLOSO DE CASTRO (898), filho de Ale
xandre Velloso de Castro e de Adeiina de Almeida Vel
loso de Castro, nascido a 8 de dezembro de 1910, no Dis
trieto Federal, empregado no commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida n. 1.0O6.) 

HERMINIO DE OLIVEIRA CABRAL (899), filho de César de 
Oliveira e de Firmina de Oliveira, nascido a 15 de maio 
de 1894, no Distrieto Federal, empregado no commercio, 
casado, eom domicílio eleitoral no distrieto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida n. 653.) 

'JP.ANCISCA CALDEIRA DE ALVARENGA (745), filha do 
Francisco Caldeira de Alvarenga e dé Balbina Laves de 
Alvarenga, nascido a í de outubro de 1912, no Dístricio 

FedeTal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Guaratiba. (Qualificação reque
rida n. 4.997.) 

ODETTE COSTA (747), filha de Celestino Manoel da Costa 
e de Leopoldina. de Alvarenga Costa, nascida a 23 de 
julho de 1905, no Distrieto Federal, funccionaria muni
cipal, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto u u -
nicpal de Campo Grande. (Qualificação requerida .nu
mero 5.583.) 

ÁUREA PEREIRA DA HORA (750), filha de Alexandre Pe
reira da Hora e de Olivia Leonardo Pereira, nascida a 25 
de março de 1913, no Distrieto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação, requerida n. 441.) 

JOSÉ MIGUEL FILHO (786), filho de José Miguel e de Julia 
Moura, nascido a 21 de setembro de 1910, no Distrieto 
Federal, lavrador, solteiro, com domieilio eleitoral no 
distrieto municipal de Guaratiba. (Qualificação reque
rida n. 5.436). 

PAUTÍLIA BOTELHO DE OLIVEIRA (802), filho de Antônio 
Justino. de Moraes e de Maria Botelho de Moraes, nascida 
a 6 de junho de 1905, no Distrieto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida n . 4 .906) . 

OVIDIO MIRANDA (807),.filho de Henrique Vergilio de Mi
randa e de Xatalia Maria dos Santos, nascido a 12 de 
julho de 1915, no Distrieto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida n. 622). 

WALDEMIRO DA SILVA VICENTE (808), filho de Leonidio 
José Vicente e de Alzira Feliciana da Siiva, nascido a 
10 de setembro dc 1914, no Distrieto Federal, operário, 
soiteiro, eom domicilio eleitoral no distrieto municipal 
dé Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 619). 

DOLORES BERNARDES DA SILVA (810), filho de Celestino 
Bernardo da Costa c* de Muiia Ribeiro da Co3ta. nascido 

. a 14 de abril de 1911, no Distrieto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida n. 4.710). 

OSWALDO MOREIRA SANTOS (822), filho de LeovaMo Mo
reira Santos e de Bernardhaa Rodrigues dos Santos,-nas
cido a 6 de abril de 1910, na Barra do Pirahy, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Realengo. (Qualificação 
ex-officio. B. E . n. 1.790). 

NOEMI LELLIS PEDREIRA (828), filho de Deocleciano' Lellis 
Pedreira e de Emefiana dos Santos Pedreira, nascido a 
27 de junho de 1914, no Distrieto Federal; domestica, 
solteira, com domicilio eieitoral no distrieto- municipal 
de Realengo. (Qualificarão requerida n. lí?61 . 

ODETTE DE SOUZA BARROS (829)- filha de Analia Caetana 
da Silva, nascida a 24 de abril de 1905, no Dislricto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal , de Guaratiba. (Qualificação reque
rida n. 9S5-) . 

TrTiANCISCA DE SOUZA BARROS (830), filha de-José de Souza 
Barros e de Fernanda Caetana da. Silva, nascida a 19 
de março de 1914, no Distrieto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida n . 9581. 

JOSÉ PINTO CASTELLO <S3S»,. filho de .Manoel Pinto Cas
tello e de Maria da Gloria Teixeira, nascido a 3 eis abril 
de 1909, no Distrieto Federal, lavrador, solteiro, cora 
domicilio eleitoral no dislricto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida n . 4.707). 
Pelo escrivão, Maurício Mello. 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos nitmicipaes cie Real^ng-o, Campo íSi-ande, 
Guaratiba e Sa-nta Cruz) 

Juiz —- l>r. Francisco Cavalcanti Pontes de .Miranda 

Faço publico, para os fins dos arÍ3. 43 do Código e 25 
âo Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes. que por 
este Cartório e Juizo da 14 a Zona Eleitoral, estão sendo 
processados os-pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos; 

JOSE' GOMES (900), filho de João Gomes*e de Maria Go
mes efe-Oliveira; nascida a 9 de dezembro de 1909, em 

•S. "Sebastião de Ferreiros, Estado do Rio de Janeiro, 
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operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto 
municipal de Realengo. (•Qualificação requerida, nu
mero 6.169.) 

ANTENOR CAMARGO ('901*)," filho de Rosa da Conceição, 
nascido a 8 de janeiro de 1898, no Distrieto Federal,-
operário, casado,, com domicílio eleitoral no ..distrieto 
municipal de Campo Grande. (Qualilicação requerida, 
n . G.380.) ' - > 

KYLVIO THILIA (902), filho de João Thornaz Thiiia e de 
Olivia Thiiia, nascido a 29 de outubro de 1907, no 
Distrieto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral, no distrieto municipal de Campo Grande. (Qua
lificação requerida, n . 426.) 

ARYNALDO ALVES DE SANTANNA* (903), filho de Joa
quim Pedro ds SanfAnna e "de Rosinda Alves de Santa 
Anma, nascido a 2.9 de outubro de 1904, no Dislricto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral • no 
distrieto municipal de. Guaratiba. (Qualificação reque
rida, n . 6.088.) 

BENEDICTO RIBEIRO -('920), filho de Roque Rodrigues ,e -
de Emilia Goulart Ribeiro, naseido a 30 de maio de 
1S97, no Estado do Rio de Janeiro, negociante, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n.. 363.) 

JOSE' EUGÊNIO FERNANDES (921), filho de Eugênio Fer
nandes Netto e de Olivia Teixeira Fernandes, nascido a • 
9 de agosto de 1911, -em Carobiiey, Estado do Rio de Ja
neiro, commercio, solteiro,- com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Realengo. (Qualificação reque
rida, n. 880.)- . 

JOÃO GOMES DOS SANTOS (922), filho de Vicente M-arco-
líno Gomes e de Maria do Nascimento, nascido a 3 de 
maio de 1.909, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no-
distrieto municipal de Realengo. (Qualificçaão ex-offi
cio, n . 2.38'4.) 

GUILHERME FEBRONIO DOS SANTOS (923), filho de Pedro 
Alexandrino cios Santos e de Cecilia Roda dos. Santos, 
nascido a 25 de junho de 1904. no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solleiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Realengo. (Qualificação reque
rida, n . 6.446.) 

ZEFERINO_FERREIRA SOARES (924), filho de João Soares 
de Oliveira e de Maria Virgínia Ferreira de Oliveira, _ 
nascido a 11 de abril de 1885, rio Estado do Rio de Ja-* 
neiro, commercio, viuvo, eom domieilio eleitoral no 
distrieto municipal de Realengo. (Qualificação reque-.. 
rida, n . 5.230.) -

MAMEDE PEREIRA PJMENTEL (925),J i lho de Izidro Pe
reira Joaquim e de Josina Pereira de Assis, nascido a 
24 de novemho' de 1903, no Distrieto Federal, domes
tica, casada, com domicilio' eleitoral no distrieto. mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nume
ro 4.80*3.) " -

ROSENVÀLDO DOS SANTOS PIMENTEL (926), filho de 
José dos Santos Pimentel e de Cecilia Regina da Cari-
dade A nascido a 14 de fevereiro de 1899, ho Dislricto 
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
dislricto municipal de Santa Cruz. -(Qualificação re
querida, n. 4.865.) - • • -

"ABEL PEREIRA DE CARVALHO (927), filho de Manoel Pe
reira de Carvalho e de Custodia Pinto de Carvalho, 
nascido a 27 de dezembro de 1911, no Distrieto Fe
derai, commercio, solteiro, com domicilio eleiloral no 
dislricto municipal de Realengo. (Qualificação reque
rida, n . 695.) ^ 

RO SEN DA FERRAZ DE ARAÚJO (928), filha de Antônio 
Ferraz de'Araújo e de Ooriolana da Costa Ferraz, nas
cida á 20 de janeiro de 1900, np.Estado do Rio de J a 
neiro, domestica,-viuva, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Campo Grande. (Qualificação rer 

querida, n . 822.) 
"ÁLVARO SYL1VIO RODRIGUES FONTES (929), filho de 

Manoel Rodrigues Fontes e de Maria Luiza Fontes, nas
cido a. 18 de agosto de 1877, no Estado do Rio de Ja
neiro, commercio,. solteiro, com domicilio eleitoral no 

. distrieto municipal- de Realengo. (Qualificação reque
rida, n . 398.) 

"MARIA DAS NEVES SOARES (930), filho, de Alexandre Soa
res Ferreira e de Augusta Maria Rosa Soares, nascido 
a 7 de agosto de 1907, no Dislricto. Federal, domestica 
solteira, eom domicilio eleitoral ao dislricto municipal 
de Realengo. (Qualificação requerida, n. .292.) 

ADfiLGISA DA COSTA MEDEIROS (931), filha de José da 
Costa Medeiros .e de Izabel da Cosia Medeiros, nascida 
a 25 de junho de 1915, no Dislricto Federal, operaria, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Realengo. (Qualificação requerida, n . 1.232.) 

ARNUD CYRO DE OLIVEIRA (932), filho de Emilio Cyro 
de Oliveira e de Benedicta Freitas de Oliveira, nascido 
a 21 de outubro de 1913, no Distrieto Federal, barbeiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Realengo. .(Qualificação requerida, n . 875.) 

LUCIND A - BAPTISTA DOS SANTOS (933), filha de José Al
ves dos Santos e de Mercedes Ornellas dos Santos, nas- • 
cida a 15 dc julho de 1912, no Dislricto Federal, do-v 
mestiça, solteira, com domicílio eleitoral no distrieto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 846.) 

GUSTAVO ROLANDO MONTEIRO (934), filho de Antônio 
Rodrigues Monteiro e de Josephina da Cruz Monteiro, 
nascido a 2 de janeiro de 1912, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, 
n . 5.501.) 

„ IRENE PEREIRA LEMOS (935), filha de Henrique "Pereira. 
Lemos e de Anna Pereira de Lemos, nascida a 15 de 
março de 1915, no Distrieto Federal, funccionaria pu
blica solteira, com domicilio eleiloral no dislricto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 582.) 

. HILDA FERREIRA GÕES DE ALMEIDA (936), filha de Cí
cero Pereira de Góes e de Julia Ferrei ra de Góes, nas -

." cida. a . 3 0 de setembro de 1914, no Distrieto Federal , ' 
funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral; 
no distrieto municipal de Campo Grande. (Qualificação 
requerida, n . 304.) 

FRANCISCO RODRIGUES ANJOS .(937), filho de Cesario 
Rodrigues Anjos e de Maria Cândida de Gouvêa, nascido 

** . a 2 de abril de 1905, no Distrieto Federal, operário, ca
sado, com domicilio eieitoral no dislricto municipal de. 
Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 4.894.') ' ' 

OSWALDO DEL CIMA (938), filho "de Alübano dei Cima e 
de M-arieta Capovilla dei Cima, nascido a 15 de setem
bro de 1913, no Estado de S. Paulo, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal' de. 
Campo Grande. (Qualificação, requerida, n . 930.) • . 

MARIA DA COSTA GOMES (939), filha de Marcelino Gon-, 
•çalves e de Maria Eulalia da Costa, nascida a 2 de se-?-
tembro de 1898, em Recife,- Estado de S. Paulo, empre
gada municipal, casada, com domicilio eleitoral no dis- ; 
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque- , 
rida, n . 602.) :' 

ZULET.KA REIS GUIMARÃES (940), filha ds Zacarias M e -
• deiros Guimarães e de Jaicilía Reis Guimarães, nascida • 

a 1-6 de janeiro de 1912, no'Distrieto Federal, domes—., 
tica, solteira, com domicilio eleitoral no dislricto muni - ' : 
cipaf de Realengo.. (Qualificação requerida, n . 575.) ! 

JAYME GONÇALVES BRASUNA (941), .filho de José Ilde-
-fonso Gonçalves Brasuna e de Alzira da Cruz Brasuna, 
nascido a 20 de outubro de 1907, no Distrieto Federal, 
operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, nu— 
mero 9.530.) 

ATILA CARLOS BARROSO (942), filho de Álvaro Carlos 
Barroso e de Luiza Magna Soares. Barros, nascido a 11 de 
dezembro de 1913, no Dist. Federal, ernbarcadiço, sol
teiro, eom domicilio eleitoral no dislricto municipal deL 

Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 769-) 
IRINÉA PFRES DAS CHAGAS (439), filha de João Afra 

das Chagas e de Evangelína Pires das Chagas, nascida 
a 16 de maio de 1912, no Diglricto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no dislricto municipal 
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 1.034.) 

DARCY DE OLIVEIRA PEREIRA (944) filho de Álvaro Fon
tes Pereira e de Carmelita de Oliveira Pereira, nascido a 
30 de março de 1911, no Distrieto Federal, escrevente, 
casado, com.domicilio eleitoral, no distrieto municipal dó 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 940.. j . 

ANATHAIR ALVES VILLAR (94.5), filha de Alexandre Alves 
Villar e de Rufina da Cunha Villar, nascida a 28 de j u 
nho-de 1905, no Distrieto'Federal, 'domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal 'de' Rea
lengo. (Qualificação requerida, n . 579.) . 

ANTÔNIO DE PADUA CARVALHO MADEIRA DE LEI (947); 
filho de Manoel Carvalho Madeira de Lei e de Anna Ma
ria Carvalho Madeira de Lei, nascido a 30 de novembro 
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de 1911, em Juiz dc Fora, Estado de Minas Geraes, fun
ecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral.no 
dislricto municipal de Realengo. {Qualificação reque
rida, n . 11.867.) 

LUIZA BRAGANÇA DOS SANTOS ALVES (948), filha de Ma
noel Francisco dos Santos Docca e de Genóveva Augusto 
de Bragança Santos, nascida a 11 de janeiro de 1892, em 
Araruama, Estado do Rio de Janeiro, doméstica, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Rea 
lengo. (Qualificação requerida, n . õ'8S.) 

ANTÔNIO JOÃO LOUZADA (949), filho da. Hermenegildo Joãc 
Louzada e de Maria Cândida Louzacl.i, naseido a 16 de 
agosto de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, operarto, • 
casado, com domicilio eleitoral no dV.riolo municipal do 
Campo Grande. (Qualificação requerida,-n. 1.262.) 

MARIA DE LOURDES PACHECO (950), filha de Justinb Fer
reira Pacheco e de Zulmira de Almeida Pacheco, nascida 
a 8 de abril de 1916, no Distrieto Federal, professora, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Realengo. (Qualificação requerida, n . 567 . ) . 

MOACYR DA COSTA AZEVEDO (952), filho de Annias da 
Costa Azevedo e de Leocadia Ribeiro dos Anjos, nascido 
a 3 de outubro de 1914, no Distrieto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipai 
de Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 793.) 

„ÜSE' FIGUEIREDO JÚNIOR (953), filho de José Figueiredo 
e de Jacintha Abrantes da Costa Figueiredo, nascido a 6 
de maio de 1895, no Distrieto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleiloral no distrieto municipai de Campo -
Grande. (Qualificação requerida, n . 5.881.) 

UI^VIS MILITÃO DE ALBUQUERQUE (955;, filho de José 
. Militão de Albuquerque e de Maria do Carmo de Albu

querque, nascido a 21 de abril de 1910, em Maria Perei
ra, Estado do Ceará, militar, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de R.eaiengo. (Qualificação 
requerida n. 261.) . ' , 

ALACIANO RAYMUNDO ALVES (956), mlio de Antônio Ray
mundo Alves e de Palmyra Rosa da Conceição nascido a 
31 de janeiro de 1910, no Distrieto Fjdftral, operário, sol
teiro com domieilio eleitoral no .1is.,.'icto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 5.811.1 

ADALGIZA VIEIRA GUIO' DE SOUZA (957), filha de Luiz 
Victorino do Espirito Santo e de \deíina Vieira do Es
pirito Santo, nascida-a 2 de março de 1897, no Distrieto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Realengo. (Qualificação requerida 
n . 831.) 

GEORGINA PEREIRA DA SILVA (958), filha de Salvador 
Francisco Pereira e de Maria do Carmo Pereira, nascida 
a 20 de julho de 1905, no Distrieto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Realengo. (Qualificação requerida n. 835.) 

JOÃO AFFONSO RODRIGUES (959), filho de Bernardo Ro
drigues Ventanello e de Francisca Affonso, nascido a 4 
de maio de 1885, em Palmeira do Minho, Portugal, afe-
ridor electricista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Realengo>- (Qualificação ex-offi
cio n. 13.) 

IOSE' NORONHA FERREIRA (960), filho do João Thileto 
Ferreira e de Maria Rosa Noronha Ferreira, nascido a 
16 de outubro de 1880, em Belém, Es'.ado do Pará, capi
tão de longo curso, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal- de Realengo. (Qualificação cx-officio 
n. 23.495.) 

(LLGA AZANHA DE OLIVEIRA (961), filha de Raul Augusto 
de Oliveira e do Anna Azanha de Oliveira, nascida a 31 < 
de maio de 1914, no Distrieto Federal, pharmaceutioa, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Realengo. (Qualificação requerida, n . 370.) 

PAULINA DA CUNHA ROSA (962), filha ^ e Benedicto José 
da Rosa e de Maria Dolores da Cunha Rosa, nascida a 
2 de abril 'dc 1911, no Distrieto Federal domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida, n . 571.) 

ASTROGILDA RIBEIRO DE ALMEIDA (96.3), filha de Mili
tão Ribeiro de Almeida e de Bazilia Paula de Almeida, 
i-.ascida a 3 de agosto de 1911, em ímbuhy. Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, solteir.a, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de -Realengo. (Qualifica
ção requerida, n . 277.) 

JOSE' NORONHA FERREIRA FILHO (964), filho de José " 
Noronha Ferreira e de Antonia Pernambuco Ferreira, 
nascido a 31 de março de 1910, em Belém. Estado do 

Pará, piloto, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
eto municipal de Realengo. (Qualificação ex officio, 
n . 27.703.) 

ií.USTO DO COUTO REIS NETTO (965), filho de Adalber
to do Couto Reis e de Leonor Alves . do Couto Reis, 
nascido a 24 de setembro de 1912, no Distrieto Federal, 
negociante, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 

' .municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, nu
mero 985.) 

MANOEL THIAGO (966), filho de Felippe Thiago e do 
Leodoria Maria da Conceição, nascido a 23 de julho de 
1892, em Minas Geraes, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Campo Grande. 
«Qualificação requerida, n . 1.003.) 

.it'ÃO-BAPTISTA DA ROCHA (967), filho de Maria Dolores 
dos Santos, nascido a 24 de junho de 1901, no Distrieto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Cruz. (Qualificação' re
querida, n . 5.917.) 

MIGUEL RODRIGUES CHAVES (968), filho de Augusto 
Rodrigues Chaves e de Anelia Rosa Chaves, nascido a 30 
de outubro de 1905, no Distrieto Federal, operário, ca
sado, com domieilio eleitoral no disUicto municipal dc 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 5.924.) 

ARY DÃ MOTTA MACHADO (969), filho de Antônio Sil
veira Machado e de Hermelinda Motta Machado, nascido 
a 24 de fevereiro de 1912, no Distrieto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto-mu-
nicipal de Campo Grande. ,(Qualificação requerida, nu -

- mero» 4.911.) 
LOURIVAL VIRGÍLIO MAIA (970), filho'do Pedro Virgílio 

Maia e de Alzira da Costa Maia, nascido a 22 de setem
bro de 1909, no Distrieto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida, n. 4.775.) 

MANOEL TEIXEIRA NETTO (971), filho de Francisco Tei- ••• 
xeira Netto e de Barbara Teixeira NHto. nascido a 19 
de janeiro de 1889, em Bananal de Itaguahy, Estado do 
Rio dé Janeiro, operário, casado, com domicilio eleito-

.<oral no distrieto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida, n . 682.) 

ZÍLDA AZANHA DE OLIVEIRA (972), filha de Raul Augusto 
de Oliveira e de Anna Azanha de Oliveira, nascida a 7 
de abril de 1912, no Distrieto Federal, professora, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Realengo. (Qualificaçãe requerida, n . 630.) 

MARIA FONSECA MOURA (973), filha de Antônio Mariano 
da Fonseca e vdc Estephania Duarte da Fonseca, nascido 
a 22 de setembro de 1902, no Distrieto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 854.) 

• ALEXIS DIAS PAVÃO (974), filho de Agostinho Hastemes-
ter Pavão e de Maria Archimina Copie Pavão, nase'dc 
a 24 de fevereiro de 1913, no Dislricto Federal, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Realengo. (Qualilicação requerida, n . 643.) 

JULIETA BAPTISTA DE FIGUEIREDO (975), filiTa de. Pe
dro Bonifácio Gomes Ferreira e de Maria Luiza Gomes 
Ferreira, nascida a 5 de dezembro de 1879, no Distrieto 
Federal, domestica, viuva, com domicilio-eleitoral no 
distrieto municipal de Realengo. (Qualificação requeri
da, n . 1.229.) 

BENEDICTO MENEZES DE ASSUMPÇÃO (976), filho de Rita 
Menezes de Assumpção, nascido a 15 de julho de 1916, no 
Distrieto. Federal, operário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Campo Grande. (Quali
ficação requerida, n . 980.) 

AMELIO DE FRIAS BRANDÃO (977), filho de Thiago da 
Frias Brandão e de Maria Amalia da Silva Brandão, 
nascido a 10 de julho de 1911, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 

• municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 0.030.) 

ALBERTO DA COSTA FIGUEIREDO (978), filho de Godo-
fredo da Costa Figueiredo e de Argentina da Silva Fi
gueiredo, nascido a 9 dc maio de 1916, no Distrieto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitora! no 
distrieto municipal cie Santa Cruz. (Qualificação reque
rida, n. 596.) 

JOSE' MIGUEL (979), f i lho'de Miguel José da Silva e dc 
Maria Mulki, nascido a.9 de maio de 1914, no Dislricto 
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í-ederal,, operário», solteiro, com domicilio-, eleitorai, no... 
" distirifcto? municipal, de: Reaíengo.-. (''Qualificação requeri

da,, n. 3.81\.)> 
MA-NGJSIk DOS SANTOS (.980,).'. fjlhw de. Antônio, dos; Santos 

e de> Estephaniar, da. Conceição,-, nascido' a?, ilí de; maim de 
1902-, no Distrieto Federal, commercio, casado;, comi do- •• 
miei lio eleitoral. nu}districtfo;imuniGi.p:aLd'e,.Càmp:o3Gfcande'.. 

. ('.Qualificação, requerida; n-. ii.G32:.% 
ZENCTHt ALFREDO (9.8;ii)',. filha-. dei Elias-. Alfiiedn". e» do; Maria 

Ozana Barbosa-,, nascida1 a, 8< de; dez-emhno., de.-lS.M;. no 
Distrieto Federal; domestica1,, solteira, comi domicilio 
eleitoral no•• distrieto> municipal, dé Realengo'.. (Qualifi
cação, requerida, n., 9J74..)• 

ANTONIOi GAMA. DE AZEVEDO.' (982-):,. fiffi» dei Jaão de . 
Azevedo e dè, Alexandrina- Maria-, daj CóncEiçãí),'. nascido 
a 29 de agosto de 1892, no Distrieto- Federal;.- empregado 
municipal,; casado, comi domicilio- eleitoral-, no- distrieto, 
municipal, dé. Santa Cruz. (Qualificação ex-officio,. nu
mero 17.). 

MARIA DO CARMO PASSOS. DE ARAÚJO (.983),. filha, de 
Nestor Sézef-redo dos Passos, e de. Corüoa. Arei lano. dos 
Passos,, nascida a 20 de; setembro de;i909 ;,. no .Estadbde. 
São Pauto, domestica, casada, com domicilio, eleitoral, no 
districto^municipaf, de Realengo.. (Qualificação, requeri
da,, n . 589.) 

ADRIANO AUGUSTO RETS; (984), filho de-César Augusto dos 
Reis. e, de P-hilomena de; Jesus,, nascido- a. 4> de ; dezembro 
de 19i2„ no- Distrieto Federal,, empregado municipal',, ca
sado, com. domicilio» eleitoral no distrieto- municipal; de 
Santa Cruz. (Qualificação ex-offÍcio„Tí.. 180' . 

PEDRO JOSE' MARIA (985), filho de, Francisco. José'Maria 
e, de Celestina1. Maria da Conceição, nascido a,,.-29- de-ju--
HiO' de 1897, no Distrieto-Federal,, empregado municipal, 
casado,, com- domicilio- eleitoral' no distrieto municipal 
de- Santa-. Cruz.. (Qualificação ex-officio,. n., 19..).. 

N OEM IA A-ZAN-H-A. DE OLIVEIRA (980.)., filha de. Raul, Au
gusto de Oliveira e de Anna Azanha de Oliveira, nascida 
a 8; de maio dè 1916,. ho Distrieto Federal- professora-, 
solteira', com domicilio eleitoral, no distrieto. municipal" 
de Realengo.' (Qualificação, requerida, m. 5.6.8..),, 

OLINDINA DA SILVA. PLNT0 (98.7h filha*. de> Joaquim-. Ber
nardo Pinto e de-Emilia Gouvèa da Silva; -Pinto;, nas
cida a 30-de-dezembro-de 1909 i tno-Distrieto. Federal, do
mestica,, solteira;, com- domicilio" eleitora! no distrieto 
municipal dé. Campo. Grande. (Qualificação requerida, 
n . 5.698.) 

OSWALDO- FRANCA DA FONSECA (9"88:)',, filho:- de Antônio 
França da Fonseca e de Castorina França, da Fonseca, 
nascido.a; 4 de maio de 191:0,- no-Distrieto. Federal,, typo.-
grapho, solteiro, com-domicilio eleitor.ar.no. distrieto mu-

. nicipal: de-Campo-Grande., (Qualificação requerida,, nu- . 
mero- t i . . 101-..), 

FRANCISCO JACOBTN-I- (989), filho de. Rosário Jacobim è 
de Izabel Credidio, nascido a 2 de. outubro de. 1902, 
emi São Paulo, guarda-livros, solteiro:,, com. domicilio, 
eleitoral no distrieto-municipal de; Campo Grande., (Qua
lificação requerida n . 5.616.) 

JOBELINO AFFONSO DO-CARMO (990) „ filhoi de, José. Af
fonso do Carmo e de Alexandrina Miquelina- da. Concei
ção, nascido a 28. de outubro de 1889,. no Distrieto Ee-*-
deral, operário,, casado, com domicilio-- eleitoral- no dis
trieto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requeri
da n . 935.) < • • ' . . 

EU.NIGE DOS SANTOS (991), filha de Euclidia .Maria dos 
Santos, nascida a 6 de novembro, dé 19.15,, no Distrieto. 
Federal, professora, solteira, com domicilio eleitoral' no - ' 
distrieto municipal' de Realengo. (Qualificação-- reque-

- rida n. 583.) . 
KAPOEEÃO DE OLIVEIRA. CAMPOS- LEITÃO- (992), filho 

de Leopoldina de . Oliveira. Campos. Leitão e de Maria 
Carlota Campos' Leitão,, nascido a 10- de dezembro, de 
1899, em Campos, Estado do Rio de Janeira; commercio, 
solteiro, com- domicilio eleitoral no. distrieto municipal 
de Campo-Grande. (Qualificação requerida u . 49T.) 

SEBASTIANA DA PAIXÃO MELLO (993)', filho dé João 
. Francisco de Mello"e de Maria Amélia'da Goncelcão Mel

lo, nascido a 5 de abril de 1901, em Nictheroy^ Estado 
do Rio - de Janeiro, domestica, casada,, com domicilio 
eiortoraP no distrieto municipal de . Realengo-, (Qualifi
cação requerida ri. 5830 

IRACEMA*. ALVES3 BARREIRA ,(99.4), filha-de João- José'- B a r 
reira e de Maria, R-osa de Jesus- nascido- ai 5- de- junho 
de 19.16,. no s Distrieto. Federal", domestica-, solteira1, com 
domicilio- eleitoral, no distrieto- municipal de- Campo 
Grande-., (.Qualificação) requerida n. 990'. )• •• 

ANTÔNIO LEITE PEREIRA FILHO (995.), filho de; Antônio 
Peneira' Leite- e de. Genoveya Pereira- Leite; násciilb'- a 
10/dé maio'-de: 191», na* Bahia,-operário, solteiro; com 
domicilio: eleitoral- no distrieto municipal' de Santa- Cruz. 
((Qualificação: requerida; nv. 975:.) 

ÁLVARO DE CASTRO E SELVA (996), filtre-de 1 Oroz-imbo. 
- --, Luiz. da-- Silva ei de Maria de Castro e Silva, ria-scidb-a 

7,' de junho de 191-3,. nos Distrieto' Federal, operário, 
solteiro, com- domicilio eleitoral' no- distr.ictb- municipal 
de: Guaratiba-.. (Qualificação-requerida, w. '5"-.41T.V' 

JO.SIJNA DE AVIEA (997),. filha1 de Júlio, Corrêa: de Ávila, e 
de Jeronima Thereza-. de-Ávila, nascida- a*7<" de-.agosto 1 

de. 19.03-, em-S :. José-dq. Bom Jardim, Estado der Rio:-de 
Janeiro,, operaria;, casada;, com domiciliei eleitoral' no 
distrieto- municipal; de- Realengo. . (Qualificação- reque
rida, ri. 5.402.)'- • • 

LUIZ SGARBI (998), filho dé Octavio Sgarbi* e âe< .Euiza 
Sgacbi, nascido a 3 de: dezembro dé 1894; no ©is-tr-ic-tb» 
F-ederai, negociante;- casado, com domicilio eleitoral- no 
distrieto 1 municipal- de: Campo Grande. (Qualificação 
requerida-,, n-, 5.628.). , 

GUILHERME PEREIRA. DA GOSTA. (999), filho, de- Heraio-
genes Costa e de Marianna Bezerra Costa,, nascido: a-. 27 
de maio -de: 1915; em Bezerro, Estado de.'Pernambuco; 
commercio;. solteiro,, com - domicilio» eleitoral no distri
eto- municipal' de Realengo'. (Qualificação, requerida, 
n. 858.) 

ARCELTO PEREIRA, (li..000')-, filho de Manoel. Pere i ra e1. de 
Rita Pereira;, nascido, a. 9',de março dè 1.912-, no> Distri
eto:. Federai; commer.cio,. solteiro, com. domicilio 1 eleito
ral no districtoi municipal' de- Realengo. (Quaiifíca-ção 

* requerida:, n.. 58'40 
MANOEL QUIRXNO DA SILVA (l.OOi), filho: de; Adelaide 

' Balbina da Conceição, .naseido: a. l-7.de. setembro- de. ISO6, 
no Distrieto Federal, lavrador,, solteiro,-, com domicilio/ 
eleitoral no distrieto -municipai. de- Guaratiba.., (Quali
ficação, requerida,, n.... 83'4'.) 

ELIAS. ANTÔNIO;-DE' ARAÚJO: (L.002), filho, de -Paulino.An
tônio de Araújo e d e Firmina.-Luiza. de Mello, nascido 
a 2 de junho de Í9W, no Distrieto Federal) pescador, 
casado, comi domicilio.- eleitoral, no distrieto- municipai' 
dfe: Guaratiba. (Qua-lificaçãoi requerida;. n\. 844.)i 

RUBEM1 DE MATTOS (Ü.004), filho-de Cândido Joaquim* de 
Mattos ei dé-Franceliiia: Vieira Mattos-, nascidos av7e de 
janeiro- de 19.13; noi Distrieto. Federal,, commenoio;. sol
teiro,, com domicilio:; eleitora-1. no distrieto) municipai de; 
Guaratiba-.. • (Qualificação-requerida, n... 5.5.66-.,), 

- DOMINGOS, DA. SILVA NETTO- (-1.005.)', fiihro de Bento Do-
. mingos. e de Eliziaria de Mendonça,, nascido- a- 1? de: ja 

neiro 'de 1913,, no- Estado do- Rio- de Janeiro; operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral, no. distrieto municipal, 
de Santa. Cruz. (Qualificação?- requerida,, n . 1'-. 046:0» * 

SEBASTIÃO) DA SILVA (1-.006), filho de Antônio José.: da 
Silva, e de-Laurinda-Perpetua ,da-Silva, nascido a-,20 de 
junho de 1907,, no Distrieto Federal*' lavrador,, solteiro,: 
com domicilio eleitoral.no distrieto municipal, de, G u a r . 
ratiba..-(Qualificação requerida, n. 4-..603.) • 

. CANCIO TELLES, (1..00.7,), .filho- de Thereza Maria.de Jesus. 
Telles, nascido a 1'4-de novembro de 1-91,1,,.no. Disteicto 
Federal,, lavrador,, solteiro,, com domicilio eleitoral; no 
distrieto ^municipal' dè .Guaratiba. (Qualificação-reque
rida, n. 4.440..) ' • 

JORDANDES VIANNA. DE MELLO (.1.009),. filho de José" 
Qiiirmo de, Mello e de Eranoisca Vianna de.Mello,, nas
cido'a.15 de: janeiro de 1909; no D. Federal].pescadôr;,ca-• 
sacio, com domicilio eleitoral' no distrieto municipal 
de Guaratiba.. (Qualificação requerida, n . 845..)' 

PINHOS' eUGR- (I..OII), filho dè Israel-. Chor e. de- Círeva-
' Chor, nascido a 25 de jiinho.de 190Í, n a Rumania,.'com-

mercio, casado, com domicilio- eleitoral . no- distrieto 
municipai de Santa Cruz; (Qualificação-requerida; n u 
mero- 5.932.). ' 

UBALDO DA SILVA OLIVEIRA (1.012), filho de- Sèraphim' 
- da- Silva' Oliveira e- de- Maria- Torres-- de 1 Oliveira; n a s 

cido-, a> 16 de maio de» 19! 3-; no- Distrieto F-edèrah, com
mercio; solteiro,. com-, domicilio' eleitoral), no- dis-tricto 
municipai de Realengo1. (.Qualificação- requerida;, n u 
mero 5.227-.-)-
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JOÃO CARDOSO DE OLIVEIRA (1.013), filho de José Car
doso de Oliveira e de Cândida Mana Francisca, nascido 
a 7 de setembro de 1909, em Rezende," Estado do Rio de 
Janeiro operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requé-
rida, n . 1.022.) 

PEDRO FERNANDES BORIN (1.015), filho de João Borim 
e de Fosca Milani, nascido a 6 de janeiro de 1896. no 
Estado de São Paulo, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n . 927.) 

LUIZ PEREIRA DA SILVA (1.Ò17), filho de Antônio Pe
reira da Silva e de Violeta Martins e Silva, nascido a 
26 de março de 1906, no Distrieto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 5.465.) 

ALBERTO AFFONSO DE CARRILHO (1.018), filho de João 
Affonso de Carrilho e de Herminia Rodrigues Carri
lho, nascido a 12 de fevereiro de 1912, no Distrieto 
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Realengo. (Qualificação reque
rida, n . 36.) 

ADRIANO MARQUES FILHO (1.019), filho de Adriano 
Francisco Marques e de Luiza Rosa de Jesus, nascido 
a 18 de março de 1907, no Distrieto Federal, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Campo Grande. (Qualificação requerida, nu
mero 977.) 

RAYMUNDO DA CRUZ (1.020), filho de Martiniano Anas
tácio da Cruz e de Etelvina Augusta da Cruz, nascido a 
6 de fevereiro de 1913, no Distrieto Federal> operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Campo Grande. (Qualificação"requerida, n . 1.011.) 

FRANCISCO GONÇALVES FERNANDES (1.021), filho de 
Francisco Gonçalves Fernandes e de Elvira Cândida 
Espíndola Fernandes, nascido a 12 de maio de 1905, 
no Distrieto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida, n . 879.) -

CLAUDIONOR SILVA (1.022), filho de Antônio Costa e de 
Isaltina Rosa do Nascimento, nascido a 11 de julho de 
1907, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, eom 

" domicilio eleitoral no distrieto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação requerida, n . S-.725.), 

JOÃO FERNANDES MELLO (1.023)", filho de José Fernan
des de Mello e de Arsenia Anastácia de Jesus, nascido a 
26 de fevereiro de 1904, no Distrieto Federal, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Guaratiba. (Qualificação requerida, n . 5.743.) 

MANOEL FONTES DA SILVA (1.024), filho de Cypnano -
Pereira da Silva e de Saturnina Rosa de Jesus, nascido 
a 3 de março de 1894, em Pirahy de SanfAnna, Eslado -
do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Campo Grande. (Quali
ficação requerida, n . 6.375.) 

JOÃO BAPTISTA FILHO (1.026), filho de João Baptista e , 
de Maria do Carmo, nascido a 23 de outubro de 1911, em 
Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 

_ Realengo. (Qualificação requerida, n . 676.) 
LUIZ JOSE' DA SILVA (1.027), filho de Ernesto José da . 

Silva e de Galdína Rosa da Conceição, nascido a 2 de fe
vereiro de 1912, no Distrieto Federal, operário, solleiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Cam-

' po Grande. (Qualificação requerida, n . 87.) 
JOÃO CUSTODIO MENDES (1.030), filho de José Mendes-

Ferreira e de Allina Mendes, nascido a 15 de julho de 
1902, en f Minas Geraes, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n . 991.) 

LINDOLPHO RODRIGUES LOUREIRO (1.031), filho de Pe
dro Rodrigues Loureiro e de Maria Francisca do Car
mo, nascido a 30 de abril de 1912, no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Guaratiba. (Qualificação r e 
querida, n . 960.) 

RAEL DE BULHÕES PAES (1.032), filho de José Macedo 
Paes ede Alzira Augusta de Bulhões, nascido a 26 de 
maio de 1910, no Distrieto Federal, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gua
rat iba. (Qualificação requerida, n . 4.455.) 

OíUVALDINO ROLÍM DA SILVA (1.033), filho de Francisco 
• Rolim da Silva e de Leopoldina Pereira da Rocha, n a s 

cido a 18 de fevereiro de 1911, no Distrieto Tederal, 
• lavrador, solteiro, com. domicilio eleitoral no distrieto . 
• municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu

mero 4.488.) 
ARISTÓTELES BARBOSA LIMA (1.035), filho de Francisco 

Barbosa Lima e de Elisa Cardoso de Oliveira, nascido 
" a 24 de outubro de 1907, no Distrieto Federal, lavrador, '. 

casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 6.195.) 

ANTÔNIO MONTEIRO (1.036), filho de Antônio Monteiro e 
de Carminda dos Santos, nascido a 21 de abril de 1907, 

. - no'Distrieto Federal, lavrador, casado, com domicilio: 
eieitoral no distrieto municipal de Guaratiba. (Quali
ficação requerida, n. 6.194.) 

MANOEL VEIRA DA CUNHA (1.037), filho de João Vieira 
da Cunha e Joanna Maria da Conceição, nascido a 13 

, • de-junho de 1891, em Pernambuco, operário, casado, . 
- com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gua- • 

ra t iba . (Qualificação requerida, n. 6.211.) 
MANOEL MONTEIRO MAIA (.1.038), filho de Antônio Mon

teiro e de Carminda de Jesus, nascido a 26 de agosto de 
'• 1911, no Distrieto Federal, lavrador, solteiro, com do

micilio eleitoral no distrieto municipal de Guaratiba. 
' (Qualificação requerida, ,n. 6.210.) 

MARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (1.039), filho de Maria 
Rodrigues Xavier, nascido a 14 de janeiro de 1914. no 

" Distrieto Federal, lavrador, casado, com domicilio elei-
• toral no distrieto municipal de Campo Grande. (Quali

ficação requerida, n . 324.) 
AUGUSTO SILVA (1.040), filho de João Luzia da Silva e 

de Theotonilha Rodrigues da Silva, nascido a 7 de maio 
• de 1913, em Santa Barbara do Rio Novo, Estado dé Minas 

, Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Realengo. (Qualificação reque- . 
rida, n. 123.) 

LUIZ TINOCO DE CARVALHO (1.041), fiího de João Ti -
-• noco de Carvalho e de Maria Pereira Maia, nascido a-13 

de outubro de 1912, no Distrieto Federal, operário, sol-
" teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de , 

Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 999.) 
OüTACILIO BERNARDES DA COSTA (1.042), filho de Ce

lestino Bernardes da Costa e de Maria Ribeiro da Costa," 
nascido a 13 de agosto de 1915, -no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri

 e t o municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, • 
n . 637.) 

DEL "H IN A BERQUOR FERREIRA (1.043), filha de Ignacio 
] Gonçalves Berquor e de Ernestina Masseaux Berquor, 
' nascida a 0 de fevereiro de 1906, no Distrieto Federal, 
h domestica, casada, com. domicilio eleitoral no distrieto 
' municipal de. Realengo. (Qualificação requerida, nu - ; 

' mero 1.965.) 
JERWINO CLEMENTE FERREIRA (1.044), filho de So

phia- Ferreira,-nascido a 11 de junho de 1882. no Dis-
. tricto. Federal, carpinteiro, casado, com domicilio elei

toral no distrieto municipal de Guaratiba. (Qualifica
rão requerida, n . 4.578.) 

.ARISTIDES DIAS. MACHADO (1.045), filho de Manoel José 
. Machado e de Petronilha Filomena Machado, nascido a 

18 de dezembro de 1910, no Distrieto Federal, opera-
; . rio; solteiro,, com domicilio eleitoral n©~dislricto muni

cipal de v Guarat iba. (Qualificação requerida, n . 4.466. ' 
:> TtANCISCO ALVES BARREIRA (1.046), filho de João José 

» Barreira e de Maria Rosa de Jesus, nascido a 25 de de
zembro de 1913, no" Districtò Federal, operário, - soltei- ' 

. ro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
' -Campo Grande. (Qualificação 'requerida, n . 987.) '. 

BENEDICTO"ALVES DE MOURA -fl.047), filho de Antônio 
José Alves e de Verginia de Moura, nascido a 24 de de
zembro de 1909, .no-Distr ictò Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 

( - Campo' Grande. (Qualificação requerida, n . 978.) 

Imprensa Nacional Officirias 1 do Calabougo 

EIÕ P E J A N E I R O - ' - • 




