
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
(Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de'1932} 

ANNO III RIO DE JANEIRO, 28 DE SETEMBRO DE 1934 N . 100 

. S U M M A R I O 

2 — Jurisprudência do Tribunal Superior! 

1 . Processo n . 628 — Ceará . 
i. Processo n. 774 — C e a r á . / 

II — Edi tnes e « v i s o s . 

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

J U R I S P R U D Ê N C I A 

Processo n.. 628 

• (Transferencia de e l e i tor ) 
Natureza do processo _ Sobre a transferencia do alistando 

Godofredo Vianna da Gosta, da zona de Baturité (Ceará) 
para o Districto Federal. 

Juia relator — O Sr . ministro Eduardo Espinola. -

Não é attribuição do Tribunal Su
perior de Justiça Eleitoral providen
ciar sobre a ultimação do processo de 
inseripção,do eleitor, que deverá diri
gir-se ao juiz' eleitoral respectivo.. 

ACCORDAO 
V 

Vistos', relatados c discutidos estes autos. 
Accordam.os juizes do Tribunal Sup'èrior de Jus 

tiça Eleitoral; por unanimidade de votos, em não 
tomar conhecimento da reclamação do alistando, que 
deverá dirigir-se ao juiz eleitoral respectivo, para 
providenciar sobre sua inseripção. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 19 de 
maio.de 1 9 3 4 . — Eermcnegildo de Sarros, presidente. 
— Eduardo Espinola, relator. 

(Vide accordfto do processo n . 771, nes te "Bole t im") -

Processo n. 774-
(Transferencia de e le i tor) 

Nntureza do processo — Sobre a transferencia do alistando 
Godofredo Vianna da Cosia, da zona de Baturité (Ceará) 
para o Disn ícto Federal. -

Juiz relator — t) Sr, ministro Eduardo Espinola. 

I. E' a inseripção fraudulenta de 
eleitor, mais de úma vez que consti-
tãe o crime eleitond do avt. 107, § I o 

do Cod. Eleitond. 

II. O funccionirio publico, que 
tenha sido transferido dcoote dé reque
rida sua inseripção como eleitor e an
tes de expedido o titulo, pode inscre
ver-se na região onde passou a exer
cer as funeções de seu caro o 

III. Os documentos, que apresen
tou em seu pedido de qualificação ou 
de inseripção, devem, ser requisitados 
do cartório onde for ira entregues, para 
o archivo de seu domicilio eleitoral. 

, ACCOBD.IO 

Vistos, relatados e discutidos estes íivlos. 

Considerando que se trata da qualificação c in
seripção de funecionario publico federal, removido 
para a região do Districto Federal, tendo aotes reque-
rido a qualificação e inseripção como eleitor, na r e -

- gião em que servia, sem que, entretanto, lhe fosse 
expedido- o t i tulo. 

Considerando que so não trai a de transferencia 
"de domicilio eleitoral, mas de nova inseripção. 

Considerando quo, em taes círcumstancias, não e 
fraudulento, o novo pedido do inseripção, não con
stituindo, portanto,-delicto eleitoral. -

Considerando que a duvida e '» reclamação do alis
tando foram encaminhadas pelo Clie.fo da Repartição 
onde elle funeciona. 

Considerando que a matéria da consulta e da r e 
clamação interessa a duas regiões d :ff crentes, não 
competindo a nenhum dos respectivos tribunaes r e -
g ;onaes resolvel-a e determinar providencias. 

Considerando que os documentos offerecidos pelo 
alistando, para sua qualificação c inseripção perten
cem ao archivo de seu domicilio eleitoral, passando 
para o novo domicilio sempre que haja mudança; e 
que ha razão que justifique ficarem piles no cartó
rio onde se fez,a primeira inseripção. sem, todavia, 
se haver expedido o titule. 

ACCORDAM os juizes do' Tribunal Superior dc 
Justiça Eleitoral, por unanimidade de velos, cm de^ 
clarar que pôde o funecionario inscrever-se comO 
eleitor no Districto Federal, para onríe foi transfe
rido; e em determinar á Secretaria qce requisite os 
documentos e antecedentes da inseripção do cartório 
eleitoral de Baturité, Ceará, para I a em o dtsüno con-' 
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'.•eniente, eoino se fosse mudança n i transferencia da 
domicilio f • , 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, era 24 de 
agosto de i93í."—Hermenegüdo de Barros. presi
d e n t e . — Eduardo Espin-úa,relator. 

INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL 8UPER10B 

O Sr. Godofredo Vianna Costa, funecionario do Depar
tamento Nacional de Portos e Navegação, fequereu. a sua 
qualificação em Baturité, no Estado tio Ceará, onde. então se 
achava. ". -

:Removido mais tarde para a Capital Federal, está ser
vindo na Fiscalização do Porto do Rio de Janeiro. 

Como não tivesse chegado a receber o seu titulo eleitoral, 
viu-se na impossibilidade de pedir sua transferencia para o 
seu'novo domicilio. 

Requereu a este Tribunal, em 11 de maio deste anrto, o 
cancellamento de. sua '.qualificação, afim de' poder alistar-se 
no Districto Federal. 

Em cessão de 19 do mesmo mez e anrío o Tribunal não 
tomou conhecimento da- reclamação do alistando, que deve
ria se dirigir ao juiz eleitoral respectivo, para providenciar 
sobre sua inseripção. (Pag. 626). : 

Voltou o Sr. .Godofredo Vianna Costa, em petição enca
minhada: pelo engenheiro chefe da repartição em que serve, 
a pedir que este Tribunal providencie para que seja cancetlada 
a sua inseripção em Baturité. visto, como tendo enviado o seu 
.requerimento para lá, até hoje não obteve resposta. 

Tanto do processo n. 628, como do de h.. 774, mão consta 
que o Sr. Godofredo Vianna Costa tenha sido realmente 
inscrípto em Baturité, mas, apenas, que elle ahi • requereu a 
sua inscripçáo. • • 

Tudo leva a crer, porém, que já tenha sido feita a in-' 
sçripção desse alistando em Baturité,. deixando, de. ser entregue 
o titulo, como diz o escrivão na carta de fls. 3 do processo 
n. 628, por faltar as '"três vias do titulo, as quaes ainda'não 
tínhamos recebido, bem como diversos outros materiaes ". 

Não me parece que commetta o crime de que*trata o ar
tigo'107, paragrapho 1° do Código Eleitoral'o alistando, que, 
no caso do Sr. • Godofredo.Vianna Costa, requeresse nova 
qualificação e inseripção nesta Capital. , • 

G Código Eleitoral pune a itiscripção /roudu/êitto, dolosa, 
requerida de má fé, clandestinamente. 

Não pode admittir-se que o requerente- esteja• agindo 
fraudulentamente, com dolo, má fé, ou clandestinamente, 
quando elle tem procurado insistentemente" cancéllar sua in
seripção anterior. 

Óbriga'1-o a ir a Baturité promover o cancellamento.de 
' súar inseripção lá feita, (e outrolmeãs nã© Vejo para que elle 

consiga . esse desiderattwi), parece-me absurdo que a lei uão 
pode exigir nem justificar. . ' 

Assim pensando, entendo <jáe o Sr." Godofredo Vianna 
.. Costa, tudo tendo feito para cancellar -a sua inseripçãp feita 

em-Baturité,. não está impedido, de requerer aqui nova quali
ficação . e inseripção. . . . ' _ 

'São as informações que posso dar sobre a matéria em 
cumprimento do despacho de fls. 4, 

.Secretaria dó Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, eni 
13 de agosto de 1934. — Augusto C. Gmnes de Castro, di-
rector da Secretaria. .-• . ', 

IKÍBÜNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI-
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

EDITAES E AVISOS 

Serviço Eleitoral 

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

SÃO JOSE' 

TEFICEIRA íJEGÇÃO 

'•(Edifício da •Biblioteca Nac :onál, «a»i«1-'>, ala direita) 
' -'© Bacharel Cândida, .Mesquita ,da l iun to .Lobo, Presi-. 

dente da Mesa receptora da Terceira Seeção Eleitoral do Dis-
tricto de S. José, faz saber à quem interessar possa que no 
meou para servirem como seus "secretários", rio pleito que 

• vae se realizar, nesta Capital, no dia 14 de outubro próximo, 
os Srs. Gaspar Fragoso-d'Albuquerque e Adherbal Pereira 
Madruga.. - r 

; Dado e passado nesta Capita) Federal, aos -Vi de setem
bro de 1934. — O Presidente, Cândido Mesquita da Cunha 
Lobo, 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

SANT'ANNA 

DÉCIMA SUCÇÃO 

-' Maúricio Eduardo Aecioli Ràbélfo, Presidente da mesa 
eleitoral da 10 a Seeção de SanfAnna, cornmucici H quem inte
ressar possa que nomeou para secretaries da ^eferWa seeção 
os Srs. Roberto de Saboia Porto o Manoel, cia Costa Bastos, na 
eleição a realizar-se no dia 14 de outubro próximo futuro, 
devendo a mesa installar-se ás 7 horas, na Prefeitura Muni
cipal, á Praça da Republica : n . ' 140 (saguão, lado direi to) . 

Dado e passado nesta Capital-Federai, a i? 24 dias do 
mez de setembro de 1934. — Maurício E-iuar >fo Accioli Ra~ 
belló. 

NONA ZONA ELEITORAL 

TIJUCA 

. . QUARTA SBCÇÃO , 

O Dr, Mario dos Passos Machado Monteiro, Presidente 
da 4 a Seeção do Districto da Tijuça: 

Faz saber que, nos termos da lei eicitór.\l.'.>omoou Isa
bel Ottoni de Mendonça e Armindo Borba Cp.mpus, íunecio-
narios do Juizo da 7 a Pretória Criminal, p i r a servirem de 
secretários desta mesa receptora dò ./votos,, que deverá se 
reunir no diá. 14 de outubro, prozimo, ás 7. .horas cia manhã, 
á rua Pereira de Siqueira n . 43, esquiia .de Alzira Brandão 
(Agencia da Prefeitura), afim de se proceder ás eleições dos 
membros da Câmara dos Deputados e da Cimara Municipal 
do Districto Federal, convidando, também,, por meio deste 
os referidos secretários, supplentes è eleitores para compa
recerem nos dia, hora e local acima referidos. 

1 Dado e passado nesta cidade do Rio do Jav?pim aos H5 
de setembro.de 1934. —• O Presidente da Mesa, Mario dos 
Passos Machado Monteiro".' - . . 

DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

S. CHRISTCVÃO 

PRIMEIRA' SECÇÃO 

Egydio Salles Abreu, Bacharel em. Sciencias Jurídicas e 
Sociaes, Presidente da I a Seeção Eleitoral dá Paioehia. de 
S. Christovao,,faz saber aos que o presente editei virem, ou 
deile.conhecimento tiverem, que, 'na. forma dá*'!«i. nomeou 

..secretários da Mesa Eleitoral da".seeção que pre/ide, os c i 
dadãos Wilson Salles Abreu e Jair Candidi, Bvboza ria Costa, 
respectivamente escrivão e escrevente do I o Offic ;o da Sexta 
Vara Criminal (Tribunal do J u r y ) . E para. conhecimento de 

-terceiros e de quem interessar possa, fez expedir o presente, 
para ser publicado na forma da lei. 

,Rio de. Janeiro, 19 de setembro de 1934. Eu, Wilson 
. .Salles Abreu, secretario nomeado, .o ..escrevi dactylograpliado. 

— Egydio Salles Abreu. . ' 

E X P E D I Ç Ã O D E T Í T U L O S 
(Decre tos n s t 22.168. de. 6 ãe dezembro de. 1932 e 3*^129, d* 16 

de abril de 1934» 

Terceira Circumscripção; -

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Meyer e Inhaúma) 

Juiz Dr. Edmundo de Oliveira Figueiredo 

... ' De ordem do Dr. Juiz da I W ^ o n a Eleitoral, da 3 a Cir
cumscripção. do Districto Federal, faço publico, para conhe-
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cimento dos interessados, que, por despacho de 29 de agosto, 
• foram mandados expedir pelo MM. juiz, os títulos de 'elei
t o r e s dos seguintes cidadãos.: 

«2.748. Maria Amélia Freixo (2.728), filha de Antônio do 
Nascimento Freixo e de Rosa da Conceição F e r - : 

reira, nascida a 26 de março de 1913, no Distr i
cto Federal, residente á rua Bernardo n. 49, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis t r i 
cto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-offi-
cio". B . E . 78, n . 666, 1 1 a zona.) 

2.729. Francisco Machado Borges (2.729). filho de F r a n 
cisco Gonçalves Borges e de Maria da Conceição 
Machado, nascido a 26 de maio de 1890, em Ni-
ctheròy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Cardoso n . 166, casa 2, funecionario publico, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Meyer. (Qualificação requerida. B . E.i 

^66, n . 58, l i a

a z o n a . ) 

2.730. José Marques Júnior (2.730), filho de José Marques 
e de Julia Joaquina Marques, nascido a 7 de se
tembro de 1900, em Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua Maria Luiza n u 
mero 203, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal do Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 250, 1 1 a zona.) 

2 .731 . 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, solteiro, com domicilio eleitoral 
no ^districto municipal .do Meyer. (Qualificação 
*ex-officio". B . E . 78, n . 151, 1 1 a zona.-) 

2.732. Onofre; da Silva Esperança (2.732), filho de Nicolau 
Alves Esperança e de Maria da Glória da Silva Es
perança, nascido a 6 de julho de 1914, no Distr i 
cto Federal, residente á rua Jacareriy n. 127, . 
funecionario publico, solteiro, com domicilio 
eleitora!. nó districto , municipal -de Inhauma.-
(Qualificação "ex-officio". B . E . 82, n . 1.352, 
1 1 a zona.) 

i 2 .733. Byron Pereira (2.733), filho de Fernando Chaves 
'n- 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, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-
officio". B . E . 74, 1». 1.482, 14 a zona.) 

2.734.. José Caídas (2.734), filho de Alfredo Francisco Cal
das e, de Edeltrudes Duarte Caldas, nascido a 10 
de dezembro de 1900, "em Macahé, Estado do'Rio 
de Janeiro, residente á rua Teixeira d e , P i n h o 
n . 37, 3° sargento bombeiro, casado, com domi
cilio eleitoraI.no districto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação "ex-officio". B . E . 66, n . 92, 7 a 

,zona.)> 

2.735.~*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 Districto Federa-, 
residente á rua Dr . Leal n . 172, commercio, c a 
sado, com^domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma. (Qualificação requerida. B.^ 

. E . 62, n . 11'. 131, 6 a zona.) 

2.735. José Marinho Jurado Ruiz (2.736), filho de José 
t Jurado e de Aurora. Ruiz, nascido a 10 de agosto 

dc 19.01, no Districto. . Federal, residente á rua 
Grauben Barbosa n . 19, casa 3, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 11.763, 6 a 

zona.) 

2.737. Manoel Gil Ribeiro (2.737), filho de Manoel' Tibur-
cio dos Santos Ribeiro e de Leonor Thereza da 
Silva Ribeiro, nascido a 11 de julho de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua Borja Reis n u 
mero 205, commercio,. solteiro, com domicilio elei
toral nó districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 1.208, 1 1 a zona.). 

2.738. Esther Ribeiro de Assumpção (2.738), filha de An-« 
tonio Domingos de Assumpção e de Francisca Ri
beiro de Assumpção, nascida .a 21 de dezembro 
de 1913, no Districto Federal, residente á rua 
Maranhão n.- 120-A, professora de orchestra, 

•> solteira, com domicilio-eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação "ex-officio"., 
B . E . 74, n . 278, 7 a zona.) 

2.739. Sabino da Penha Franco (2.739), filho de Josó 
Franco da Fonseca e de Julia Ramo3 da Fonse
ca, nascido a 9 de outubro de 1910, no Districto 
Federal," residente á rua Jorge Rudge n . 61, 
medico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal,de Inhaúma. (Qualificação r e 
querida. B . E . 76, n . 1.155, 8 a zona.) 

2.740. Juracy Assumpção Sacchi (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 S rua Piránga n. 41, domesti
ca, solteira, com domicilio eleitora! no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n. 1.075, 1 1 a zona.) 

2 .741. Cândida Costa (2.741), filha de Pedro Peres da Sil
va e de Clara da Gloria, nascida a 16 de agosto 
de 1892, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Ramiro Magalhães n . 17, profes
sora de orchestra, viuva," com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qüalific-ação • 
•'ex-officio". B . Ê . 74, n . 244, 7 a zona.) 

2.742. ManoelPedro Arruda (2.742), filho de João Pedro 
de Arruda o. de Paulina Elvira de Arruda, nas
cido a 23 de janeiro de 1889, no Districto Federal, 
residente á rua Isolina n . 63, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação "ex-officio". B . E . 78, nu
mero 161, 1 1 a zona.) 

2.743. Luiz da Costa Rodrigues (2.743), filho dé João*da 
- Costa Rodrigues e de Arlinda da Costa Rodri

gues, nascido a 25 de maio de 1914, no Districto 
Federal, residente â rua dos Ourives n . 37, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-offi
cio". B . E . 67, n . 993, 7 a zona.) 

2.744. jVmancio 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 eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação "ex-officiô". B . 
E . 78, n . 361, 1 1 a zona.) 

' 2 . 7 4 5 . Álvaro Bazin Costa (2.745), filho de Jesuina Maria 
Costa, nascido a 5 de agosto de. 1905, em Macahé, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Atali-
ba n . 24, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação "ex-officio". B . E . 78, n. 367, 1 1 a zona.), 

2.746. Pedro Carneiro Rosa (2.746), filho de Francisco 
~ Carneiro e de Bernardina Carneiro, nascido a 22 

de junho de 1910, no Districto Federal, residente 
a rua Aquidaba» n. 809, operário, casado, com 

i domicilio eleitoral nó districto municipal de Me
yer . (Qualificação "ex-officio". B . E . 78, nu
mero 346, 1 1 a zona.) 

2.747. Carlos Fioravanti Iulio (2.747), filho de Decoroso 
de Iulio e de Elisabeth Campitelli, nascido a 13 
de fevereiro do 1886, na Itália, residente á rua 

/Pernambuco n. 58, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal do Meyer.-
(Qualificação "ex-officio". B. E . 78, n. 31, 1 1 a 

z„ona.) y 

2.7-48. Elmezidia Araújo Carvalho (2.748), filha de José 
Ramon de Carvalho e de Eugenia Araújo Carva-

. Iho, nascida a 10 de novembro de 1899, no Dis
tricto Federal, residente á rua São Francisco 
Xavier n . 638-A, casa 4, professora, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 657, 1 1 a 

zona.) 
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2.749. Irene Lopes (2.749.), Uma de Antônio Manos: Lopc.ii 
e de .Maria Cândida, nascida a 12 de :*bnl do 
1915, no Dijstricto federal , .residente •& rua y.mi-
l i a de Menezes' n . 109, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto rmumerra'. de Me
yer . (Qualificação requerida, _ n. 1 .477, > 
zona.) 

2.750. Ed\vige£ Marques (2.750), filha de Emílio F ran 
cisco Marques e de Norberta Dias da Conceição, 
nascido a 17 de outubro de i'877, mo :Rio >ie J a 
neiro, jesidente á rua Salvador ;Rires .n. 43, do
mestica, solteira, com domicilio-eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
r ida , n . 880, 1 1 a zona.) 

2.75:1. Iracema dos Santos (2.751), filha de Ismael Rodri
gues dos Santos e de Alice Corr'èa<dos'Santos, nas
cida a .30 de março de .1908, no Districto F e 
deral, residente á rua Cardoso m. 122, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral TIO districto mu
nicipal de Meyer: (Qualificação requerida, nu 
mero 1.074, .1:1a zona.) 

2.752. Cyrillo de Oliveira (2.752),-filho de Etelvina Maria 
de Oliveira, nascido a 1.1 de fevereiro 'de 1896, 
no tDistricto Federal, residente á estrada Cam-
boatá n . 22, empregado municipal, solteiro, com 
•domicilio eleitoral no districto municipal do 
Meyer. (Qualificação" requerida, n . 1.448, 1 3 a 

zona.) 

2.753. Manoel Zeferino de-Faria (2.753)., filho de Zef-erino 
Leite de Faria e de Maria Luiza de Faria, nascido 
a 15 de novembro de 1887, em 'Floresta, Estado 
de Pernambuco, residente á rua Visconde de Ni-

-etheroy n. 55, operário, solteiro, Gom domicilio 
.'eleitoral no districto'municipal-de'Meyer. (Qua

lificação "ex-officio". B . E . ''.78, n . 191, da 1 1 a 

zona.) 

2,?54. Pedro Franklin de Oliveira f2.'754), tfilhn-dé"'Gè>.i-
liano Franklin de Oliveira e de Eliza das Neves 
• Oliveira, nascido a 31 de'março de 1914, no Dis-

, ítricto IFederal, residente á rua Aquidaban nu
mero 298, commercio, solteiro, oom domicilio 

•eleitoral no districto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requer ida ,©. E. ,*n. dvOSO, da 1 1 a 

.zona.) 

' 2 .755 . iTosé Teixeira do 'Couto (2.755), filho de Celso Ayres 
•Cordeiro -do Couto e de 'Merminia Teixeira do 
•Couto, nascido a i . d e agosto de 19.JG,-em Vassou
ras , Estado do Rio de .Janeiro, residente â rua 
'fflenente Costa n . 116, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral mo districto municipal de Meyer.' 
-(Qualificação ''ex-officio", ,B. E . 78, n . 58, -da 
1 1 a zona.) 

2X3fr. 'Waldemar da Costa -Amaral :(.2..:756:), tfilho de Ro-
•drigo'Gentil do .Amaral-e de -Qzenda Gosta Amara!, 
Jiasoido a 10 de .novembro de 1910, mo Districto 
.Federal, residente á rua Villela .Tavares n . 66, 
• operário, com domicilio eleitoral no distr.icto .mu
nicipal de Meyer. (Qualificação'"ex-ofiicio, ;B. E. 
78, n . '120, da 13 a zona.') 

2.757. .ílernani .José-Sant"Anna (2..757), filho ide Evaristo 
JJosó .de ;Sant'Anna e ide..Rita Maria ide SanfAnua, 
/nascido a 2.0 de agosto (de ;1906, no iDistricto Fe
deral, residente á rua "Marquez de Aracaty nu
mero .29, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifri 
cação requerida, n . 1.471, '1 I a zona.) 

"* 2.758. iDaniel Alves Almeida (2"7.58), i i tho .de Alzira Alvos 
Almeida, .nascido ;a .17 de -maio «de :19,14, no Dis
tricto Federal, residente ;á -r.ua .Borges Monteiro 
ri. 131, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. .(Qualificação 
"ex-officio", B . E . '74, n . -1.-176, 1'4'a .zona.') 

2.759. José--Lopes Cardoso Filho '(.2.759;), i i lho de Jo?é 
Lopes Cardoso e .de .Alzira-Dão Cardoso, nascido 
a 23 de novembro de -1913, no Districto Federal, 
•residente á rua Braulio'Muniz n,. 105. operário,-
solteiro, oom domicilio eleitoral mo -districto mu

nicipal-tiè Meyer. (Qualificação "ex-officio" B. E. 
n . -67, n . 842, 7 a zona.) 

2.7G0. Maria da Conceição Bustamante da Luz (2.760), filha 
.de Eugênio Bernardo da Xuz e de Maria Busta-
.mante da IAIZ, nascida a 15 de agosto de I9ib,fèm 

- Recife, Estado de Pernambuco,, residente á rua 
Jtamiro de Magalhães n . .23, professora de orches-

. tra, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
'.municipal .de Mever. (Qualificação "ex-offcio", 

B . E .ax . .74, n . 253, 7 a zona.) 

2.7.6,1. Lecy de Brítto Mendonça (2.7.61,), filha de JFlorentino 
Arantes de "Mendonça e de Cecília de Britto Men
donça, nascida a 10 de fevereiro de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua Americana n . 11, 

* domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e -
querda, n . 992, 7 a zona.') 

2.762. Virgílio Bernardo Dias (2.762), í i lho ' de Elpidio 
Bernardo Dias e de Paimyra Ferreira Dias. nas
cido a - 21 de abril - de 1-91G, no •Districto Federal, 
iresidente á rua Engenho de Dentro n. 168, com-
anercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto mnuiclpaí de 'Meyer.. .(Qualificação reque
n t a , n . a . 16.7, 1 1 a zona.) 

2.-7-68, Avelino do Espirito .Santo (2.703), filho de José do 
Espirito Santo Amendoeira e de Olivia do'Carmo, 
nascido a 20 de março de 19.00, -no Districto .Fe
deral, residente á rua Júlio do Carmo n . 75, la
vrador, solteiro, .com .domicilio eleitoral no dis-
.tricto :municipal de .Meyer. (Qualificação "'ex-
officio", B. E . ,n. ,74, n. 1..4C2, 1 4 a zona.) 

2.'7.C4. 'Ricardo Barletta (2:764), filho de Raphael Barlelta 
•e de Annunciata tBarletla, nascido -a '25 de março 
•de 19.09, .no Districto Federal, residente á .rua J u -
'lio do Carmo n. 45. 'lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto -municipal de Mover. 
(-Qualificação.'"ex-ófíielb", 13. ;E. '74, n .1.458, 
14 a -zona.) 

2.3Ü5. Cai-los.Pereira.Gomes '(2.765),/filho do Galdino Viei
ra de íLima, nascido a ,30 .de janeiro de 1911, no 
Districto Federal, residente á .rua 'General Cla-
•rindo n. .24, commercio, casado, .com domicilio 
•eleitoral.mo districto municipal de Meyer. (Qua-
•lifieaçãu'requerida-n. 483, 1 1 a zona.') 

2.766- '.Flora /Marques Nunes (2 .'756)., l í íha de Fideiis José 
.Manques e-de Cândida Chnistina de ;.Paula Marques, 
aiascida a 27 de setembro de 1908, .no Districto 
Federal, residente á rua ;Luiz Silva n. 109, fun-
coionaria publica," casada, com domicilio eleitoral 
ino 'districto municipal ;de Meyer. (Qualifcação 
.roquorda, n . 1.322, fll-a "zona.') 

2.'767. Nelson Silva (2:707), filho de 'Jovino -Silva e de Vir-
' rginia dos Santos, vnasciüo :a 25 de :fevereiro <le 

1914, ,am 'Itapemirim, "Estado -do 'Espirito Sanlo, 
.residente ã rua Dias da Cruz. n . -498, operário, 
•-solteiro, .com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação n. 813, I I a 

.zona.,.) "* 

2 . W 8 . João'Miraca -(2.768), filho de Luiz Miraca a de Bu-
.zana iDesiderata, nascido a 1-7 de maio de 1896, 
•no 'Districto Federal, residente -a avenida Amaro 
•Cavalcanti n . 423, .commercio, íoftoiro,. com do-
im.icilio eleitoral .no districto ^municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 1.321, 1 1 a zona.) 

2.-769. -Waldemar "Fernandes 'Fam (2.70fi). filho de Manoel 
'Fernandes "Fam -e de 'Virgínia Veiga, nascido a 9 
•de abril de 1913, 'no 'Districto ÍFederal, residente 
:á rua Daniel Carneiro "n. 146, operário, solteiro, 
icom .domicilio .eleitoral no districto municipal de 
Meyer. .(.Qualificação requerida, n. 473," II1'-
zona.) -

2:770. Romeu Pereira (2.770), filho de Asdrubat '•Pereira -is 
-de 'Eloyna 'Maria da Silva, nascido a 28 d e . d e -
•zemhro.de -3911,'-no 'Districto Federal, residente á 
jiiua :Senador-Soares n . 22,«estudante, solteiro, com 
•domicilio eleitoral :iio -districto municipal dei 
•Meyer. .(Qualificação requerida, n . 1.557, 7 a 

zona.;; 
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2.771. Antenor. Teixeira Guimarães (2.771), : filho cie Paulo 
João> Teixeira. Guimarães- e- de Joaquina do Nasci
mento;.'nascido a 2 de julho de 1894, no Districto 
Federal, residente" á- rua. Joaquim Tavora nu
mero 30,. empregado^no> commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 370, 10 a 

zona.)' 

2.77.2.. OswaldO'Carlos. Teixeira. (2..772),, filho de Francisco 
Carlos Teixeira e. de Amélia Martins Teixeira, 
nascido., a 9 de. fevereiro do 1906... no Distrcto 
Federal,, residente á rua Maria. Vargas, n. 22, em
pregado'no> CQmm.er.cio; casado, com domicilio elei
toral no districto municipal, de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 526,: 12 a ' zona.) 

2.773.. SimãO'. Antônio de Souza (2.773), filho-de João B a -
püs l a de Souza. e de Isaura Ferreira de Souza, 
nascido» a .9' de. fevereiro de 1909, no Districto F e 
deral; residente á: mia* Cruz e Souza. n . 103, em
pregado; no ; commercio; solteiro;, com domicilio 
eleitoral no districto- municipal de- ' Inhaúma. , 
(Qualificação requerida, n. 435, 12 a zona.) 

2.774'. Moaeyr da! Silva. (2.774), filho' de Domingos Carmello 
da: Silva, e' d e Leonar' Augusto, da. Silva, nascido 
a 21 de. outubro' de> 19.1.2, no. Districto Federal, 
residente á: rua. Guyaz:n.. 35, empregado no com
mercio, solteiro, com1 domicilio' eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida n . 404, 1 1 a zona.) 

2.775'.- Ácalissimo Maranhão (2". 775); filho-de-Sebastãb Ma
ranhão e de Catharina Maria da' Conceição, nas
cido a 4 de outubro de 1909; -Estado do Rio dc 
Janeiro, residente 1 á travessa Affonso5 n. 15 A, em
pregado-, no commercio, csado; com domicilio ' 
eleitoral no districto municipal' de Meyer. (Qua r 

lificação requerida, n. 772, 19 a ;zona.-)' 

'2776. Nelson Fernandes Pereira (2.776), filho de Pedro Pe
reira Sobrinho e de Maria. Fernandes; nascido a 

' 29' de março de 1913; no- Districto». Federal, r e -
' sidente á rua Coronel- Brandão' n . 28';. empregado 

no commercio; casado, com. domicilio eleitoral no 
districto municipal, de- Meyer. (Qualificação re 
querida, B v - E . 58 ; n. 7'.570, 5 a i zona . ) • 

2.777. Nelson. Vianna de-Souza (2.777), filho de Ari indo 
Vianna de-Souza e de Maria Francisca de Jesus, 
nascido a 6 de janeiro de.- 1910, no Districto Fèr 
dcral.. residente a rua. Silva Xavier n. 124, fune-. 
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrcto municipal de Meyer. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 76; n . 191, I a zona.) 

2778. Paulo dc Moraes e Silva (2.778), filho de Francisco 
de Moraes e de Francisca Lopes, nascido a 9 de 
junho de 190.4, no Districto Federal, residente á 
rua-Bella Vista ri. 130, do commercio; casado, com. 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação'1 requerida, B-. E . n . 373, 
10 a ' zona.) 

2.779,. Amando Fernandes (.2.779),, filho de. Antônio José 
Fernandes e de Clara César Fernandes, nascido a 
17 de janeiro de 1913, no Districto Federal, resi
dente á- rua Efeleodõra n-. 42-A1, servente- de 2 a 

classe, solteiro, com- domicilio'- eleitoral no dis
tricto- municipal' de Inhaúma'. (Qualificação "ex-
officio", » . E . 78; n . 1, 4 a zona'. )-

2.780, Ary Monteiro dc Barros (2.780),. filho de Domingos 
Monteiro de Barros e- de Rosa1, da. Conceição, nas
cido a 1 de agosto de 1908;. no Districto Federai, 
residente á" rua Júlio- db- Carmo n. 476; do óom-
mercio; solteiro, com domicilio: eleitoral no dis
tricto- municipal de Mever. (Qualificação "ex-
officio"; B'. E . 66,- n . 400, I a zona.)< 

2:781. Antônio Pereira. Loureiro (2.781), filho de Antônio 
Pereira Loureiro e- da Delfina Bereica, nascido a 
17 de maio de 1888, em Portugal, residente á rua 
Ramiro- Magalhães n . 17', lavrador, casado,-, com 
domicilio eleitoral no' districto' municipal da 
Meyer. (Qualificação- "ex-officio-"; BI E. 74, nu 
mero 1.478; 14a- zona. }t 

2.78-2, Arthur Gomes da Cruz (2.782),. filho de Francisco 
Pe.res da Cruz e de Rosa Gorne| da Cruz, nascido 
a 17' dc abril de 1911',. no Districto Federal, resi
dente & rua. Miguel' de Frias n. 49, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . E . 
67,. n . 868;. 7 a zona.) 

2.783. Adermeval Gonçalves Portugal. (2.783), filho de Ar
thur. Gonçalves Portugal e de Francisca Magda-
íena Portugal; nascido a 1. de março de 1910, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á- rua do Am
paro n. 91, operário, solteiro» com domicilio 
eleitoral no districto 1 municipal de-Mever. (Qua
lificação "ex-officio", B . E . 78,.n. 80', 1 1 a zona.); 

2.V78Í. Francisco Alves Machado (2.784)', filho de Antônio 
Alves- Machado e de Maria Soares Machado, nas
cido a 18 de" agosto de 1899, no Districto Federal, 
residente a rua Dias da C r u z n . 655', do commer
cio,, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Meyer. (Qualificação- "ex-offico", 
B, E'„ 66',. n.. 39.3,, I a zona\) , 

2..785. João Sordo (2.785).,, flho de Pascoal Sordo e de Ma
ria Rosarib' Malfatono, nascido a ; 11 de dezembro 
de 1S9B';. no Districto Federal,.residente â rua Sete 
n . 1, operário, casado, com domicilio-eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-
officio", B . E . 7S, n . 357, 1 1 a zona-.) 

2.7S0. João'Rocha (2.786),.filho dè Caetano Rocha e de E l -
vira-. Rocha, nascido a 2' de agosto de 1905, em 
São João Marcos, Estado do Rio de' Janeiro, resi-

• dente á. 'rua Bento Ribeiro n . 80; operário, sol
teiro;, com domicilio eleitoral' no districto muni 
cipal de Meyer. (Qualificação "ex-officio", B. E . 
78, n. 90; 1:1a zona.) ' 

2.787. Onivaldo Ferreira Pimenta (2.787), filho, da Josó 
Ferreira, Pimenta, e de Laura Ferreira Pimenta, 
nascido a 5 de março de 1912, no Districto Fe 
deral, residente á rua Guilhermina n'. 31, opera
ra;, solteiro; eom domicilio eleitoral no districto 
iíiunicipai de Meyer. (Qualificarão "ex-officio", 
B„ EV 78, n. 348; 11 a-zona. )-

2.788. Ôswaldo Lopes Guimarães (2.788),. filho de Bento 
Lopes Guimarães, e de Carolina Roque Guima
rães; nascido a 31 de março de 1907, no- Districto 
Federal-, residente á- rua Meyer n. 24, operário, 
solteiro), com domicilio eleitoral no' districto mu
nicipal, de" Meyer., (Qualificação "ex-officio", 
B . E . 78; n . 661, 1 1 a zona.)' 

2.789. Oswaldo Ferreira Dias (2:789), filho, de Josó Ferrei 
ra Dias e de Maria Gloria Lima Dias, nascido a 
18 de julho de 1910, no Districto Federal', resi
dente á rua. Engenho de Dentro, n . 235, barbeiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer: ('Qualificação "ex-offico", B. E. 
77,. n . 210, 4 a ' zona.) 

2.790. José ITaptista. da Costa (2.790), filho de Manoel Ba-
ptista diii Silva. Costa e de Maria, Simões da- Gosta, 
nascido a 2 de abril de 1915, no : Districto Federal, 
residente á rua Daniel Carneiro n. 131, lavrador, 
solteiro;- com domicilio eleitoral" no districio mu
nicipal; de Meyer. (Qualificação "ex-officio", 
B'. E . 74,. n. 1.459, 1,4a zona . ) ' 

, 2.79L.. João de AguiaT Ferrari. (2.791), filho de Antônio Fer -
rarii e, dè' Maria Aguiar Ferrar i , nascido, a 15 de 
junho; dê. 1915,, em Maceió,, Estado de Alagoas, r e 
sidente- á: rua. Dr.. Bulhões n . 197; lavrador, sol
teiro-,, com- domicilio eleitoral no districto muni
cipal; dè Mever;. (Qualificação "ex-officio", B. E -
74',. n . IA5T, Ua- zona..)' 

2.792. Martiniano Manoel de SanfAnna. (2.792),.filho de Flo-
reneio Manoel de SanfAiina. e de Dionisia Hu-
iioraía de SanfAnna,, nascido a 18' de julho de 
1912; na Disfeicto. Federal,, residente A rua Case-
miro. dè' Abreu? n. 42,. nickelador, casado, com do
micilio • eleitoral no districto' municipal de 
Mteyer. CQúaiificação requerida, n . 1.179, 7 a 

zona,)-

2.793. Noemia. Augusta de Sá (2.793), filha, de Olympio Ma
noel de Sá e. de Martiniana Augusta de Sá, nas-
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cida a 15 de abiül de 1'J10, no Districto Federai, 
residente á rua Vaz de Toledo n. 131, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 11.791, 7 a zona.) 

2 .794. Waldemar Pereira Martins (2.794), filho de João 
Pereira Martins e de Aurora Loureiro Martins. 2.805. 
nascido a 17 de setembro de 1914, no Districto Fe
deral, residente á rua Senador Pompeu n. 135, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-
officio", B . E. 78, n . 340, 1 1 a zona.) 

2*795; José Bernardino da Costa (2.795), filho de Manoel 
Francisco da Costa e de Antonia Prazalina de Al
cântara, nascido a 20 de setembro de 196, em João 2.806. 
Pessoa, Estado da Parahyba, residente á rua Vaz 
da Costa 26, .sargento da Armada, casado, com do- ' 

„ micilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma . (Qualificação ex-officio, B . E . 71, I a zona.), 

2.7C3. Antônio dos Santos Monteiro (2.796), filho de Ca-
semiro Russo e de Lúcia do Patrocínio, nascido a 
12 de fevereiro de 1884, brasileiro naturalizado, 2.807. 
residente á rua Maria 21, servente, casado, com 
domicilio .eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 71, I a 

zona.) 

.2.797. Esmeraldino Menezes de Oliveira (2.797), filho de 
Pedro José de Oliveira e"de Adelayde Menezes de 
Oliveira, nascido a 17 de janeiro de 1909, em Ma- ~ 

, ceió, Estado de Alagoas, residente á rua Valerio ' 2.808. 
n . 29, Quintino, I o sargento do Exercito, casado, 
com domicilio eleitoral, no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 77, 9 a 

zona.) . i 
2 .798. José Muller (2.798), filho de Christiano Augusto 

• Muller e de Maria de Nazareth Muller, nascido a 
5 de abril de 1906, em São João D'E1-Rey, Estado 
de Minas Gçraes, residente á rua Cachamby nu- 2.809. 
mero 241, 2 o sargento do Exercito, casado, com 
domicilio eleitoral ' no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, nu
mero 3, 9 a zona.) 

2.799. Celso Ferreira- Câmara (2.799), filho de Carlos Adria- ' 
no Câmara e de Joanna Ferreira Câmara, naseicio 
a 7 de* outubro de 1908, no Districto Federal, r e 
sidente á rua da Abolição n. 155, fundos, funccio- 2.810. 
nario municipal, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 7*4, 7 a zona.) ^ 

2 .800. Maria José Lacerda (2.800), filha de Antônio Ignacio 
Lacerda e de Maria Cândida Lacerda, nascida a 23 
de julho de 1897, no Districto Federal, residente 
á rua Borges Monteiro n . 91-A, funccionaria mu- o g j j 
nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto'municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 79, n . 14, 7 a zona.) 

2 .801. Elza Bezerra Pimentel (2.801), filha de Eduardo Ho-
norio de Amorim Bezerra e de Maria da Gloria 
Mattos Bezerra, nascida a 10 de abril de 1898, no 
Districto Federal, residente á rua .Vülela Tavares 
n . 67, professora primaria, easada, com domicilio . 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua- ^•olz. 
lificação ex-officio, B . E . 74, n . 91, 7 a zqna.) 

2.802. Hilda F . Dantas D'Avila (2.802), filha de Pedro Al
ves da Fonseca e de Maria Rodrigues da Fonse
ca, nascida a 14 de junho de 1899, no Districto 
Federal, residente á-rua Aquidaban n . 168, fun
ccionaria municipal, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi- 2.813. 
cação ex-officio, B . E . 78, 4 a zona.) 

2 .803. Amélia de Castro Vianna (2.803), filha de Henrique 
de Castro Vianna e de Alexandrina da Silvu 
Vianna, nascida a 26 de março d? 1907, no Dis
tricto Federal, residente á rua Gustavo Gama nu
mero 9, funccionaria municipal, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 2.814. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 74, 7 a zona.)- . -

. 2 . 804 . Maria de Lourdes Moreira (2.804), filha de Romeu 
Stozembach Moreira e de Qcarlína Cândida "Fer

reira Moreira, nascido a 26 de junho dc 1913, no 
Districto Federal, residente á rua Ramiro Maga
lhães n. 76, funccionaria municipal, solteira, com 
cioiTÍicilio eleitoral* no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E . 79, n. 30, 
7 a zona.) T 

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 Districto Federal, residente. á rua 
Cardoso n . 66, funccionaria municipal, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E. 9, uu-

• moro 25.401, 4 a zona.) 

ZeJia Caldas Graf (2.806), filha de Gustavo Graf e 
de Zelia Caldas Graf, nascida a 7 de junho de 
1912, no Districto Federal, residente á rua São 
Francisco Xavier n . 514, funccionaria municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral, no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B. li-, 

' 74, n . 312, 7 a zona.) 

Nyrce Rodrigues dos Santos (2.807), filha de Jose 
Vicente Dias dos Santos e de Adelina Soares Ro
drigues dos Santos, nascida a 22 de fevereiro de 
1912, no Districto Federal, residente á rua An.na 
Nery n. 299, professora primaria, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
(Qualificação ex-officio, B. E . 71, n. 251, 7 a 

zona.) 

Nair dc Gusmão Lima (2.808), filha dc Carlos^ Fer
rão de Gusmão Lima e de Maria Mathilde de Gus
mão Lima, nascida a 25 de junho de 1912, em 
Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua 10 n. 39, Villa Eüjgenho da Rainha, funccio
naria municipal, solteira, com domicilio eleitoral 
tio districto 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* Fon
seca Franco, nascida a 6 de outubro de 1902. no 
Districto Federal, residente á roa Victor Meirel-
les n. 189, casa 5, professora primaria, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex^bfficio, B. E . 79, 7 a 

zona.) 

Euclydes da Gosta Lima (2.810), filho dc Hcmani 
Eurico da Costa Lima c de Cozarina Ferreira de 
Lima, nascido a 13 de abril de 1912, no Districlo 
Federal, residente á rua Barão Bananal, n . 151, 
funecionario municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qua
lificação ex-officio, B. E . 70, I a zona.) 

Carmen Cancella Collares (2.811), filha de Manoel 
Gpnçalves Cancella e de Laurentipa Rodrigues Pe
reira Cancella, nascida a 10 de abril de 1902, no 
Districto Federal, residente á rua das OÍTicinas 
n . 6, funccionaria municipal, easada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 79, u . 
tuna.) 

04, 

Lia Brown Duarte (2.812), filha de Jorge Brown o 
de Amélia de Medeiros Brown, nascida a 1 de ju 
nho de 1905, em Nictheroy, residente á rua Silva 
Rabello n. 101, casa 17, funccionaria municipal, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 
79, n. 87, 7 a zona.) 

Elienne de Souza Santos (2.813), filha de Gastão 
Santos e de Alda de Souza Santos, nascida a 21 
de novembro de 1908, no Districto Federal, resi
dente á rua Maria Calmon n.. 37, funccionaria 
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação ex-
officio, B,. E . 78, 7 a zona.) 

Maria de Lourdes Araújo Carvalho (2.814), filha 
de Josó Ramon Carvalho e de Eugenia Araújo Car^-
valho, nascido a 17 de janeiro de 1902, no Dis
tricto Fedoral, residente á rua São Francisco Xa-



Se^ia-feira. 28 BOLETIM. ELEITORAL S e t e m b r o de 1934 4035 

vier n . 038,, casa 4, funccionaria municipal, sol
teira, com. domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 
79, 7 a zona.) 

2.815. Celestina Gosta ^(2.815), filha de Antônio Rodrigues 
Nunes e de "Maria Guetos de Menezes, nascida s 
6 de março de 3880, no Districto Federal, resi
dente á Estrada Nova da Pavuna n. 881, fun
ccionaria municipal, viuva, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Inhaúma. (Quali
ficação ex-officio, B . E . ;79, n . 52, 7 a zona.) 

2.810. Ottiíia Vieira (2.816),, filha de Antônio Fernandes 
_ Vieira e-de Isabel de Mello Vieira, -nascida a 29 
* de dezembro .de 1904, no Districto Federal, resi

dente á rua São Gabriel n. 33, professora prima
ria, municipal, -viuva, com domilicio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação ex-
officio, B . E . 74, n. 278, 7 a zona.) 

2.817. Alcides' Arruda (2.817)' filho de João Pedro Arruda 
e de' Paulina Elvira de Arruda, nascido a 27 de 
fevereiro de 1904, no Districto Federal, residente 
á rua Bazilio da Gama n. 59, ajudante do Exer
cito, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio, 
B. E . 75, n . 3, 7 a zona.) 

2.818. Maximiano Fer re i ra Dias (2.818), filho de Jeronymo 
Manoel Ferreira e de-Barbara Felizarda Ferreira, 
nascido a 29 de maio de 1876, em Pirahy, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á Estrada Octaviano 
n. 48, empregado publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 7,0, 7 a zona.) 

2.819. Adolpho Duarte (2.819), filho de Francisco Antônio 
Duarte e de Corina Lima Duarte, nascido a 27 de 
fevereiro de 1901, ho Districto Federal, residente , 
á rua Parimá n . 71, empregado publico, solteiro,' 
com .domicilio eleitoral no districto municipal de -
Inhaúma. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, 7 a 

zona.) . • 

2.320. Mario José Fernandes (2.820),.filho de Luiz José 
Fernandes* e de Garmelinda Fernandes Dias, nas
cido a 10 novembro de 1905, no Districto Federal, 
residente á rua José dos "Reis n . 739, funeciona
rio publico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-
officio. li. E . 70, 7 a zona.) 

2 .821 . !.uurival Vieira Borges (2.821), filho de Antônio 
Vieira Borges e de Antonia Gonçalves, nascido a 
(> de outubro do 1898, em Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Barão Bom Retiro 
n: 135. funecionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral, no .districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . Ei 70, 7 a zona.) 

2.822. Luiz 'Lessa Martins (2.822), filho de' José Antônio. 
Martins e de Horminia Lessa Martins, nascido a 24 
<o. fevereiro dè 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua Lopes da Cruz n. 57, empregado p u 
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Inhaúma. (Qualificação ex-officio, 
B. E . _70, 7 a zona.) 

2.823. Nelson Luiz de Góes (2.823), filho de Manoel Luiz 
de Góes e de Maria dc Jesus Góes, nascido a 19 
de janeiro dc 190-7, no Districto Federal, residen
te á rua Maria Paula n. 29, Engenho de Dentro ; 

empregado publico, casado, com domicilio- e le i 
toral no districto municipal de Inhaúma. (Quali
ficação ex-officio, B . E . 70, 7 a zona.) 

2 .821. Dimas Rodrigues Sandira (2.824), filho do Bento Ro
drigues Sandim e dc Maria da Guia Sandim, nas
cido a 30'de junho dc.1913, no Districto FederaV 
residente á rua Nina Ribeiro, n . 53, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de municipal da Meyer. (Qualificação e*-
officio, B . E . .66, I a zona.) 

' i .825. Valentim Tavares de Almeida (2.825), filho de Fran
cisco Tavares de Almeida e de Thereza Cândida dc 
Almeida, nascido a 17 de julho de 1902, no Dis
tricto Federal, residente á"rua Magalhães n . 5 0 , 

portuário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal . de Meyer'. (Qualificação ex-
officio, b : E. .67, 7 a zona-.) -

2.826. Lúcia Rodrigues Caramigo (2.826), filha de Josó Ca-
ramigo e de Elisa Caramigo nascida a 18 de maio 
de 1899.. em Amparo, Estado de São Paulo, resi
dente á rua Flaefe n. 75, operaria, casada, com 

' domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E.. 78, n . 698, 
1 1 a zona.) 

2.827. Amaury Fonseca de Oliveira Reis (2.827), filho de 
Alberto de Oliveira Reis e de Adelina Fonseca de 
Oliveira Reis, nascido a 8 de julho de 1913, no 
"Districto Federal, residente á. travessa Claudina 
n. 103, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no' districto municipal de Meyer. (Qualifica-

• - " ção requerida, n . 638, I I a zona.) 

2.828. Maria Bastos Castro e Silva (2.828), filha de F r a n -
. . eisco Alves Leite Bastos eJ de Jaçintho Muniz Leite 

Bastos e de Jacinth» Muniz Eeite Bastos, nascida 
, a 19 de junho de 1872, no districto Federal, r e 

sidente no Morro do Vintém n . 222,: domestica, 
viuva, com domicilio, eleitoral no districto muni
cipal de Méyer. (Qualificação requerida, n . 99, 
1 1 a zona.) /-

2.8.29. Landicea Sepulveda (2.829), filha de Josó Ferreira 
- Sepulveda e de Josephina de Oliveira .Sepulveda, 

nascida a 27 de junho de 1915, nò Districto Fe 
deral, residente á rua Garolina Santos n,.; 104, 
professora, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n. 1.302, 1 1 a zona.) • ' 

2.830. Dyanira Maia Carneiro (2.830), filha de Arthur de 
• hSouza Maia e de Elvira c*,3 Oliveira Maia, nascida 

a, 10 de junho de 1910, no Distric-to Federal, r e 
sidente á rua Eleutherio Motta n . 67, operaria, 
'casada, com domicilio eleitoral no districto muni -
ciual de Meyer. • (Qualificação ex-officio, B . E . 
78. n . 696. 11 a zona.) * 

"2:831. 

2.832. 

•2.833. 

Gráia de Albuquerque (2.831), filha de João Cordei
ro de Albuquerque e de Julia Albuquerque, nas-

* cida a 25 de julho de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua 'Wenceslau n. 10"4, operaria, sol
teira, com. domicilio eleitoral no .districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 
78, n . 642, 1 1 a -zona.) 

Cremilda de Souza Maia (2.832), filha.de Arthur de 
Souza Maia e de Elvira de Oliveira Maia, nascida 
a 4 de junho de 1913, no.Districto Federal, resi
dente â. estrada Engenho"'da Pedra n . 745, ope
raria, solteira; com. domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . 
E . 78, n . 634, 1 1 a zona.) 

Octavio Tavares Júnior (2.833); .filho de Octavio 
Josó Tavares e de Maria Chaves Torres, nascido 
a 18 to abri! de 4915, era Uberaba, Estado de Mi
nas Geraes, residente á rua Magalhães Couto ri. 48, 
operário, solteiro, com domicílio eleitoral no dis
tricto municipal , de Meyer. (Qualificação ex-
officio, B.- 'E. 78, n. «50, 1 1 a zona.) 

.834. Tercei Lisboa (2.-934), filha de Plinio César Guima
rães Lisboa e de- Isaura Lapa Lisboa, nascida a 30 
de abril de 1916, rio Districto Federal, .residente 
á rua Wenceslau n. 102, operaria, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E . 78, nu-

'-mero 643, 1 1 a .zona O 

.835. Alxlemiro de Souza Maia (2.835), filho de Arthur de 
Souza Maia e de Elvira de Oliveira Maia, nascido 

•a 1 de janeiro de 1916, no Districto.-Federal,' re- -
' , ' • sidente á estrada Engenho da Pedra n. 745, ope

rário, solteiro, com domicilio eelitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officia 
B . E . 78, n. 635, 11 a zona.)"' 

.836'. C 'auco Corrêa Chagas (2.836), filho de Jaeintho Fon
seca Chagas e de Latira Corrêa Chagas, nascido a 

* 23 de dezembro de 1915, em -Nictheroy, Estado -do 
Rio de'Janeiro, residente á rua Barão Bom Reti-

http://filha.de
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ro. ri. 297 ( lavrador, solteiro; com domicilio eleir 
tóral no:districto municipal de Meyer ; (Qualifi
cação ex-Officio. B . E . 74, l*4a Zona.) 

2.837. 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. Districto Fe
deral, residente á rua Itaquaty o. 62, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer.. (Qualificação ex-officio. 
B . E . 66, I a Zona.) 

2:838. Nestor Baptista Corrêa.Chagas (2.838), filho de Ja-
cintho da Fonseca Chagas e de .Laura Corrêa 
Chagas, nascido a vinte e quatro do junho de mil 
novecentos c treze, em Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, residente a rua Barão Bom. Retiro nu
mero 297, lavrador, solteiro, com domicilio; elei
toral no districto municipal de Meyer. (Quali
ficação ex-officio. B . E . 74, 14 a Zona.) 

2.839. Japhet Santos (2.839), filho de Alberto Augusto dos 
Santos e de Ruth de Oliveira Santos,;nascido a 
19 de fevereiro'de 1913, no Districto' ;> Federal, 
residente á rua Barão Bom Retiro' n . 297, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no" dis
tricto- municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 1.260, 1 1 a Zona.) 

2.840 Cosme Vieira Aurenção (2.840), filho de Antônio 
Vieira Loureiro e de Nicolaça. Aurenção Vieira, 
nascido a 13 de de junho de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua Gonzaga Duque n':* 148, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral-,. no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação ro-
qiíerida, n . 10.159, 7 a Zona.) 

2.8-41. Abilio Guedes Chaves. (2.841), filho de Alfredo Gue-
dos Chaves e de Èsmeria Gomes Vieira Chaves, 
nascido a 5 de novembro de 1912, no Districto Fe
deral, residente á rua Alvares Azevedo n . 64, 
operário, .solteiro, com dumicilioo eleitoral no 
districto municipal de-Meyer. (Qualificação re 
querida, n . 10.-855, 0 a Zona.) 

2.842. João José'de Meirelles (2.842), filho de Basilio José 
de Meirelles e de Amia Maria da "Trindade, nasci
do a .18 de junho dc .1878, em Rio Preto, Estado 
de_.Minas Goraes; residente á-rua Piauhy n . 83, 
commercio, casado,- com domicilio eleitoral no 

• districto municipal de :.Meyer. (Qualificação re 
querida, n . 10.163. 7 a Zona,) 

2.843. Odette Gosta Garcia (2.843), filha de Francisco Diogo 
da;;Costa-e de Maria., de Jesus Vianna da. Costa, 
nascida a, 5,de março de .1910, em Piraliy de 
SanfAnna, Estado do. Rio de Janeiro, residente á 
rua Joaquim Rosa n.- 72,' portuário, casado, com 
domicilio:'eleitoral no districto municipal de 
Meyer, (Qualificação ex-officio. B . E. 07, 7 a , 

"Zona.) -' 

2.844. Aryna Leal-de Amorim (2.844), filha de, Antônio Ro
drigues de. Amorim e" de Carlinda Leal de Amo
rim, nascida a 11 de maio de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua Pereira Nunes n. 156, 
casa 4, portuária, solteira, com;, domicilio eleito-
ra l 'no districto-municipal de Meyer. (Qualifica
ção, êx-officio.- B . E. ' 67,. 7 a Zona.) 

2.845. Isaltina Lapa Benevides (2.845), filha de João Anto-
, nio Lapa e 'de-Maria Luiza de Oliveira Lapa, 

nascida a 21 de junho de 1898, no Districto 
Federal, residente á rua Wenceslau n . 102, ope
raria, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal cie Meyer. (Qualificação ex-offi
cio. B . E.-78, n. 045, 1 1 a Zona.) 

^2 .840 . Daiila de Oliveira Rosa (2.846), filha de Manoel Fer
nandes Oliveira Rosa e de Orminda de Souza 
Rosa, nascida a 29 de junho de 1911, no Districto 
Federal, residente á rua Democráticos n . 8, 
operaria, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex-
officio. B . E . 78, n. 646, 1 1 a Zona.) 

2.847. Julieta Pereira da Silveira (2.847), filha de Manoel 
Pereira e de Bclmira Pereira, nascida a 9 de ou

tubro de 1906" nó Districto Federal, residente â 
rua Barão n. 290', 'operaria, casada, com domici
lio eleitoral no-districto municipal ' de Meyer. 
(Qualificação ex-officio. B . E.- 78, n . 638, 1 1 a 

Zona.), f-

2.848. Antônio Octavio Ribeiro (2.848), filho de Octavio 
Jorge Ribeiro e de Luiza Maria da Conceição, nas
cido a 15 de junho de 1895, em Arrozal de Pi - ' 
rahy. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 

. Venancia Ribeiro n. 181, pedreiro, solteiro, com 
domicilio ealitoral no . districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 846. 1 1 a 

Zona.) 

a.849. Hòllandina de Carvalho Pereira (a.849), filha de 
Manoel José de Carvalho e deJac in tha de Mello 
Carvalho, nascida a 9 de agosto de 1912, no Dis
tricto Federai,, residente á rua Wenceslau n. 64, 
operaria, casado, com domicilio eleitoral;no dis-
tricto'mumcipal dè Meyer. (Qualificação ex-offi
cio. B . E . 78, n. 639, 1 1 a Zona.^ 

2.850.' Rubem Pereira (2.850), filho de"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 Nor
te n . 26', lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer, (Qualifi
cação eXrOffieio. B. E . 74, 14 a zona.) 

2.851 Daniel de Moraes Carneiro (2.851), . filho de José 
Joaquim Carneiro e de Thereza.Lima de Moraes 
Garneiro, nascido a 27 de julho de 1914, em Be
lém, Estado do Pará, residente á rua Eleutherio 
Moita n . 67; operário, solteiro,, com domicilio 
eleitoral no districto municipalde Meyer, (Qua
lificação ex-officio. B . E . 78, n . 693, 1 1 a zona.) 

2.852. José Sothero de Souza Breves (2.852), filho de José 
Damasceno de Souza Breves e de Délfina Olym-
pia da Conceição, nascido em Falcão, Barra Man
sa, Estado do; Rio de Janeiro, residente á Ave
nida Suburbana i i . 1.184, operário, casado, com 
domicilio, eleitoral no districto municipal de 

-- Meyer. (Qualificação requetivla. n . 10.112. 7 a 

,zona.) x 

2.853. Bibiano Nunes Ferreira (2.853), filho, de Lucindo 
Nunes Ferreira e de Maria José Ferreira, nascido 
a 6 de dezembro dc' 1891, Leopoldina. Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Souza Barros nu
mero "212-A, portuário, solteiro,' com domicilio 
eleitoral no districto municipal dé Meyer. (Qua
lificação ex-officio. B . . E.^67, 7 a zona.) 

2 .854. Theophilo Nunes Ferreira (2.854), filho de Lucindo 
Nunes Ferreira e de Maria José Ferreira, nascido, 
a 2 de fevereiro dé 1874. em Leopoldina, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Souza Barros 
n. 212-A, portuário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação ex-officio. B . E í 67, 7 a zona.) 

2.855. Hermano Guilherme Mayer (2Í855), filho de Agenor 
Guilherme Mayer e de -.Mercedes Lacerda Mar
tins Pinho Mayer, nascido, a 24 de agosto de 1910, 

" no Districto Federal, residente á rua Barbosa da 
Silva n . 20, commercio, casado, com" domicilio 

. eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação reqeurida, n'. 11.517, 6 a zona.) 

2.856. Georgino Ângelo de Campos (2.856), filho de Ernesto 
. Campos e de Amélia Campos, nascido a 10 de ju 

lho de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, resi- > 
dente á rua Dias da. Cruz n. 110, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, n, 443, 
1 1 a zona.) 

2.857. Arthur Augusto Celestino (2.857), filho de Antônio 
Joaquim Celestino e do; Marcelina Adelaide, nas
cido a "22 dc abril de 1902, no Districto Federal, 
residente á rua Casémiro de Abreu n. 45, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districtov" 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, ; 

n. 1.146, 12 a zoha.) 
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2.858. João Antônio da Silva (2.858), filho de Antônio Mi
guel Silva e de Deolindâ da Conceição, nascido a 
27 de dezembro de 1901, em, Santo Antônio, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua Santo An
tônio n. 21 (Villa Militar), operário,, solteiro,, 
com domicilio eleitoral no districto municipal d e , 
Meyer. (Qualificação ex-officio. B . E . 78, nu
mero 591, 1 1 a zna.) . , 

2.859. Nelson'Veiga (2.859), filho.de Cândido Pereira das' 
• Neves 'e de Alzira Pereira das-Neves, nascido • a 

27 de. novembro de 1907, no Districto Federal, 
residente á rua Barão Bom Retiro n. 297, ope
rário, viuvo, com domicilio eleitoral, no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio. 
B . E . 78, n . 561, 1 1 a zona.) 

2.860. José Britto (2.860), filho de Antônio Britto e de Ma
ria de'Britto, nascido a 19 de março de 1896, no 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Porto 
Alegre n. 5, operário, casado, com domicilio elei
toral nò._district"o municipal nle Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 495, 1 1 a zona.) 

2 .861. Joracy Ferreira de Oliveira (2.861),'.filha de Orlan
do Bittencourt de Oliveira e de Felicidade Fran
cisca de Oliveira, nascida a 7 de maio. de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua José Boni
fácio n. 131, funccionaria publica, solteira, com 
domicilio eelitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 874, 1 1 a 

zona.) ' 

2.862. João Teixeira da Silva' (2.862), filho de Manoel Tei
xeira da Silva e de Maria da Rosa Lima e Silva, 
nascido a 20 dé março de 1910, no Districto Fe
deral, residente á rua General Clarindo n. 91, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re
querida, n . 489, 1 1 a zona.) 

2.863. Ary Donato Py (2.863), filho de Pedro Ignacio Py e 
de Paulina Dias Py, nascido,a 30 de abriFde. 1903, 
no Estado do Rio de.Janeiro, residente á rua Viu
va. CÍaudio n. 327, commerciante, casado, com 

• domicilio eleitoral no districto municipal de 
Méyer. (Qualificação requerida, n . .5 .75 '3 . 6 a 

zona.) 

2.864., Edison Machado Faleiro (2.864), filho de Joaquim 
Machado Faleiro Júnior e de Elvira Cândida Fa -
leiro, nascido a 7 de fevereiro de 1914, em São 
João dei Rey„ Estado de Minas Geraes, residente 
á rua Villela Tavares n . 15, commrecio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação' ex-officio, B . E . 67, 7 a 

zona.) ' 

2.855. Alberto da Veiga Cabral (2.865), filho de José da 
Veiga Cabral e de Feliciana da Veiga Cabral, 
nascido a 1.0 de abril de 1891, no Districto Fe 
deral, residente á rua Lucidio Lago n . 28, mo
torista, solteiro, Com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex-offi
cio. B . E. 67, n . 224, 7 a zona.) 

. 2.866. Seraphim Alves da Costa (2.866), filho dè Manoel Al-
•. i ves da Costa e de Angélica da Conceição- Costa, 

nascido a 28 do julho de 1913, no Districto Fe
deral,' residente á rua Souza Parcos n . 187, 

- commercio' solteiro, com domic:::-> eleitoral no 
districto municipal de Meyer. <Q aiificação cx-
officio. B . E . 66, n . 324, I a zona.) 

. 2 . 8 6 7 . Maximiano Pacheco Barboza (2.867), filho de Anto-
, nio Pacheco Barbosa e de Maria Coelho Barbosa, 

nascido a 23 de fevereiro de 1900, no Districto 
Federal, residente á rua Manoel Victorino nu
mero 157, operário, casado, com domicilio elei
toral no jjistrictò municipal de'Meyer. (Qualifi
cação-requerida. B . E . 51, n . 9.143, 7 a zona.) 

' 2 86S. João /ibreu Galvão (2.868), filho de Manoel Abreu 
Galvão' e de Conceição Abreu Galvão; nascido a 
23 de agosto de 1908, no Estado de- Minas -Geraes, 
residente á rua Moraes e Valle n . 47, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de Meyer. (Qualificação, ex-officio. B. E. 
66, n . 128, I a zona.) . ' 

2.869. João Alves Carneiro (2.869), filho de José Alves da 
. " Silva e de Maria Francisca da Silva, nascido • a 

14 dé julho de , 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua Faleiro n . 25, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio. B . E . 66." n . 238, 
I a zona.) 

2.870. Octacilio Rodrigues de. Mattos (2.870), filho dc An
tônio Rodrigues de Mattos e de Fabriciana do Me-

** nezes Mattos, nascido a 9 de outubro de 1900, em 
. "tguassu', Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua José Bonifácio n. 137, commercio, caéado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 080, 1 1 a zona.) 

2 .871. José de Souza (2,871), filho de Raul de Souza e de 
Alice Garcia dos Santos, nascido a 11 de outubro 
de 1912, no Districto Federal, residente á rua 
Adelia n . 67, lavradçx, solteiro, "com domicilio 
eleitoral no districto munic ipalde Meyer. (Qua
lificação requerida, B . É . 74, n . '906 , 14 a zona.) 

2.872. Julia Martins Lopes (2.872), filha de Francisco Mar
tins e de Piedade da Silva, nascido a l i de outubro 
de 1894, no Districto Federal, residente à rua Ba
rão S. Felix n. 24, commercio, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal- de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B : E . 67, i r . 200, 7 a 

zona.) 

2 .873. Antônio Braga (2.873), filho de Flodoaldo Braga e 
de Maria Barreto Braga, nascido a 8 de setembro 
de 1894, no Districto Federal, residente á rua Lu
cidio Lago n. 24, commercio, cagado, com domici
lio! eleitoral no districto municipal de Meyer. 

' (Qualificação requerida, n . 1.890, 1 1 a zona.) 

2.874. Carlos Delfino (2.874), filho de Aldo Delfino dos 
Santos e de Luiza Tavares Delfino, nascido a 1 dc 
agosto de 1907, em Diamantina, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Augusto Nunes n . 37, 
medico, solteiro, com domicilio ele"itoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
r ida, 'n . • 10.807, 12 a zona.) ' 

2.875. Adindo Soares de Brito (2.875), filho de Ezequiel 
Soares de Brito e de Maria Joaquina da Silva, 
nascido a 1 de, junho de 1916, -em Parahyba do 

' Sul,1 Estado do Rio de vJaneiro, residente á rua 
Borga Reis n. 188, portuário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal dc Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B.- E . 67, 3 a zona.) 

2.876. Ondina Barbosa de Oliveira (2.876), filha de Júlio 
Barbosa de Oliveira e de Amélia Martins de Oli
veira, nascido a 18 de abril de 1892, no Districto 
Federal, residente á rua Bento Gonçalves n. 43, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re 
querida, n . 1.323, 1 1 a zona.) 

2.877. Elvira Coelho Loureiro (2.877), filha de Manoel Lou-
renço Coelho e de Eugenia Rosa Coelho-, nascido a 
7 de julho de 1898, no Districto Federal, residente 
á'. rua S . B r a z n. 89, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 671, 1 1 a zona.) 

2.878. Mathilde Azambuja' (2.878), filha de Jeronymo Azam-
buja c de Rufina Azambuja; nascida a 7 de se
tembro de* 1882. em Santa Maria da Bôa Morte, 
Estado do Rio Grande do Sul, residente ã rua 
Dias da Cruz n. 59, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 1.260, 11» zona.) 

2.879. Alcina Jendiroba Vieira (2,.879), filha de João Heitor 
Jendiroba-e de Julia Cândida Jendiroba, nascida a 
15.de maio. de 1864, no Estado da Bahia, residente 
á rua Barão de Itapagipe n. 223, portuária, VÍUVÃ, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 67, 7* 
zona.' 1 ' ' 

2.880. Plavio Xav.ier da Costa (2.880), filho de Orozimbo 
Xavier da Costa o de Rita Soares da Costa, nas-
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cido a 11 de dezembro de 1914, no Districto, F e 
deral, residente á rua Joaquim Meyer n . 149, ty~ 
pographo, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
r i d a n . 632, 1 1 a zona.) - „. 

2 . 881 . Hélio Waddington Rademaker Greenwald (2.881), 
filho de*"Joâo Antônio Rademaker Greenwald e 'de 
Maria Guilhermina Waddington Greenwald, nas
cido a 16 de fevereiro de 1910, em Nictheroy, E s - . t t t 

tado do Rio de Janeiro, residente á rua Aristides 
Caire n . 127, commercio, solteiro,'com domicilio 
"eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua-
lifcação requerda, n . 1.310, 1 1 a zona.) 

2 .882. Thadja.de Oliveira Costa (2.882),. filha"de José de 
Oliveira Costa e de Jcsephina Rosa Costa, nascida 
a 5 de março.de 1892, no Districto Federal, resi
dente á rua Cirne Maia n. 33, operaria, viuva, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n. 543, 
1 1 a zona.)" • , 

1.883. José" Ruy Barbosa Caldas (2.883), filho de Aristóte
les Caldas e de Haydée Mendes Caldas, nascido 
a 1 de junho de 1907, no. Estado do Rio de Janei
ro, residente á avenida "Rio Branco n. 173, 5*» 
andar, guarda-livros, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Mever. (Qualifi
cação requerida, n . 3.991, I a zona.) 

2.884. Luiz José Gomes (2.884), filho.de José Luiz Gomes e 
de Guilhermina Maria da Conceição, nascido a 
30 de agosto de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua São Braz n. 35, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, B . Ê . 67, nu
mero 290, a i l a zona.) 

2.885. Armando Corroa de Oliveira (2.885), filho de Seve-
riano Corrêa de Oliveira e de Maria Corrêa de 
Oliveira, nascido a 14 de fevereiro de 1888, em 
Santa Maria da Borda do Matto, Estado do Rio 
Grande dó Sul, Tesidénte á rua Dias da Cruz nu
mero 59, commerciante, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 1.264, 1 1 a zona.) 

"2.886. Paulo Marques de Araújo (2.886),' filha dé Antônio 
José de Araújo e de Jesuina Marques de Araújo, 

„ nascido a. 22 de junho dè 1915, no Districto Fe 
deral, residente á rua Dias da Cruz n, 273, es-

* tudante,' solteiro, com; domicilio eleitoral rio dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . .1 .314 , 1 1 a zona.) 

2.887. Antônio Cândido da Conceição (2.8^7),.filho de, Ma
noel Cândido da Conceição, e de Maria Joánnacia 
Conceição, nascido a 1? de janeiro de 1895, em 

. Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, residente 
. á rua das Mangueiras n . . 16, commercio, solteiro, 

com domicilio eleitoral nb districto municipalide 
. Meyer. (Qualificação requerida, n . 9.387, 7 a 

zona.) 

2.888. Armaro.'Lopes (2.888), filho de Bernardino da Costa 
Lopes e de Glita Victoria. de "Macedo Lopes, nasci
do a 15 -de janeiro de 1893,.110 Districto Fe-

. déràl, residente ú rua Braulio Muniz u . 78, ope-
; rario, casado, com domicilio eleitoral no districts 

municipal de Meyer.' (Qualificação requerida, 
n . 1.319, 1 1 a zona.) . 

2.889. Joel de Moraes Carneiro (2.889), filho de José Joa
quim Carneiro •e de Thereza Moraes Carneiro,-

- . nascido a 10 de_ maio de-1908, em Belém, Estado 
do Pará, residente á rua". Eleutherio -Motta nu
mero '67 , operário, casado, com domicilio elei
toral no. districto municipal de Meyer. (Quali
ficação ex-officio, B . E . 78, ri, 695, 1 1 a zona.) 

2.890. Bclmira Pereira (2.890), filha de Agostinho José dos 
•>. .- Reis e dé' Julieta Pereira Deis, nascida a 10 de 

julho de 1888, no Districto Federal, residente á 
-rua Wenceslau n. 64, operaria, easada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 78, u. 639, l i a 

zona.) ' • 

2 . 891 . Alice Martins Lopes (2.891), filha de João Gomes Lo
pes e de Julia Martins Lopes, nascida a 21 do 
maio dé 1913, no Districto Federal, residente á 
rua Barão de Iguatemy n . 98, commercio, soltei
ra, corn domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, num*, 
ro 10.080,_ 12 a zona.) . 9 ' 

2.892. Antônio de Almeida Gonçalves (2.892), filho de Pe
dro José Gonçalves e de Laura de Almeida Gon
çalves, nascido a 23'de junho de 1902, em Santa 
Barbara do Monte Verde, Estado de Mmas Ge
raes, residente á ' rua Silva Xavier n . 224, casa i, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re
querida, nl, 956, 1 1 a zona.) 

2.893. Valdir da Silva Santos (2.893), filho de Luiz da Cos
ta Santos e de Eleutheria Pereira da Silva, nasci
do a 17 de abril de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua Coristança Barbosa n. 167, casa 
2, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 

• districto municipal de Meyer. (Qualificação re 
querida, n . 958, 1 1 a zona.) 

2.894. Dalila-Del Rio Martins Lima (2.894), filha de Albino 
Del Rio Vieira e dé Mariana Martins Del Rio, 
nascida a 26 de abril de 1904, no Districto Fe
deral, residente á rua Barão do Bom Retiro nu
mero 297, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n-. 860, 1 1 a zona.) 

2 .895\ Mario Amaral (2.895), filho de Francisco José do 
Amaral e de Amélia Florinda do Amaral, nasci
do a 2 de maio de Í883, em Nictheroy, Estado 
do Rio de Janeiro; residente á rua Araripe Júnior 
n . 19, Commercio, casado, com domicilio eleito-

. ral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 06, n . 204, I a zona.) 

2 .896. Jorge" Miguel Jocelyn (2.896), filho de Jayme Miguel 
Jocelyn e de Hercilia Gomes Jocelyn, nascido a 

'• 9 de abril cie 1916, no Districto Federal, residente 
á rua Dias da Cruz n . 127, operário, solteiro, 

' com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 67, 3 a 

zona.) 
, 2 .897 . José Joaquim Moutinho Filho (2.897), filho dc Josó 

' Joaquim Moutinho e de Amélia, dé Oliveira Mou
tinho, nascido a 4 dé junho de 1900,' em São Sal
vador/Estado da Bahia, residente a rua Bernardo 

' Guimarães'n. 71, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Quali
ficação requerida, n . 11.150 — 7 a zona.) 

2.898. Lirio. Dias dos Santos (2.898), filho de Alfredo Dias 
dos Santos e de Carmelita Alves'Dias, nascido a 16 
de junho dé 1908, em Santo Antônio do Aventu
reiro, Estado de Minas Geraes, .residente á rua Af-
fonso F e r r a r a n . 9, casa 5, commercio, casado, 
como domicilio eleitoral'no districto municipal de 

. - Meyer. (Qualificação requerida, n . 9.410 — 7" 
zona.) 

2.899. Antônio'da Fonseca Carvalho (2.899)", filho d e A n -
tonio da Fonseca Carvalho e ; de Bernardina \ \ ai\-
derley de Carvalho, nascido a 20 de maio de 188ü, 
no Districto Federal, residente á rua Dias da Cruz 

• h . 230, casa 7, pharmaceutico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida,"n. 11.610 — 6* zona.), 

'2 .900.. Haydée de Castro Attias (2."900), filha de José Jacon 
Attias.e. de Maria Augusta de Castro Attias, nas
cida a 22 de fevereiro de 1897, vno Districto F e 
deral, residente á rua Cardoso n . 22, enfermeira, 
viuva, com .domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, nu
mero 1.426 — 11* zona.) 

2 . 901 . Luiz de Azevedo Brandão (2.901), filho de Geremias 
. •;. Brandão Sobrinho e de.Aldina dè Azevedo Bran

dão, nascido a 9 dè junho de 1899, no Districto 
Federal, residente á rua Maria Albuquerque n. 46, 
commercio, casado, com domicilio, eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer". (Qualificação reque
rida, n . 6.073 — 8* zona. j 
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2.902. Sylvio Pereira dos Santos (2.902), filho de Justino 
Pereira dos Santos e de Margarida Julia, nascido 
a 21 de dezembro de 1911, rio Districto Federal s 

residente á rua Bento Gonçalves n . 43, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer." (Qualificação requerida, 

- n . 475 — 11* zona.) 

2.903. Alfredo Celestino Pinto (2.903), filho de Celestino 
Pinto e de Fortunata Maria dá Conceição, nascido 
a 28 de fevereiro de 1901, no Estado do Rio de J a 
neiro, 'residente á rua Miguel Fernandes n . 60, 
commercio. casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer, (Qualificação r e 
querida, n . 1.317 — 11 B zona.) 

2.901. Manoel Gonçalves Nunes (2.904),' filho de Manoel 
Gonçalves Nunes e dc Belmira da Silva Nunes, 

. nascido a 24 do junho cie 1894, no Districto Fe->> 

deral, residente a rua Luiz Silva n . 109, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Moyer. (Qualificação reque
rida, n . . 487 —~11* zona.) 

2.905. Domingos Macedo (2.905), filho de Custodio Macedo 
e de Gracinda Ferreira, nascida a 10 de julho do 
1912, no Districto Federal, residente á rua Pom-

• pilio de Albuquerque n . 172, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex offieio, 13. E . 78, n . 648 
-r- 11* zona.) 

2.906. i\'elson Bcnevenuto de Mello (2.906), filho de João 
Benevenuto de Mello e de Maria dos Anjos, nas
cido a 3 de maio de 1907, no Districto Federal, 
residente á rua Meyer n . 54, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex offieio, B . E . n . 78, 
li. 441 — 11* zona.) 

2.907. Ary Ferreira dos Santos (2.907)^ filho de Graciliano 
Ferreira dos Santos e de Maria José dos Santos, 
nascido a 4 de outubro de 1913, no Districto Fe
deral, residente á rua Cruz é Souza n. 48, por
tuário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex of
fieio, B . E . n . 67 — 7" zona.) 

2.908. Cândido Simões (2.908), filho de,José Guilherme Si
mões .o de Maria •Benedicta Simões, nascido: a 4 
de setembro dé 1907, em São Sebastião, Estado do 
Bahia, residente á rua Cláudio da,Costa n . 43, 

. portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex of
fieio,, B . E . n.' 67 :— 7 a zona.) 

i 2.909. Plácido Antônio dos Santos (2.909), filho de Ma-
riano dos Santos e, de Maria da Paixão.Santos, 
nascido ; à'2 dé janeiro de 1904, no Estado do Pará, 
residente á rua Baldraeo n. 19, operário, casado, 
com,domicilio eleitoral no districto municipal do 
Meyèr. (Qualificação ex offieio, B . E . n .N '78, nu
mero 619 —,'11* zona.) 

2.910. João Martins Castro (2.910), filho de Germano Mar
tins Castro e de Thereza de Jesus Martins,-, nas
cido a 11 de julho ds 1896, no Districto Federal-
residente á rua Guimarães n. 74, portuário,, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer. (Qualificação ex offieio, B, Ê . nu
mero 67 — 7* zona.) 

2 .911. Alvarino de Mello (2.911), filho de Agostinho Mello 
Farias e de Rita Rosa .Baptista, nascido a 30 de 
setembro de 1899, no Districto Federal, residente 
á rua Dias 'da Cruz n.- 822, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex offieio, B . E . n . 06. 

s n . 955 — 11" zona.) 
; 2.912. Clementina da Conceição Bleff (2.912), filha de 

Manoel Pereira Gomes e dé Maria da Silva Gomes, 
nascida a 1 de novembro de 1907,. no Districto 
Federal, residente á rua Padre Januário n. 119, 

' enfermeira, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re
querida, n. 11;739 — 7 a zona.) 

2 .913. José Antônio' da Cunha (2.913), filho do José Pinto 
da Cunha e de Antônio Ferreira da Cunha, nascido 
a 7 de abril de 1905, em "Vassouras, E . do Rio de 
Janeiro, residente, á travessa Rio Grande do Norte 
n . 94, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 606 — 11 a zona.) 

2.914. Diva Chaves de Abreu (2.914), filha de Domingos 
Loureiro Dias Chaves e de Edelvina Alves da Con-

' ceição Chaves, nascida a 21 de junho de 1898, no 
Districto Federal, residente á rua Miguel*Cervan-
tes n . 49, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 1.472 — 11" zona . ) , 

2.915. João Martins Oliveira (2.915), filho de João Martins 
Oliveira e de Rachel Lopes de Oliveira, nascido a 
22 de julho de 1911,no Districto Federal, resi
dente á rua Conselheiro Agostinho n . 31, por
tuário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex offieio, B . 
E. n. 67 — 7* zona.) 

2.916. 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 Districto 
Federal, residente á rua Aristides Caire n . 230, 
professora municipal, solteira, com domicilio elei
toral no' districto municipal de*Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . ' 1,516 — 11" zona.) 

2.917. Luciano Pedreira (2.917), filho de Antônio Pedreira 
e de Alzira Baptista Pedreira, nascido a 7 de no
vembro de 1913, no Districto Federal, residente á 
rua 24 de maio n. 1.365, funecionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.274' 

11* zona.) ' 
2.918. Orlando dos Santos Barbosa. (2.918), filho de Lau-

"rindo dos Santos Barbosa e de Alcina da Conceição 
Costa,, nascido a 19 de março de 1907, no Dis
tricto" Federal, residente á rua Angelina ii. 126, 

• operário, solteiro, com. domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex offi
eio, B. E . n . 78, n . 6'31 — 11 a zona.) 

2-919.. Edgard da Silva Ferreira (2.919), filho de João An
tônio Ferreira e de Adelaide Ferreira, nascido a 
18 de maio de 1913, no Districto Federal, resi
dente íi rua Maranhão n . 92, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex offieio, B . E . n . 78, 

, n . 641 — 11* zona.) 

2.920. Eurides Benevides. Macedo (2.920), filha de Manoel 
Benevides e de Isaura Benevides, nascida a 10 de 
junho de 1914, no Districto Federal, residente á 
rua Pompilio Albuquerque n . 172, operaria, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex offieio, B . E.' 
78, n . 649 — 11" zona.) 

2 .921. Aristides Benevides (2.921), filho de Manoel Bene
vides e de Isaura Benevicles, nascido a 7 de julho 
de 1916, no Districto Federal, residente á rua 
Pompilio Albuquerque p . 172; operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dó 
Meyer. (Qualificação cs offieio, B . E . 78, nu
mero 647 — 11° zona.) * 

2.922. João Benedicto Ottoni Bastos (2.922), filho de Eu-
logio Franquilino Bastos : e de Z.ülmira Esteves 
Ottoni Bastos, nascido a. 18 de julho de 1900, em 
Serro, Estado de Minas Geraes, residente á riia 
Bellá.Alsta n . 11, advogado, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 998 — 11* zona:) 

2.92a-. Mario José da Motta (2.923), filho de Júlio José da 
Motta e de Maria Tavares ,da Motta, nascido a 30 
de dezembro de 1913, no- .Districto Federal, resi
dente á-rua Paraná ri. 290, no Districto Federal, 
residente á, rua Paraná n. 290, operário, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex offieio, B . E . 78, n . 633 — 
11* zona.) 
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2.924. João Machado Martins (2.924), filho de João Ma
chado-Martiiis e de Maria de Souza Martins,. nas
cido a 7 de maio.de 1901, no Districto Federal, re
sidente â roa José Bonifácio n. 186, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 10.853 — 7 a zona.) 

2.92o. Irene de Abreu Franco Bittencourt (2.925), filha 
de Alipio Ferreira Franco, e de Maria da Gloria 
de Abreu Franco, nascida à 24 de junho de 1884, 
em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, res i 
dente á rua Miguel Gervantes n . 49, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu-

' mero 1.476, 11* zona.) 

2.920. Joaquim Pinto Sampaio (2.926), filho de Henrique 
Pinto Sampaio e de Maria Delfina Sampaio, nas
cido a 10 de junho de 1868, no Districto Federal, 
residente á travessa. Rio Grande do Norte n . 2, 
guarda-livros, viúvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re
querida, n. 1.485 — 11* zona.) 

2.927. Enyr Amorim de Souza (2.927), filho de Reynaldo 
Ferreira de Souza e de Elvira Amorim de Souza, 
nascido a 30 de setembro dc 1915, noDistricto Fe 
dera l residente á rua Lins de Vasconcellos u. 331", 
casa 3,-commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto muicipal de Meyer.. (Qualificação 
requerida, n, 1.007 — 11 a zona.). 

2.928.. Maria da Gloria Queiroz (2.928), filha de José Au
gusto Queiroz e de Urbana de Jesus Queiroz, nas
cida a 28 de agosto de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua Miguel Cctfvantes. n. 45, domes
tica,,solteira, coni domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 1.471 — H* zona.) 

2.929. Antônio Egypto Rosa de Carvalho (2.929), filho dc 
Alfredo Egypto Rosa Carvalho e de Julia Paula de 
Carvalho, nascido a 7 de-agosto de 1909, no Dis
tricto Federal,, residente á rua dos Cardosos nu
mero 26, sobrado, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida. B . E . 63, u, 10.810 — 
7 a zona.) 

2.930. Luiz Carvalho França (2.930), filho de Onofre Antô
nio França e de Luciuda de Carvalho Franca, nas
cido"1 a 17 de abril de 1912, DO Districto Federal, 
residente á rua 8 de Dezembro n . 34, .sobrado, 
portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex ofi
cio, B. E . 67 — 7 a zona.) 

2 .931. Pedro Lazarini (2.931),. filho de João Lazarini c d.c 
Maria Lazarini, nascido a 18 de dezembro de 1899. 
no Districto Federal, residente á rua D. Thereza 
n.. 43, operário, casado, com domicilio eleitoral 
"no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n. 9.414 — 7 a zona.) 

2.932. Euelydes Arnaldo dos Santos (2.932), filho de-Al
fredo Arnaldo dos Santos e de Dolores Maria dos 

^Santos, nascido a 15 de março de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua D. Thereza n. 55. 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral - no 
districto .municipal de Meyer. (Qualificação re
querida, n . 10.099 — 7 a zona.) 

2.933. Jrv-é Lúcio da Fonseca (2.933), filho de Osório Lúcio 
da Fonseca e de Maria -Ribeiro Leite, nascido a 
27 de junho de -1907, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua São Frauciseo Xavier n . 386, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. ('Qualificarão ex ofi
cio, B.~E. 60 — 1* zona.) 

\ • « 
2.934. Bento Maselli, (2.934), filho de Deofobo Maselli e de 

Maria Néry, nascido a 9 de maio de 1S97. em 
Araraquara. Estado de São Paulo, residente á rua' 
"Visconde de Santa Isabel n . 325, portuário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de. Meyer. (Qualificação ex offieio, B. E 
67 — '7 a -/.ona.) 

2.933. Albino Pinto Ferreira Alves (2.935), filho de Josó 
Ferreira Alves e de Carlota Pinto de Lemos, nas 
cido a 26 de julho de 1886, residente á rua São 
Christovão n. 541, commercio, casado, com domi- _ 
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer.. 
(Qualificação ex oficio, B . E . 66 — I a z o n a . ) ^ 

2.930. Del mar '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 Districto F e 
deral, residente á rua João Romariz n . 86-A, 
portuário, solteiro," com domicilio eleitoral no . 
districto municipal de Meyer. (Qualificação ex 
offieio, B . E. 67, 7 a zona.) 

2.937. Jorge cia Silva (2.937), filho de Joaquim Gomes da 
Silva e de Augusta Soares da Silva, nascido a 7 
de-maio de 1907, em Juiz de Fora, Estado de Mi
nas Geraes, residente á rua Piauhy n. 25, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dc Meyer. (Qualificação requerida nu 
mero 978, 1 1 a zona.) 

2.938.' Euelydes Affonso Ribeiro (2.938), filho de Brasili-
cia Pinheiro, nascido a 26 de outubro de -1896, 
no Districto Federal, residente á rua Sá numero 
25-L motorista, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida n. 702, 12 a zona.) 

2,939. Isabel da Silva Faria (2.939), filha de José da Silva 
e do Eu-zebia dos Santos, nascida a 4 de julho de 
1897, no Districto .Federal, residente á rua Af
fonso Ari nos n. 18, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 1.3.03, 1 1 a zona.) 

2.9'lü. Henrique Marques da Silva (2.940), filho de Antô
nio Marques da Silva e de Rosalina Marques da 
Silva, nascido a 15 de março de 1902, no Districto-
Federal, residente á rua Josó Bonifácio n. 163, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto 'municipal de Meyer. (Qualificação ex of
fieio, B. E. 74, 14a zona.) 

2 .941. Orlando Cappatto (2.941), filho de Guilherme Cap
patto e de Maria Cappatto, nascido a 7 de abril de 
1913, no Districto Federal, residente á rua Fer 
reira de Andrade n. 42, lavrador, solteiro, com 
•domicilio eleitoral . on districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex offieio, B. E. 74, 14 a 

zona.) 
2.0;:. 1. Pliuio Moreira (2.942), filho de Manoel Antônio 

Moreira e dc Isabel da Silva Moreira, nascido a 
11 de junho de 1910, no Districto Federal, res i 
dente á rua Moreira, n. 98, casa 5, portuário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificaç-Jo ex offieio, B . 
E . 67, 7 a zona.) 

".Oi'). . Orlandino Ferreira da Veiga (2.913), filho dc Er 
nesto Ferreira da Veiga e de Laura Ferreira da 
Veiga, nascido a 31 de julho de 1913, no Districto 
Federal.- residente-á rua Taubató n. 9, portuá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
.municipal de Meyer. (Qualificação ex offieio, 
B . E. 67, 7 a zona.) 

2*..9ií, José de Sampaio Pereira da Costa (2.944), filho de 
Antônio Sampaio Pereira cia Costa e de 'Zulmira 
Xavier de Sampaio Costa, nascido a 4 de junho 
de 1910, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua. Bolívia n . 27, esfudante de me
dicina, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n. 9.972, 6 a zona.) 

2 .913. Heitor Gervasio da Cuuha (2.945), filho de Ar tinir 
Gervasio cia 'Cunha e de Idalina Marianna da' 
Cunha, nascido a 8 de setembro de 1906, no Dis
tricto Federal, residente á rua Jardim numero 17, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto'municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 10.871, 6 a zona.) 

2..S4t3. Oswaiclo de Almeida Cardoso (2.946), filho rle Odo-
rico Freitas Cardoso e de Celina Castorina de Á \ - J 
ineida, nascido a 28 de novembro de 1904, no \ 
Districto Federal, residente á rua José Rodrigues * 
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n . .39, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
tio districto municipal de Meyer. (Qualificação 

, ex offieio, B . B . 78, n . 588, 1 1 a zona.) 

' 2 .947. Norival Antônio Affonso (2.947), filho de Luiz An-
"tonio Affonso e de "Virgínia da Silva Affonso, 
nascido a 3 de outubro de 1904, nd Districto Fe 
deral, residente ã rua Casc-mlro de Abreu nume
ro 111, funecionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida n . 915, 12 a zona.) 

2 .943, José Ti to (2.948), filho de Tito Domingos e de Ma
ria da Conceição, nascido a 6 de junho de 1910, 
no Districto Federal, residente1 á rua Paramirim 
n . 24, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex offieio, B . E . 74, n . 998, 14" zona.) 

2.949. Oswaldo Alfredo da Silva (2.949), filho de Alfredo 
Caetano da Silva e de Honorata Oliveira da Silva, 
nascido a 9 de junho de 1904, no Districto F e 
deral, residente á rua 10, n . 63, portuário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal cie Meyer. (Qualificação ex offieio, B . E . 
67 7 a zona., . • * 

2.950. Horacio AÍves Ribeiro (2.950), filho de Euphrasio 
Alves Ribeiro e de Angela. Ricca, nascido a 26 de 
outubro de 1909, no Districto Federal, residente á 
rua Maria Romana n. 17, casa 1, portuário, sol
teiro, com domicílio- eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E . 

. 67, n . 240, 7 a zona.) 

2 .951 . Raul do Amaral Ribeiro (2.951). filho de Emilio do 
Amaral Ribeiro e de- Maria Abreu do Amaral Ri
beiro, nascido a 17 de novembro de 1884, no Dis
tricto Federal, residente á rua Henrique Dias nu
mero 39, commercio, casado, com domicilio elei- / 
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 568, 8 a zona.) 

2 .952. Antônio Gomes de Moraes (2.952), filho de Manoel 
Antônio de Moraes e de Ermelinda da Rocha Go
mes, nascido a 16 de junho de 1905, no Districto ' 
Federal, residente á rua Dias da Cruz n . 110, mo
torista, casado, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu- . 
mero 499, 1 1 a zona.)» 

2 .953. Samuel .Pizzoquero (2.958), filho de Carlos Pizzo-
tiuero e de Sirniramis Motta, nascido a 14 de abril 
de 1900, em- Victoria, Estado do Espirito Santo, 
residente á rua Paraguay n. 21, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 613, 
1 1 a zona.) 

2.954. Sabino Quintino (2.954), filho de Quintino da Silva 
e de Raquel Maria da Conceição1, nascido a 10 de 
fevereiro de 1898, em Pirahy, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Junqueira Barros n. 83, 
pedreiro, viuvo, com domicilio eleitoral no dis- ) 
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque- ' 
rida, n. 1.262, 1 1 a zona.) 

2 .955. Severino Argemiro de Mello (2.955), filho.de Manoel 
Joaquim de Mello e de Leonidas de Mello, nascido 
a 12 de outubro de 1899, em Recife, Estado de 
Pernambuco, residente á rua 2 de Fevereiro nu
mero 227, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 66, n . 444, I a zona.) 

2 .956. Antônio Pereira (2.956), filho de Manoel Pereira 
Gomes e de Emrlia Maria da Silva, - nascido - a 23 
de outubro cie 1899, em Portugal, residente á rua 
Dias' da Cruz, n . 237, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 1.601, 1 1 a zona.) 

2.957. Alberto Michilini (2.957), filho de Miguel Michilini ÍÍ 
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 districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 1,599, 1 1 a zona.). 

2.958. Alda de Oliveira (2.958), filha de Joaquim José de 
Oliveira e de Senhoritrha Maria de Oliveira, nas
cido a 26 de abril de 1905, no Districto Federal, 
residente á rua José dos Reis n. 169, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, 
B . E. 82, n . 1.341, 1 1 a zona.) 

2.959. 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 Districto F e 
deral, residente á rua José dos Reis n . 169, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação r e 
querida, B . E . 82, n . 1.335, 1 1 a zona.) 

2.960. Manoel Benediçto da Silva (2.960), filho de Manoel 
Benedicto da Silva e de Amazilia Maria da Con
ceição, nascido a 27 de março de 1897, no Dis
tricto. Federal, residente á rua Visconde de 'Ni
ctheroy n. 350, 3 o sargento, bombeiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação ex-offieio, B . E . 60, n u 
mero 96, 7 a zona.) 

2 .961. Edmond Simão (2..961), filho de Taufik Simão e de 
Adelaide Simão, nascido a 301 de abril de 1910, no 
Estado do Espirito Santo, residente á rua São 
Francisco Xavier n . .107, portuário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 67, n . 765, 7 a 

zona.) 

2.962. João da Silva Nascimento (2.962), filho de Beatriz da 
Silva Nascimento, nascido a 22 dc dezembro de 
1905, em Cambucy, Estado do Rio cie Janeiro, r e 
sidente á rua Padre Januário n. 106, Inhaúma, 
operário, solteiro, com domicílio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação r e 
querida, n . 875; 1 1 a zona.) 

2.963. Cândido da Silva (2.963), filho cie Laudicelia da 
da Silva, nascido .a 7 de maio de 1914, no Districto 
Federal, residente á rua da Piedade n. 34, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Inhaúma. (Qualificação reque
rida n. 869, 1 1 a zona.) • 

2.964. José Pieroni (-2.9G4), filho de Diulio Pieroni e de 
Beatriz Pieroni, nascido .a 14 de junho de 1912, 
em Providencia. Estado de Minas Geraes, res i 
dente á rua José Bonifácio n. 122, operário, sol
teiro,, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, nu -

N mero 1.428," 1 1 a zoua.) 

2.965. José Peres (2.965), filho cie Frederico Peres e da 
Engracia Cassas, nascido a 19 de março .de 1899. 
na Capital do Estado de S. Paulo, residente á rua 
Iracema n . 189., operário., casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. 
(Qualiirtaeão requerida n. 1.153, 12a zona.) 

2.906. üario dc Alcântara Pereira (2.968), filho de Pedro 
de Alcântara Pereira e de Rosalina de Alcântara 
Pereira, "nascido a 4 de setembro cie 1910, no 
Districto Federal, residente á Avenida Automóvel 
Club n . 124, commercio, solteiro, com. domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma.-
(Qualificação requerida n. 1.398, 1 1 a zona.j 

2.967. Lúcio Gonçalves' (2.967), filho de Percilia Gonçal
ves, nascido a 12 de março de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua Ada n. 117, commercio, 
ca.sa.do, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, 
n . 2.857, 7 a zona.) 

2.908, Oswaldo Rocha Pacheco (2.968), filho de Jos'é Ja -
cintho Pacheco e de Carmen da Rocha Pacheco, 
nascido a 13 de abril de 1915, no Districto F e -

. deral. residente á rua Herinengurda n. 35, com
mercio, solteiro, com'domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 1.200, 1 1 a zoua. ) 

2.969. Jorge de Carvalho (2.969), filho de Manoel Henri
que de Carvalho, nascido a 17 de março de 1896, 
no Districto Federal, residente á estrada Mare
chal Rangel n . 835, operário, casado, com domi-
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cilio eleitoral, no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex offieio, B . E. 78, n: 152, 11 a 

zona.) 
2.970. José Aureliano de França (2.970), filho de Jerouy-

mo Luiz de França e de Salustiana Gomes de 
França, nascido a 10 de junho de 1907, na Para-
hyba, residente á rua Thereza dos Santos numero 
12, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto' municipal de Meyer. (Qualificação ex 
offieio, B. E . n . 78, n . 40, 1 1 a zona.) 

2 .971. Augusto .Parret (2.971), filho de Antônio Gentil de 
Oliveira Bueno Parret e de Maria Thereza Parret, 
nascido a 6 de dezembro de 1888, no Districto 
Feder-al, residente á rua Itinguy n . 100, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação ex offieio, B . 
E . 78, n . 653, 1 1 a zona.) 

2.972. Leocleciano Azeredo Coutinho (2.972), filho de 
Paidino Azeredo Coutinho e de Joanna dos San
tos Coutinho, nascido a 9 de agosto de 1905, no 
Districto. Federal, residente á rua Magalhães 
Couto n . 182, casa 2, lavrador, solteiro, com do-, 
rnieilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação es offieio, B. E . 74, n . 1.514, 14 a . 
zona.) 

2.973. Francisco Leite (2.973), filho de Custodio Ferreira 
Incite e de Rosa Leite., nascido a 4 de junho de 
1905, no "Districto Federal, residente á rua Major 
Freitas n . 23, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dé Meyer. (Qua
lificação ex offieio, B . E. 78. n. 73, 11 a zona.) 

2.974. Claudionor Ayres Struc (2.974), filho de Eustachio 
Torres "'Struc e de Palmeirinda Ayres Struc, nas
cido a 29 de março de, 1915, no Districto Federal, 
residente á rua Frederico Duval n. 11, lavrador,1 

solteiro, com' domeiilio eleitoral no ' districto 
municipal, do Meyer. (Qualificação ex offieio, B. 
E . 74, n . 1.460, 14 a zona.) 

2.975. Manoel Ribeiro de Mendonça (2.875), filho de Luiz 
Ribeiro de Mendonça e de Maria Deolinda de 
Jesus, nascido a 17 de fevereiro de 1910, em Mi
nas Geraes, residente á rua Barão• de Iguatemy 

' u . 8, operário, casado, com domicilio eleitoral nó 
districto municipal de 'Meyer . (Qualificação - éx 
offieio, B . E . 78, n . 69, 1 1 a zona.) 

2.976. Luiz Stamilo (2.976), filho dé Genario Stamilo c de 
Cecília Peito, nascido a 13 de outubro de 1908, 
nò Districto Federal, residente á rua Ramiro de 
Magalhães n. 57, acadêmico, solteiro, com. domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer, 
(Qualificação requerida n . 375, 1 1 a zona.) 

2 .977. Theophilo Corréá (2.977), filho de Miguel Corrêa e 
de Raymunda Maria Conceição, nascido a 3 de 
agosto de 1893, no Districto Federal, residente á 
rua Marechal Rangel n . 675, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

'Meyer. (Qualificação ex offieio, B.'.E. 78, nume
ro 70, l i* zona.) 

2.978. Mario Paulo da Silva (2.978), filho de Francisco An
tônio da Silva e de Leopoldina Ferreira da Silva, 
nascido a 23 de março de 1908, em Petropolis, 
residente á rua Venançjo Ribeiro n. 167, electri-
cistá, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Inhaúma. (Qualificação reque
rida,, n . 5.486, 6 a zona. ) 

2.979. Alfredo Dias. 'Mendonça (2.979), filho de Alfredo 
Dias Mendonça e de Sophia Aítina da Conceição, 
nascido a 1 de junho de 1892, no Districto Fe
deral, residente á avenida Cordeiro n . 295, 1°* 
andar, terceiro sargento bombeiro, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida, n . ,1.086, 1 1 a 

zona.) 

2 .980. Lucas Blanco. (2.980), filho de Maximino Blanco e 
de Maria Blanco, nascido a 27 de abril de 1916, 
no Districto Federal, residente á, rua Francisca 
Meyer n . 166, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação ex offieio, B. E . 78, n . 57, 11 a ' zona.) 

2 .981. Euelydes de Andrade (2.9S1), filho dc Ignacio Mar
cai de Andrade o de*"Maria Eulalia Jacldho de An
drade, nascido a 23 de agosto de 1894, em Papa-
ry, Estado do Rio Grande do Norte, residente á 
rua Alayde n. 126, - sargento bombeiro, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipaj^tlo 
•Inhaúma. (Qualificação requerida n. 1.270, 13* 
zona.) l 

.2.982. Leopoldo Antunes Corrêa Sobrinho (2.982), filho 
de João Antunes Corrêa Jotte e do Anna Diniz 
Corrêa, nascido a 17 de janeiro dc 1912, em For
miga, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Maria Luiza n . 160, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida n. 8.100, sexta 
zona.) 

2.983. Armando Gabriel da Silva (2.983), filho de José Ga
briel da Silva e de Maria Maurity da Silva, nas
cido a 14 de março de 1914, no Districto Federal, 
residente á avenida Suburbana n . 2.185, bombei
ro, solteiro, com domicilio eleitoral nò districto 

, municipal de Meyer. (Qualificação ex offieio, 
• B . E. 77, n . 676, 4 a zona.) 

2.384. Antônio Japô (2.984), filho de Japô José e dc Libi 
Maria, nascido a 29 de dezembro de 1911, no Dis
tricto Federal, residente á rua Pinto Guedes n u -

v mero 71, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida n. 768, 9 a zona.) 

2.985. Adalberto Graça Rosa (2.985), filho de José Antô
nio Rosa c de -Laurinda Graça T-tosa, nascido a 
12 de dezembro de 1907, no Districto Federal, 
residente ã rua Cabuçú n .183, casa 4, commer
cio, solleiro, com domicilio eleitoral no districto 
muncipal de Meyer. (Qualificação requerida, B . 
E . 77, n, 1.019, 1 1 a zona.) 

2.986. Antônio Maurício de Almeida Filho (2.986), filho 
de Antônio Maurício de Almeida e de Adelaide 
Rocha dc Almeida, nascido a 6 de abril de 1901, 
no Districto Federal, residente á rua Minas nu
mero 22, commercio. casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida n . 10.958, 6 a zona.) 

2.D87. Lyvio Ligio (2.987), filho de Luiz Santos Freire do 
Amaral e deCin i r a Moreira do Amaral, nascido' 
a 10 de janeiro de 1916, no Districto Federal-, 
residente á rua São Francisco Xavier n . 886, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Meyer. (Qualificação ex of
fieio, B. E . 78. n . 19, 1 1 a zona.), 

2.988. Léa -Walker de Vaseoncellos (2.088), filha de Júlio 
César de Vaseoncellos e de Marianna Walker de 
Vaseoncellos, -riasciefa a 2a de agosto de 1907. no 
Districto Federal, residente á rua da Passagem 
n . 256, commercio, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerda, n. 680, 6 a zona.) 

2.989. Déá Walker de Vaseoncellos (2.989), filha de Júlio 
César de Vasconcelos e de Marianna Walker do 
Vaseoncellos, nascida a 29 de agosto de 1907, no 
Districto Federal, residente á rua da Passagem 
n . 256, commercio, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal do Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 071, 6 a zona.) 

2.990. Linneu Bartlett James (2.990), filho de Bartlett 
James o de Benevenuta Monteiro James, nascido 
a 6 de abril de 1916, no Districto Federal, resi
dente á rua Archias Cordeiro n . 718, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida,- nu
mero-1,673, 1 1 a zona.) 

2 .991. Oswaldo de Souza (2.991), filho do Adão de Souza e 
de Eugenia de Souza, nascido a 18- de março de 
1898, em Amparo, Estado de São Paulo,-.residente 
á rua Teixeira de Pinho n . 12-0, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer. (Qualificação "ex-officio". B . 1 , ^ 
78, n . 84, 1 1 a zona.) 
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•2.992. Carlos Machado Fagundes (2.992), filho de Manoel 
Machado Fagundes e de Maria da Gloria Baldo-
mero Fagundes, nascido a 17 de maio de 1914, j 

"t" no Districto Federal, residente á rua Miguel 
\ Ângelo n . 419, commercio, solteiro, com domi-

cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 1.341, 10 a zona.) 

2.993. Nilo Machado Fagundes (2.993), filho de Manoel ' 
Machado Fagundes e de Maria da Gloria Baldo-
mero Fagundes, nascido a S. de julho de 1916, 
no Districto Federal, residente á rua Miguel Ân
gelo n . 419, estudante, solteiro, com -domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 1.340, 10 a zona.) 

£.994. Oswaldo José da Silva (2.994), filho de Tito José da. 
Silva e de Cesaria Maria da Silva, nascido a Io 
de abril de 1907, no Districto Federal, residente 
á rua Francisca MeyePn. 143, pescador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.672, 1 1 a 

zona.) 

2.995. Joaquim .Ferreira da Silva (2.995), filho de Lauren-
tino Ferreira da Silva e de Maria Rozena da Con
ceição, nascido a 6 de novembro de 1901, em 
Manguba, Estado de Alagoas, residente á rua As
sine n. 22, motorista, casado, com domicilio elei-. 
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação "ex-officío". B . E . 67, 7 a zona.) 

2.ü'J6. josé Andrade de Lacerda (2.996), filho de Ildefonso 
Gonçalves de Andrade e de Maria Lourdes de An
drade, nascido a 21 de setembro de 1910, em Ca- . 
rangola, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Dr . Bulhões n . 212, empregado no,Serviço de 
Febre Amarella, solteiro, com domicilio eleitoral 

. no ;districto municipal de Meyer. (Qualificação -
requerida, n. 374, 1 1 a zona.) 

2.997. José de Castro Caminha Júnior.. (2.997), filho de 
José de Ca3tro Camjnha e de Ádalgisa Pontes Ca
minha, nascido a 16 de novembro de 1914, no 
Districto Federal, residente á rua Pedro de Car
valho n . 110, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação "ex-officio". B . E . 78, n . 135, 1 1 a 

/ zona.) , ' o 

£-.998. ltuy Marques Dias (2.998), filho dc Manoel Marques 
,. Dias e de Augusta Marques Dias, nascido a 9 de 

janeiro de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua Vasco da Gama n . 229, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Meyer. (Qualificação "ex-officio". B . E. 74, 
n . 1.509, 14 a zona.) 

2,999. Joaquim da Silva Duarte Filho (2.999), filho de Joa-
• quirn da Silva Duarte e de Adelaide de Almeida 

Duarte, nascido a 24 de abril de 1894, no Distri
cto Federal, residente á rua, Pernambuco n . 100, 
casa 2, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 4.776, 0 a zona.) 

.3.000. ,<tmaro Antônio Fernandes (3.000), filho de Amaro 
Antônio Fernandes e de Amélia de Moraes Fe r 
nandes, nascido a 18 de janeiro de 1898, no Dis-
trieto Federal, residente á rua Pernambuco nu
mero 217, operário, casado, com domicilio elei-, 
toral no districto, municipal de Mayer. (Qualifi-

. . cação "ex-officio". B . E . 78, n. 38, 1 1 a zona.)j 

3 .001. AVto da Costa Porto TJlrich (3.001), filha de Ataliba • 
Je Moura Ulrich e de Julieta da Costa Porto Ul-
ricb, nascida a 2 de agosto de 1898, no -Districto 
Federal, residente á rua São Francisco Xavier 
n . 971,. domestica, casada, com domicilio eleito
ra L, no districto municipal de Meyer-. (Qualifica
ção requerida, n . 328, 10 a zona.) 

3.002. Maria Damiana dos Santos Dias (3:002), filha de" 
- ísáac Santos e de Emiiia Santos, nascida a 27 de 

setembro de 1903, no Estado da Bahia, residente 
á rua Odorico Mendes n . 37, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

3.003. 

3.004. 

Meyer. (Qualificação, requerida, n . 1.072, 1 1 a 

zoua.) » 

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 Districto 
Federal, casada, com domicilio .eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação requeri
da, n. 1.071, 1 1 a zona.) 

Maria „do Nascimento (3.004), filho de Domingos 
Martins Coelho Nascimento e de Carolina Ramos 
do Nascimento, nascido a 24 de setembro de 1890, 

. no Districto Federal, residente á rua 'Meyer nu
mero 18, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 1.686, 1 1 a zona.) 

3.005. Maria do Rosário Moura Pereira (3.005), filha de 
Belisario de Souza Pereira e de Branca America 
Moura Pereira, nascido íí 3 de outubro de 1907, 
em Macahé, Estado do Rio de Janeiro, residente.A 
rua Bomfim n . 98, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 685, 9 a zona.) • 

3.006. José Firmino Novaes (3.006), filho de Júlio Novaes o 
de Regina Moraes, nascido a 29 de março de 1910, 
em Goyana, Estado de Pernambuco, residente á 
rua Engenho de Dentro n. 236, commercio, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Méyer. (Qualificação requerida, nume
ro 11.652, 6 a zonal) 

3.007. Arthur Maia Domingos (3.007), filho dc João Domin
gos e dé Rita Jesus, nascido a 17 de outubro de 
1914; no Districto Federal, residente á rua Fran
cisca Meyer n . 173, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B. E. 74,. n . 1.477, 14» 
zona.) 

3.008. Evaristo 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 dc Janeiro, residente á ave
nida Amaro Cavalcanti, n . 607, barbeiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal "de 
Meyer. (Qualificação esr-officio, B . E. 77, nume
ro 189, 4 a zona.) 

. 3.009. Sebastião Fernandes Fins (3.009), filho de Arthur 
Fernandes Fins e de Maria Lima, nascido a 20 de 
janeiro de 1913, no Districto Federal, residente & 
rua Colômbia n. 74, operário, solteiro,- com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 78, n. 302, 1 1 a 

zona.) • 

-3.010. Waktir Marinho da Cunha (3 .010) f i lho de José Pe
reira da Cunha o de Alzira Marinho da Cunha, nas
cido a'24 de mato de 1916, no Districto Federa», 
residente á rua Gaspar n. 45, lavrador, solteiro, 
com domicilio clitoral no districto municipal dft 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E . 74. nu 
mero 1.504, 14 a zona.) 

3.011. Higydio dos Santos Thomaz (3.011), filho de Theo-
doro Joaquim Thomaz e dc Luiza Gertrudes dos 
Santos, nascido a 2 de julho de 1903, em Santo 
Antônio do Cliladór, Estado de Minas Geraes, resi
dente á travessa Guerra n . 123, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal cbs 
Meyer. (Qualificarão ex-officio, B . E. 67, nu
mero 959, 7 a zona.) 

3.012. José Francisco dos Santos (3.012), filho de Antônio 
Francisco dos Santos e de Cândida Maria da Con
ceição, nascido a 15 dc setembro de 1885, em 
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Morro do Vintém n . 74, operário, solteiro, 
com domicilio eleitora! no districto/municipal dr; 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E. 78, nume
ro 356, 1 1 a zoua.) 

3.013. Jayme Alves Cavalcanti (3.013), filho de Manoel Al
ves Cavalcanti e de Fílomena Aipim Cavalcanti, 
nascido a 31 de janeiro de 1916, no District'> 
Federal/residente á' rua. Itabaiana n; 22, opera-
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rio, solteiro, com domicilio eleitoral no disii iclo» 
municipal de Meyer. (Qualificarão ei-offiei", 
B . E . 78, n . 109, 1 1 a zona.) 

3.Oí'5. Augusto Peixoto (3.614), filho de Braz Teixeira da 
N Abreu Peixoto e de Maria Cândida Peixoto, nasci

do a 9 de setembro de 1907, no Distr ic to 'Federa, 
residente á. rua Licinio Cardoso-n. 159, acadê
mico de phârmacia, casado, com dornicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer.* (Qualifica-, 
cão requerida, n . 1.516, 7 a zona.) 

3 .015. M*Iton Torquato de Souza (3.015), filho de Luiz Tur-
quato .de Souza e de Abigail Pereira de Souza 
Braga, nascido a 31 de julho de 1914, no Districto^ 
Federal, residente 'á- rua Rio Grande do Norío" 
sem numero, estudante, solteiro,, com domicilio 
eleitoral no districto'municipal, de Meyer. (Qua- -
líficacão requerida, n. 1.526, ,11 a zona.) 

3 .016. Tbeodorico Etchebeste (3.016),. filho dé Martinho 
Etchebeste e de Patos Etchebeste, nascido a 1. de 
julho de 1896, em Pelotas, Estado do. Rio Gran
de do Sul, residetne á rua Borja Reis n.-84, com-
mereiò.casado, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Meyer. (Qualificação-requeri
da n. 1.096, 1 1 a zona.) 

3.017. Roynaldo Pierroni (3 .017), filho de Antônio Pierroni 
e de Paulina Pierroni, nascido a 18 de junho de 
1908, no Districto Federal, residente á Estrada 
Santa Isabel n . 85, commercio, solteiro,-com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer, 
(Qualificação requerida. B . E . 56, n . 6.664. 8 a 

zona.) 

3 .018. D.imião F e r r e i r a d o s Santos (3.018); filho de Fer
nando Ferreira dos Santos e .de, Carolina Ferrei
ra dos Santos, nascido a 25 de setembro de 1912, 
no Districto Federal,- residente á rua das Offici-
nas n . 32, commercio, solteiro, com domicilio 

, eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida. B . E . 51, n. 8.952, 7 a zona.) 

3 .019. Salvador Siciliano (3.019), filho de Francisco Sicilia-
no e de Maria Dominga, nascido a 22 de outubro 
de 1895, no Districto Federal, residente á rua 
Casimiro de Abreu n. 107, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação1 ex-officio. B . E . 74, nu
mero-1.512, 14 a zona.) 

3 . 021 . Lucy- 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 Dis
tricto Federal, residente á rua São Francisco 

, 'Xavier n . .886, operaria, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dé Meyer. (Qua
lificação ex-officio. B . E . .78 , n. 20, 1 1 a zona.) 

3 .022. Maria Alielte Rocha (3.022), filha de Durval Rocha e 
de Maria da Fonseca. Rocha, nascida a 16 cie j u -

'. nho de 1901, em Capella, Estado de Sergipe, r e 
sidente á rua Engenho de Dentro n . 245, domes
tica, viuva, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n.- 1.176, 1 1 a zona.) 

3 .023. Dinorah Barcellos de Mello (3.023), filha de,Júl io 
Mello e de Florisbella Barcellos, nascida a 15 de 
novembro de 1914, em Valença, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Pompilio de Albuquer
que n. 261, professora de , orchestra, solteira, 

' com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio. B . E . 74, rn.-256, 
7 a zona.) 

3.024. Ondina-Miranda de Souza (3.024), filha de Luiz Lo
pes de Souza e de Adelia Miranda de Souza, nas
cida a 23 de novembro de 1911, no Districto F e 
deral, residente á rua Ramico Magalhães n . 17, 
enfermeira, solteira,- com domicilio eleitoral "no 
districto municipal dç, Meyer s (Qualificação r e 
querida n . 1.121, 1 1 a zona.) 

3;025. Messias Mendes (3.025), filho de Arthur Mendes"e de 
Deolinda Paula de Andrade, nascido a 15 de se
tembro de 1900, em Sapucaia, Estado do Rio de 

Janeiro, residente á rua Andrade Figueira n. 63, 
operário, solteiroi com .domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex-of
ficio. B . E . 78, n. 350, l i t t zona.) 

3.C26. .Alberto José de Araújo (3.026), filho de Antônio^ 
Jo'sé de Araújo e de Lydia Maria da Conceição, 
nascido a 5 de novembro de 1890, era Maricá. -
Estado do Rio de Janeiro, residente' á rua Enge
nho da Rainha n . 13, operário, solteiro, com do-, 
micilio eleitoral no districto municipal de Inha
úma.- (Qualificação requerida. B . E . 63, nume
ro 11.873, 7 a zona.) 

"3.027. Maria Dias Lourenço cia Silva (3.027), filha de Fran
cisco Alves Lourenço e de Balbina Dias dos San- -

' • tos, nascida a 12 de maio de 1903, no Districto 
Federal, residente á avenida Amaro Cavalcanti 
n . 665, domestica', casada, com domicilio eleito- • 
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica-

, .' ção. requerida n . - 1 .152 , 1 1 a zona,) 

3.028. Walter Marques Noronha (3.028), filho de Alfredo 
Marques Noronha e de Etelvina Maria da Con
ceição Noronha, nascido a 1 de junho de 1915, no 
Districto Federal, residente a rua José,dós Reis 
n . 169, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no disíricto municipal de Inhaúma. (Qua-
lificaçâo, B . E . 82, n . 1.369, 1 1 a zona.) 

3.029. João de Lemos (3.029), f i lho 5 de Maria Pauia de Le
mos, nascido a 23 de junho de 1895, no Dis
tricto Federal, residente á rua Goyaz n . 330, 
commercio, casado, com domicilio eleitora] no 
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
requerida, B . E. 82, n. 1.377, 1 1 a zo.ia.) 

3.030. Luiz Paes (3.030), filho de Alberto Paes e de Maria 
Thereza, nascido a 21 de junho de 1899, no Dis
tricto Federal, residente á rua Cachamby nume
ro 151, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Inhaúma.. (Qua
lificação requerida, B . E . 82, n . 1.3-72, 1 1 a zona.) 

3.031. Ismael Machado (3.031), filho de Hortencia Machado. 
nascido a 25 de março de 1895, no Districto Fe 
deral, residente á rua João Pinheiro n . 109, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-

» tricto. municipal de Inhaúma. (Qualificação re 
querida, B . E . 82, n . 1.367, 1 1 a zona.) 

3.032. 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 Dis
tricto Federal, residente a rua Goyaz p . 332, 

. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto' municipal de Inhaúma. (Qualificação 
requerida, B . E . 82, n . 1.339, 1 1 a zona.) 

3.033. Sandoval Fernandes Carneiro (3.033), filho d a ' 
Bernardino Martins Carneiro Júnior e de Maria cia 
Gloria Fernandes Carneiro, nascido a ,21 de j a 
neiro de 1906, no Districto Federal, residente á 
rua Dr . Jobim n . 37, casa 4, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida, B . E . 82. 
n . 1.365, 11» zona.) 

3.034. Juracy Motta da Silva (3.034), filha de Agostinho 
; José da Silva e de Leonor. Motta da S :lva, nascida 

a 7 de setembro de 1913, no Districto Federa', 
residente á rua André Azevedo n . 2, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de' Inhaúma. (Qualificação requerida, 
B . E . 82, n . 1,371, 1 1 a zoua.) 

3.035. Adelino José Fernandes (3.035)., filho de José Luiz 
Fernandes e de Francisca Rosa de Bulhões, nasci
do a 23 de novembro dè 1901, no Rs^jdo do Rio 
de Janeiro, residente á rua Sul America n. 20, • 
casa 3, empregado da Saúde Publica, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida, B . E . 45, nu--
mero 4.641, S a zona.) 

3.036. Carotino José Augusto (3.036), filho de Carolino José 
Augusto e de Maria Barbosa, nascido a 5 de maio -

" - de 1900, no Districto Federal, residente á rua 
..Saldanha da Gama n, 52, empregado da Sauoe 
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Publica, casado, com domicilio eleitora', no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 10.504, 7 a zona.) 

3.037. Othoniel Gomes de Alencar (3.037), filho de Antônio 
*^ Gomes de Alencar e de Joanna Rosalina de Alen

car, nascido a 27 de fevereiro* de 1904, no Dis
tricto Federal, residente á rua Arehias Cordeiro 
n . 113, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Quali
ficação-requerida, 'B. E . 47, n . 8.601, 7 a zona. 

3.038. Osman Avilez (3.038), filho de Antônio Avilez e de 
Nadir Avilez, nascido a 11 de maio ue 1911, em 
Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro., residente á 
rua D. Clara n. 17, commercio, sol te ii o, com,do- . 
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . '1<458, 13 a zona.) 

3.039. 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, residente á rua Barão de Itapagipe 
ri. 64, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral nò "districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, B . E . n . 1.208, 8 a zona i) 

3.040. João Cérqueira Lima (3.040), filho de João Gerqueiraí 
Lima e de Eúrides Costa, nascido a 2 de^outubro 
de 1904, no Districto Federal, residente á rua F i 
gueiredo Pimentel n . 136, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto" municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 11.792, 7 a 

. zona.) 
3 .041. Armerindo dos Anjos (3.041), filho de Camilla The

reza dos Anjos, nascido a 22 de setembro de 1911, 
eni Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Francisco Eugênio n . 247, emprega
do publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re
querida, n . 770, 9 a zona.) 

3 ,142 . Augusto Moreira de Oliveira (3.042)', filho de Ge-
tulio José de Oliveira e de Maria Bandeira.de Oli
veira, nascido a 24 de março de 1913, no Distri
cto Federal, residente á travessa Rio Grande do 
Norte n . 02, casa 2, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 10.483, 7 a zona.) 

3.053. Silvino de Araújo (3.043), filho de Estevão de 
Araújo e de Carl.inda de Araújo, nascido a 25 de 
agosto de 1884, em Campos, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Frei Gaspar n . 60, com--
mercio, casado, com domicilio, eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 1.512, 12 a zona.) ' 

3.044. Norberto 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, nó Dis
tricto Federal, residente á r u a Sá n. 175, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 1.508, 12 a zona.) 

3.045. José Antônio da Silva (3.045), filho de João Antô
nio da Silva e de Rosa Maria da.Costa, nascido a 
30 de novembro de 1875, em Portugal,, residente 
á rua Oliveira de Andrade n. 100, commercio, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 1.485, 12 a zona.) 

3.046. Jacob Antunes Brum (3.046), filho de José Antunes 
Brum e de Henriqueta Medeiros Brum,. nascido a 
20 de abril de 1914, no Districto Federal, residente 
á avenida Suburbana n. 2.901, estudante, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 80, 

. n . 1.497, 12 a zona.) 

" 3-. 0-47. Jair de Barros Musa (3.047), filho de José .Soares 
• Musa e de Francisca de Barros Musa, nascido a 17; 
dc dezembro de 1908, em Juiz de Fera, Estado da 
Minas Geraes, residente á rua Estevão Silva n . 8, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, .n, 10.561, 7 a zona.), 

3.048. Alfredo de Jesus Brandão (3.048), filho de Clara de 
Jesus, nascido a 8 de julho de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua Padre Nobrega' n . 200, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto miriicipal de Meyer. (Qualificação re 
querida n. 1,484, 12 a zona.) • 

3.049. Benedictd Ribeiro de Almeida (3.049), filho de Be-
nedicta 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,-com domicilio eleitoral iio N dis-
tricto municipal dé Meyer. (Qualificação reque-

\ . .rida, n . 1.493, v 12 a zona.) 

3.050. Adamastor Vasco Aranha (3.050), filho de Ftamiro 
Botelho de Sá Aranha e de Cacilda Peixoto Ara
nha, naseido a 20 de maio dc 1898,. no Districto • 
Federal, residente á rua Henrique Sebeid n. 59, 
•casa 22, commercio, casado, com domicilio'elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, B; E . 64, n; 10.492, 7 a zona.) 

3.001. Mario Pereira (3.051), filho de Joaquim Pereira e 
de Maria da Conceição, nascido a-19 de abril de 
1904, rio Districto Federal, residente á rua Qua- / 
tro n . 298, Parque Celeste, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n , 1.450, 13 a 

zona.) ' 

3.052. João Sabino da Silva (3.052), filho de lírnestina 
Isabel, nascido a 16 de maio de 1911, no Districto 
Federal, residente á rua Dorothéa Eugenia n . 91, 
musico, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal 'de Inhaúma. (Qualificação "ex-
officio", B . E . 74, n . 318, 7 a zona . ) . 

3.053. Dolores Ferreira Nunes (3.053), filha de Antônio 
Luiz Ferreira e de Anna Maria Ferreira, nascida • 
a 8 de fevereiro de 1893, em Nictheroy, Estado 
do Rio -de Janeiro, residente á rua Bento Lima 
n . 26, musica, casada; com domicilio eleitoral no 
districto municipal <áe Inhaúma. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 74, n . 286, 7 a zona.) 

•3.054. Sebastião Domingos de Castro (3.054), filho de Do
mingos de Castro e de Ignacio- Maria dos "Santos, . 
nascido a 20 de janeiro de 1903, em Santa Isabel 
do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Projectada n . 34, operário, solteiro, com 
-domicilio eleitoral no districto municipal do 
Inhaúma. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, 
n... 301, 7 a zona' .)" 1 ' 

3.055a -José Karamczulí. (3.055), filho de Paulo Karamczuk e 
dé Josepha Karamczuk, nascido a 25 de agosto de-
1895, no Districto Federal, residente & rua Proje
ctada n . 12; casa 5, musico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n . 319, 7 a 

zona.) 

3.0ÕG. ^Washington dos Sanlo3 (3.050), filho de, Alfredo-
Laffite dos Santos e de Etelvina Maria' Santos, 
nascido a 8 de janeiro de 1916, no Districto F e 
deral, residente á avenida Automóvel Club nu 
mero 126, musico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Inhaúma. (Qua-

* lifiçação "ex-officio", B . E . '74, n . 296, 7 a zona.); 
3.057. Adelaide da*S.ilva (3.057), filha de'Antônio José da 

Silva e de Amélia Rege da'Silva, nascida a 7 d e ; 

janeiro de 1906, no Districto Federal, residente 
ú rua Vaz da Costa n . 95, musica, casada, com 
domicilio eleitora] no districto municipal dc 
Inhaúma. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, 
n , Í04, 7 a zona.) - , 

9 .058. Sylvio de Assumpção (3.058), filho de Joaquim~de 
Assumpção e de Cândida de Figueiredo, nascido 

, a 15 de outubro de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua Moreira n. 12, operário, solteiro, 

, . com domicilio eleitoral no ' districto' municipal 
de Inhaúma. (Qualificação requerida, n . 874, 
12° zona.) 

3.059. José Ferreira da Gosta (3.059), filho de Manoel 
Ferreira da Costa #e de Leonilha Carneiro For-
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rcira cia Cosia, nascido a 29 de novembro de 
1902,, no Estado de Pernambuco, residente á es-

, Irada Nova da Pavuna n. 47, musico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificarão ex-officio, B . E . 74, 
n. 292, 7 a zona.) 

Maria de Andrade Nunes (3.000), filha de Olegario 
cie Andrade e de Maria de Andrade, nascida a 6 
de fevereiro de 1901, no Estado de Sergipe, re
sidente á rua Matheus Silva n. 187, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Inhaúma. -(Qualificação requerida, 
n . 1.423, 1 1 a zona.) 

i, / 

Tíülina Anna de Oliveira (3.061), filha de Francisco 
Antônio Hermencgüclo e de Anna Augusta da 
Oliveira, nascida a 5 de agosto de 1901, no Esta
do de Minas Geraes,. residente á. rua 'Sacadura 
Cabral n . 228, sobrado, domestica, casada, com 
domicílio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida,- n . 1.553, 1 1 a 

zona.) 
José.Demetrio dc Almeira (3,062), filho de Maria 

Feliciaria, nascido a 23 dc dezembro de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua Theodoro da 
Silva n. 333, casa 3, empregado publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, B . E . n . 1.205, 
1 1 a zona.) 

Victor Farani (3.0G3), filho de Cezar Farani e de 
Castorina Avellar Farani, nascido a 7 de outu
bro de 1880; no Districto Federal, residente á rua 
Barão de Petropolis n . 104, com domiciliq elei
toral no districto municipal dc Meyer. (tjuali-
ficação requerida, n . í.214, 8 a zona.*) 

Carlos Haman (3.064), filho de Frederico Harnan e 
de Iracema Rodrigues Haman, nascido a 8 d e ' j u 
nho de 1914, no Districto Federal, residente ã 
rua Francisco Vidal n . 114, limador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.494. 12 a 

zona.) 

Jurema Mamede da Costa (3.065). filha de Alberto 
Couto de Oliveira Costa e de Maria Mamede d; 
Costa, nascida a 10 de agosto de 19:10, no Distri
cto Federal," residente á rua Moreira n . 20, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, o . 1.514, 12 a zona.) ' , „ 

i - • 

Ljno Felix de Carvalho Filho (3.066), filho de 
Lino Felix de Carvalho e de Porcina de Carva
lho, nascido a 1 de janeiro de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Edmundo n . 43, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no clistriefo 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n. 10.526, 12 a zoua.) 

.lisatriz Ferreira de Mattos (3:067), filha de Júlio 
. Ferreira de Mattos e de Fclismína Jesus de Mat

tos, nascida a 15 de abril de 1902, no Estado de 
Minas Geraes. residente ú rua Moreira, domesti
ca, casada, com domicilio eleitoral no districto • 
municipal» de Meyer. (Qualificarão requerida, 
li. 1-.5Í3.) . 

Jpsé. Fernandes- (3*068), filho de Manoel Fernandes 
e de Joanna Alves Fernandes, nascido a 7 de de- . 
zembro de 1910, no Districto Federal, residente 
á rua Macedo Costa n . 78. commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Mey.er. (Qualificação requerida,*n. 1.492, \2S-
zona.) 

Waldyr Goulart Guimarães (3.069). filho de Fran-
^ ' cisco Pinto Guimarães e de Constança Goulart 

. Guimarães, nascido a 10 de setembro de 1915, 
no Districto Federal, residente á- rua Lygia nu-
mero 46, empregado da Light,. solteiro, com drA 
micilio eleitoral no- districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. i.487, 12 a 

zona.) 

3.070. Dés da Fonseca e Cunha (3.070), filha de João da 
Fonseca e Cunha Júnior e de Arminda Pereira 
da Cunha, nascido a 12 de setembro de 1911, no 
Districto Federal, residente á'avenida Suburba
na n . 2.554, contadora, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 1.515, 12 a zona.) • 

3.071. Marcelino Pinto Soares (3.071), filho de Antônio 
Pinto Soares e de Anna Rosa de Jesus, nascido a 
31 de agosto de 1897, em Portugal, residente á 
rua São Francisco Xavier n . 452, commercian-
te, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer, (Qualificação requerida ; 

n. 1.207, 8 a zona.) 

3.072. Oscar Ferreira Villaça (3.072), filho de Antônio 
Ferreíra-3'illaça e de Maria Albernaz Villaça, 
nascido a 1 de abril de 1902, no Districto Fe-

s . deral, residente á rua Barcelona n . 1, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de .Meyer. (Qualificação requerida 

- ii. 10.623, 7 a zona.) 

Nos. termos do a r t . 5, § 12, do decreto n . 24.129, de 
16 de abril do corrente anno, os títulos serão entregues, na 
fôrma estabelecida no ar t . 46 do Regimento Geral dos J u í 
ZOS, Secretarias e Cartórios Eleitoraes, aos, próprios eleito
res, a quem restituir o recibo de que trata o art , 15, pa-
ragrapho 4 o , com a assignatura do eleitor, no verso. 

Rio, 15 de selemnro de 1934. — O escrivão ad-hoc, 
Joaquim Boaventura da Silva Mattos. 

Rectificacão'da'publicação constante do Boletim Elei
toral n . 95, de 17 de setembro do corrente, no despacho da 
1 1 a Zona Eleitoral, que sahiu como 9 da corrente ao invés 
de 24 de agosto de 1934. 

• Rio, 26 de setembro de 1934. — O escrivão "ad-hdc", 
Joafíuim Boaventura da Silva Mattos. 

DÉCIMA QUARTA ZOXA EITEITORAIi 

(Districtos municipaes de Realengo, Campo Giandc, , 
Guaratiba e Santa Cruz) 

Suiz — Dr. Francisco Caraíeanti Fontes de Jiir.inü-

1 De ordem do Dr . J1Ü2 Eleitoral da 14 a zona, da 3 a Cir-
cumscripção do Districto Federal) faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que, por despacho do corrente 
mez, foram mandados expedir pelo MM. Juiz os títulos dc 
eleitores dos seguintes cidadãos: 

1.927, Moacyr da Silva Coelho (2.075). íihio dc Luiz Go--
ji-js da Silva í"0 5'!>o e de í «inclusa da Silva Coe
lho, nascido a 29 de janeiro dc 1916, no Districto 
Federal, residente á rua Viuva ÍJantas n . 23, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal tle Campo Grande. (Qualifica
ção'requerida, n. 750.) 

.1.928. Deocleciano cie Castro Filho (2.690), filho de Deo-
clecíano de Castro Silva e de Maria Augusta de 
Castro/nascido a 15 de novembro de 1908, no Es 
tado do Ceará, residente á Escola Cavallaria. mi
litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, 
n . 84.) 

1.929. £>arey Saldanha (2.676), filho de José Saldanha o 
de Anna Felix de Oliveira Saldanha, nascido a 9 
de janeiro de 1907, no Estado do Rio Grande Jo 
Sul, residente á rua. Flores, 27, 2 o sargento, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Realengo. (Qualificação ex-officio, n . S4 .) 

1.030. Antônio -Joaquim "Fernandes Braga ;(2.677). filho 
de José Maria Fernandes Braga e de Ignacia Ex
posta, nascido a 23 de novembro de 1888, em Por
tugal, residente á rua Álvaro Alberto n. 7o, com-

, mercio, casado, com domicilio eleitoral no distr i 
cto. municipal de Santa Cruz. (Qualificação r e 
querida, u . 2.131.) ^ 
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1.931.. Vicente Paulo de Azevedo (2.087), filho de Henriqua 
Paulo de Azevedo e de Jovita Angélica de Azeve
do, nascido a 8 de junho de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua^ Belchior n . 333, pesca
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação requeri
da, n . 2.042.) . * . • 

1.932. Antônio Nunes de Oliveira (2.661). filho de Antônio 
Nunes de Oliveira e de Maria Baldina de Olivei
ra, nascido a 22 de outubro de 1901, no Districto 
Federal, residente ã rua D. Pedro I n . 84, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-
officio, n . 77) . 

1.933. -Antônio Alves Camargo (2.662), filho de José Paes 
Camargo é dé Periliana Maria da Conceição, nas
cido a 18 de agosto de 1889, no Districto Federa-
ral, residente em Pedra Guaratiba, pescador, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu
mero 4.748.) 

•1.934. Oiivaldino José de Araújo (2.663), filho de Rosali-
na Corrêa dos Santos, nascido a 1 de agosto de 
1914, no Districto Federal, residente á rua Mon
teiro n. 459, empregado publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gua-
rat iga. (Qualificação requerida, n . 1.795.) 

1.935. Maria Camargo Lopes (2.664), filha de Joaquim Ca-. 
margo e de Leontina Camargo, nascida a 10 de 
outubro de 1906, no Districto. Federal, residente 
em Magarça, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação "requerida, n . 969.) 

1.936 Paulino Antônio Lopes (2.665), filho de Paulmo An
tônio Lopes e de Alzira Lopes "da Silva, nascido a 
17 de abril de 1900, no Districto Federal, residen
te em Magarça, conduetor dc bonde, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 

» (Qualificação requerida, n . 970.) 
1.937. Claudionor Telles (2.666), filho de Áurea Magdale-

na Telles, nascido ã; 27 de setembro dó 1914, no 
Districto Federal, residente em Catruz, lavrador, 
solteiro, com domicilio e le i tora lno districto mu
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n . 519.) 

1.938. Josino da Silva Moraes (2.655), filho de Joaquim 
Antônio de Moraes e de Isabel Maria da Concei
ção, nascido a 10 de fevereiro de Í896, no Distri-^ 
cto Federal, residente á rua Nestor n . 260, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-
officio — B. E . 77, numero 77.) 

1.939. Bernardo dos Santos Vieira (2.656), filho de José 
Marcelino Vieira e de Thereza de Jesus Vieira, 
nascido a 26 de junho de 1874, no Districto Fe 
deral, residente á Estrado do Morro A, sem nu-^ 
mero, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi
cação ex-officw, n . 77.) 

1.940. Albertina Monteiro Ambrosia (2.657), filha de Ole-
gario Theophilo Pinto Monteiro e de Albertina 
Alves Monteiro, nascida a 22 de julho de 1903, no 
Estado do Rio, residente á rua do Prado, sem nu
mero, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa-Cruz. (Qualifi
cação requerida, n . l."045.) 

1.941. Honorio Martins (2.659), filho de Joaquim Martins e 
de Anna Martins, nascido a 27 de janeiro dc 1915, 
no Districto Federal, residente á Avenida Isabel 
n . 948, lavrador, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de: Santa Cruz. (Qua
lificação requerida, n . 77.) 

.1.942. Rubem Brissac (1.219), filho de Júlio Brissac e de 
'Riçardina Farinha Brissae, nascido a 14 de de
zembro de 1904, em Bagé, Estado do Rio Grande 
do Sul, residente a Avenida Frontin n. 19, mili
tar, casado, com domicilio- eleitoral no districto 

municipal de .Realengo, 
n . 251.) 

(Qualificação requerida, 

.1 .043. Iracema Astrogilda da-Cohceição (1.321), filha de 
íoão Cancio e de Astrogilda Maria da Conceição, 
íascida a 25 de março de 1912, no Estado do Rio 
ie Janeiro, residente â rua Areia Branca n. 448, 
nodista, solteira, com domicilio eleitoral no dis-
.ricto municipal db Santa Cruz. (Qualificação ro-
juerida, n . 625-.) 

1.044. Laudelina Campos de Azevedo (1.323), filha de In-
nocencio Campos de Azevedo e de Anna Maria da 
Conceição, nascida á 3 de dezembro de 1914, no 
Districto Federal, residente em Caboquy, domes
tica, solteira; com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida, n. 511.) 

1.945. Lucéa Estrella (1.325), filha.de Álvaro Estrelia e de 
Dolores Estrella. nascida a 26 de dezembro de 
1914, no Districto Federal, residente á Estrada 
Monteiro, domestica, solteira, com domicilio elei-

" toral no districto municipal dc Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n . 964.) 

1.946. Paulino José de Almeida (1.326), filho de Apolina-* 
ria Maria da Conceição, nascido a 6 de junho de 
1906, no Districto Federal, residente em Cachoei
ra, lavrador, solteiro, oom domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida, n . 6.024.) 

1.947. Dcmctrio Dias Pimentel (1.327), filho de Antonla 
Luiza de Oliveira, nascido a 5 de dezembro cio 
1907, no Disiriríc Federal, residente á Estrada cia 
Pedra, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba. (Qualifica
ção requerida, n. 954.) 

1.948. Benedicto Francisco Xavier (1.328), filho de João 
Francisco. Xavier e de Maria Francisca Xavier, 
nascido a 11 de maio de 1915, em Angra dos Reis, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Sena
dor Camará n. 71, funecionario publico,'solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal d e . 
Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, n . 80.) 

1.949.- Antônio Jqsé Pereira (1.307), filho do Fernando Josó 
Pereira e de Paulina Rosa Pereira, nascido a 2 de 
agosto de 1915. no Districto Federal, residente em 
Pasciencia, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua-

-i lificação requerida, n . 1.502.) 
1.950. Delio José Pereira (1.308), filho de Fernando José 

Pereira e de Paulina Rosa Pereira, nascido a 17 
de outubro de 1913, no Districto Federal, resi
dente em Campo Grande, operário, solteiro, com ' 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba. (Qualificação requerida, n . 1.512.) 

1.951. Antônio Alves Menezes (1.309), filho de Cantalina 
Maria Antonia, nascido a 11 de junho de 1910, no 
Districto Federal, residente na Ilha, lavrador 
solteiro, èom domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n . 1.464.) ' . 

1.952. João Milcse Filho (1.310), filho de João Milese c da 
Maria Gegliorini Milese, nascido a 10 de março do 
1915, no Districto Federal, residente á rua Cesario 
de Mello n . 6391, estudante, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Guaratiba, 
(Qualificação requerida, n . 1.520.) 

1.953. Ernesto da Silva (1.311), filho de Ernesto da Silva, e 
de Maria José do Espirito Santo, nascido' a 5 do 
julho de 1904, no Districto Federal, residente á 
Estrada Carapiá, lavrador, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. 
(Qualificação ex-officio, n . 89.) 

1.954. Clementino Teixeira da Silva (1.312), filho de Pau
lino Teixeira da Silva e de Francisca Ferreira do 
Oliveira, nascido a 23 de janeiro de 1910, no Dis
tricto Federal, residente em Barra de Guarati
ba, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação 
ex-officio, n . 77.) 

http://filha.de
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1.055..-Sebastião- Ferreira. ¥argas (1.314), fübo cie Sebas
tião Ferreira Vargas e'de Verginra Maria da Con
ceição, nascido a 25 de setembro de 1910, no Dis
tricto Federa*, residente á ma- João da- Silva- mi
ro 562, operário-, casado, com domicilio eleitora! 
no- districto municipal cie Santa Crm. (Qualifica- • 
ção requerida, n . 1.379-.) 

.1 .956 . Domingos Pereira Nunes- (1.300-)., filho de Felismi-
no Pereira Nunes e- de Alzira: de Campos Leitão, 
nascido a 14' dc maio de 1911 no Districto Fe.de-

< ral,- resictente em- Santíssimo, commercio solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, nume--
ro 4.888-.)'- • 1 

1.9.57. Manoel Thomé da Rocha (l.?301>, filho de Antônio 
Thorçió da Rocha e de Olivia Paulina dos Santos, 
nascido a 9 de março de 19Q5, em Santa. Thereza, 

.de Va-lTènça, Estado db Rio dé Janeiro, residente- á, 
Est., Carafiiá-, lavrador- casacVo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Guaratiba. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 77.)'- , 

1.958. Manoel Pereira. Rapoza. (.1.302); filho, de Manoel Pe
reira, Rapoza. e de Sophia Maria, da Conceição, nas
cido a 17 cie junho de 1908, no Districto Federal, 
residente & rua. Caxamona,. lavrador,, casado, com 
domicilio eleitoral no. districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação ex-officio, n . 755.) 

1.959. Manoel Teixeira c\a Paixão (l-SOa)', filho de Manoel 
Teixeira, da. Paixão e de- Jacynciia. de. SanfAn-na 
Paixão}»nascido- a 8 de janeiro, dé. 189.6 no Distri
cto Federai',, residente á rua Gesarib Mello, 466, 
commercio,, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto. municipal', de Campo-Grande.. (Qualificação 
requerida, ri. 850.) * " 

1.960. João Antônio- Montezano (1.304), filho de- Nicofau 
MontSezano. e de Leocadia Maria dc Jesus, nasci
do- a 4. de outubao òe 1897-, no- Districto Federal, 
residente á -nua» Dr. JEoâo Esbivar, 1,3> commercio, 
solteiro,, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande-, (Qualificação reque
rida,, n. 546-.). 

1.976. /Mredo Bonifácio (1.305).,, filho- de- Málitão Bonifácio. 
e- cie Maria. Fausta, da-, Conceição,, nascido a .8 de 
setembro, de 18-90;. em Santo Antônio do Capivary, 
Estado do. Rio de Janeiro, residente á Est. Cara-
piái lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
districto- municipal do Guaratiba-, (Qualificação 

-" ex-officio, n . 19.,) 

4 .901. Fíemandé- Xavier de- Carvalho. (1.3.06),. filho de Abi-
» lio Xavier de Carvalho e de Sarah Xavier de Car

valho, nascido- a 26 de agosto de 1.913;. no Districto 
Ferteraf, residente & rua Monte Alegre, sem nu
mero, commercio, solteiro, com domicilio eléito-
raL no- districto municipal dc Campo Grande. 
(.Qualificação'requerida,, n.. 5.592.) 

1.962". 4>dal'berto Ignacio . (1 - 329), filho- de Mario Ignacio 6 
de Maria Tli-ufina da Conceição,- nascido a 1 do 
abril de 1899, em Santa-Luzia dé- Ca-rangola, Esta-

- do de Minas Geraes residente á rua Francisco Be-
Lisario,: 332',. funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San-
«a. Cruz.. (vQual-i-ficaeão.ex-officio, B... E . 78.) 

1.093. Oscar Costa dé Oliveira (Í..330), filho, de Alfredo 
Costa de Oliveira, e de Maria Francisca de Olivei
ra , nascida, a 15 dé novembro de 1914,. em Pirahy 
dc- SanfAnna',. Estado. d'o Rio. de JaneirOj,.residente 
&• rui» General' OTympio, 867., fiunecionario publico 
solteiro, com. domicilio eleitoral no. districto mu
nicipal' de Santa Cruz. (.'Qualificação, ex-officio, 

• B . TE. 78.) 

.1.904... VaJentim José Andrade (1,331),. filho de Francisco 
José- dé- Andrade e de Gertrudes Rosa* <Je Jesus, 
nascido a Í4 de fevereiro de 1887,. no Districto 
Federal,, residente á rua Francisco Belisario, 90, 
funecionario publico,, casado,, com domicilio elei
toral no distancio municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação ex-officio E.. E. 7 8 . i 

1.9G5. Antônio José dos Reis (1.332), filho dc Eduvilges 
Rosa de Jesus, nascido a 22 de agosto de 1888, no 
Districto; Federal,, residente á Est. da Pedra, la
vrador, solteiro* com domicilio eleitoral no distri
cto; municipal de Guaratiba. (Qualificação r e 
querida, n . 5.383.) ' >* 

1.966. Guilherme Alves Pinto (1.333) filho de Manoel 
Afees. Pinto e de: Benedicta Rosa Alves,, nascido a 
17 dé junho de 1916, no Districto Federal, resi 
dente á- rua Caminho do Fragoso» lavrador sol
teiro; com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba. (.Qualifcaçã.o requerida, nu-» 
mero 95â». > 

1.967. Alpheu Macedo f,i Rosa (1.335), filho do- Manoel Fran-
. cisco da Rosa e de Maria- Macedo da Rosa,, nascido 

a 17 de novembro de- 1914, no Districto Federal, 
residente á rua. Senador Gamará, 35, funecionario 
publico-; solteiro,, com domicilio eleitoral no dis
tricto.. municipai de Santa. Cruz. (Qualificação ex-
officio,. B . E . 78.) 

1.968. ArmancV) Francisco Xavier (1.336), filho de João 
Francisco Xavier e de Maria Francisca Xavier, 
nascido- a. 29 de maio de 1913;,, em Angra dos Reis} 

Estado do Ric* de Janeiro, residente- á rua Senador 
Camará,. 35,. funecionario publico,, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto. municipal de San
ta- Cruz-.. (QnaliLcação ex-officio, B . E . 78.) 

1.90.9. AureKo de Oliveira. Braga (1.337;)-,- filho de José- de 
Oliveira- Braga e de Genui.na Medeiros Braga, nas
cido»-a 25 "de março de 1894, em Magé, Estado do 
Rio dé Janeiro, residente á rua Capanema, 1.809 
operário;, casado, com-^domicitio- eleitoral no dis
tricto municpal de Realengo, (Qualificação ex-
officio, B.. E .79.) 

1.9-70. Manoel Caetano de Freitas (1,3.38),. filho de Antônio 
José dé Freitas e de Maria Canella. de-Freitas, nas
cido- a. 7 de- junho- cte 1945; no Districto Federal, 
residente á rua Junqueira,. 74,, estudante solteiro, 
com- domicilia eleitoral no: districto. municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida,, n. 1.082.) 

1.971. Antônio de Oliveira,€esar (l.339),. filho de Laurindo 
Francisco' Coutinho e de Anna. Maria de Jesus, nas
cido a 24 de agosto de 1876, em Barra Mansa, Es
tado- do- Rio: de Janeiro,, residente no Rio da Prata, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação re
querida . )-

, 1.972. Nair de Oliveira Costa (1.3.40), filha de José de Oli
veira, Costa e de- Maria da Gloria Costa, nascida a 
28> de. novembro de 1913 no Districto Federal, r e 
sidente á. rua Frei. Sampaio, 14, ferroviária, soltei
ra, com domicilio eleitoral no distríeti municipal 
de Realengo. (Qualificação requerida, B. E. 214, 
n . 2..); 

1.973. Alberto José Pereira (1.341),. filho de Osório José 
Pereira e dè Carolina Francisca Corrêa, nascido a 
9 de agosto de 1897,, em Queimados, Estado do Rio 
de. Janeiro, residente á rua Estevam 73, operário, 
casado, com domicilio eleitoral' no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio .) 

1-.9T4-. Benedicto- Ribeiro Filho £1.34-20.,. filho de Benedicto 
Joaquim Ribeiro e de AdelairVi Telles Ribeiro, nas
cido a 15- de- setembro de 1912, no Districto Fe
deral, residente á. Areia Branca, 175,. funecionario 
publico, solteiro,, com domicilio eleitoral no dis-

• iricto municipal de- Santa Cruz--. (Qualificação ex-
officio . )• 

1.975.. João- José Rodrigues. (•'!'. 3*3)- filho- cV? Hilário Josó. 
Fodrigues e de- Actelia- Maria da Conceição nasci
do a 7' de- maio dé 191-0, em Jacarehy, EstarVi do 
Rio- de Janeiro;, residente & rua Império, 215, func-
eíonario publico, solteiro- ,eom domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa' Cruz. (Qualifi-
cação ex-officio, B . E . 78* n. 8--) 

í .977, Francisco; de. Souza- (II .3.44-),, filho de- Memoel do Souza 
e de> Oiava Pereira, de. Souza,, nascido-a 17 de mar
ço: de: 1914 em Angra dos Reis,, Estado do Risada 
Ja&eiuo,, residente-, á- rua Imp'eriOi. 232, funeciona-
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rio .publieo, .solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
ex-officio, B. E . 78.} 

1..-978. Esmcrio José Caetano (1.345), filbo de José de Oli-
N, • verra e de Luiza Rosa de Oliveira, nascido a H • 

de fevereiro de 1896, em Juiz de Fora; Estado 
•de Minas Geraes, residente á rua Cruz das Almas 
.346, funecionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto .municipal de Santa Cruz. 

1.979. Gustavo Leite dos Santos (1.3'46.) filho de Manoel 
Leite rios -Santos .e de Petr anilha Soares dos San
tos, nascido a 4 de julho de 1891, em Vassouras, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua" Rangel 
Pestana, 3, operário solteiro, com domicilio elei
toral no districto muniepal de Realengo, (Qua 
lificação ex-officio., B . E.. 79.) 

1.980. Américo Brasiliense da Costa {ísZíT), filho de Ma
noel José da Costa e de Bemvinda Maria da Costa, 
nascido a '5 de .julho de 1878, em Itaguahy, Está
dio do Rio de Janeiro, residente á rua Estevam, 
132, operário, casado * com .domicilio eleitoral no 
:distrielo municipal de Realengo. (Qualificação 
ex-officio, B . E . .79.) 

1.981. .ioberto Kerne . (1.348), 'filho de Carlos Kerne e de 
Berta Kerne, nascido a 7 de julho de 1875, no 
Districto Federal, residente em Bangu', 37, sol
teiro, engenheiro, électrieista com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 79..) 

1/982. Jorg& Joaquim do-Rosário (1..350), filho cie Jorge 
Joaquim .Fçaneisco e de Januaria Luiza dò Rosá
rio, nascido a. 9 de outubro de 1901. no Districto 
Federal, residente á rua .Guandu' 831. operário, 
casado, oom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, B . 
E . 79.) 

1.983. João José de SanfAnna (.1.3.52), filho de João José -fa 
SanfAnua e de Maria Pasehoa de Novaes nascido 
a 2 de outubro de 1908, no Districto Federal, r e 
sidente á Estrada Real de Santa Cruz, 295. ope
rário, casado, com domieilio -eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 79.) 

i.98í. .Octavio Trindade (1.353:), filho de Francisco Maxi-
miano cia Trindade e de Constância Trindade, nas
cido a 2:9 de outubro de ,1894, em Gapuhyba, Es
tado do Rio de Janeiro residente á rua General 
GurgçT, 143, operário, viuvo, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Quali
ficação .ex-officio, B . ,E. 7:9.) 

i."980. Antônio Nunes de Oliveira (1.354), filho de Manoel 
.Nunes de Oliveira e de Luiza Antonia de Mello, 
nascido a 13 de Junho de 1876, no 'Districto Fede-

/ ral, residente á rua Çastiano, -4'29, .operário, casa
do com domicilio eleitoral .no districto munici
pal dè Realengo. (Qualificação ex-officio, B . E . 
79..) 

1.937. João Dias Neves (1.35:5), filho .de Ovidio de Araújo 
Neves e de. Minervina Neves, nascido a. 8 de junho 
.de 1885, em São João Marcos, Estado do Rio cte 
Janeiro, residente á rua Fonseca, numero 789, 
789, casado, eom domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação "ex-offi
cio", B . - E . 79.) 

, 1.988. Gabriel Dutra Eseobar (1.356), filho de Antônio Du
tra Eseobar e de Maria Magdalena Eseobar, nas-
eido a 13 de dezembro xte 1876, .em. Mendes, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua 12 de Fe
vereiro n . 216, operário, casado, xom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
KQualificação "ex-officio", B . E . 79.) 

; 4,989.^Philomena Cantida Miranda (1.357). filha de Izolina 
"T .iCantilde de Miranda, nascida a 1 de junho de 1915. 

n o Disüic to Federal, residente em Magarça, do-
(jnestica, saltiera,, com domicilio eleitoral no dis-
ftricto municipal de Realengo. (Qualificação r e -
fruerida, a . -1.20.0,) 

í &r9í>0. -Manoel Correia dos 'Santos '(1.358), filho de Porcina 
-_ - j ^ 0 ^ Jesus, nascido a 16-'de março de 1913, nr 

Districto Federal, residente em Magarça, iavra-
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
n . 270.) 

1..991. Manoel João Baptista Leal (1.359), filho de Felippe 
-Sasüago Leal' e de Maria Romualda Leal-, nascido 
a .24 de junino de 1907, residente .á rua D, João VI 
n . 1, funecionario publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 78.) 

199.2. Oswaldo Alves (1.36.0), filho de Antônio Maria e de 
\ Henriqueta Felippe, nascido a -3 de dezembro de 

1896,, no Districto Federal, residente á rua Es 
perança n. 16, funecionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz, (Qualificação "ex-offrcio", B . E . 78.) 

1.993. José Rodrigues da Silva (1.361), filbo de Custodio da 
Silva e cie Maria Alves Rodrigues, nascido a 15 de 
março de 1.916, em Angra dos Reis, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Barão de Ladario nu 
mero .15, funecionario publico, solteiro, com do
micilio' eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação "ex-officio", B . E. 78.) 

1.9.94, Estevão Mathias (1.362), filho de Zacharias Pacifico 
e de ApOllinaria dos Santos Moreira, nascido a 26 
de dezembro de 1900, no Districto Federal, resi
dente á rua Marquez de Sapucahy n. 90, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
"ex-officio", B. E . 78.) 

1.995.. Rubem Moreira (1.363), filho de Joaquim José Mo
reira e de Maria Lemos Moreira, nascido a 28 de 
julho de 1914, no Districto Federal, residente á 

- rua Encanamento n. 17, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 79.) 

1.996. Onofre Lage (1.364), filho de Francisco Gonçalves 
Lage e de Amélia Augusta Lage, nascido a 8 de 
març-b de 1885, -no Districto Federal, residente á 
rua Silva -Cardoso -n. 75, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal dc Rea
lengo. (Qualificação "•ex-officio", B . E . 79.) 

1.-99I. Cantos Francisco -Salino (1..365), filho de .Claudino 
Salino e de Joanna Salino, nascido a 13 dc janeiro 
de 1902, no Districto.Federal, residente á travessa 
da -Fabrica n. 33, operado, casado, com domicilio 
eleitoral no 'dis tr ic to municipal de Realengo. 
(Qualificação "ex-officio", "B. E . 79.) 

•1MB. Damaseeno Roberto de .Souza (1,.?66), filho de Leo-
ícadia .Rosa .de. Sousa, nascido a 4-de setembro de 
.1-914, .-no- Districto Federal, residente :á estrada da 
Pedra, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no di-strieto munlciipal de Guaratiba. (Qualifiea-
ção requerida, -n. 972.) 

1.999. Cassiano Justino (1.367), filho de Justino da Cruz e 
.de Josepba da Costa, nascido .a '20 de março do 
1912, no Districto Federal, residente á rua Boa 
Eseperança, funecionario publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 

• -Crâz, (Qualificação "ex-officio", B . ~E. 78.) 

2.000. Francisco Cardoso da Silva (1.368). filho de Manoel 
Cardoso e de Tibureia Maria da Silva, nascido a 9 
de março de 1892, no Districto "Federal, residente 
.á rua Império n. 66, funecionario publico, sol
teiro com domicilio eleitoral no districto muni
cipal' de Santa Cruz. (Qualificação "ex-officio", 
B . E . 78.) 

2 .001 . Francisco Maria de Oliveira (1.369), filho de .José 
Maria de Oliveira e de Fortunata Maria de Oli-

. veh-a, nascido a 27 de julho de 1912, em Itaguahy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Verdade 
a. 176," funecionario publico, com .domicilio elei
toral no districto municipal do Santa Cruz. (Qua-

,• lificação "ex-.ofíie-ie", B . E . 77.) 

2.Ü02. Boaventura Romão Dias (1.370), filho de Româo 
Dias e de Marimba Dias da Conceição, nascido a 
14 de julho de 1902, no Estado do Rio dc Janeiro, 
residente á estrada Rio da Prata, lavrador, casado, 
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com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Campo Grande. 

2 .003. Benedicto Paes Camargo (1.371), filho de Antônio 
Paes Camargo c dc Alexandrina America da Silva, 
nascido a 8 de fevereiro de 1914, no Districto 
Federal, residente á estrada Rio da Prata, lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação "ex-
officio", n. 215.) 

2.004. Jorcelino Baptista (1.372), filho de Lúcio Baptista e 
de Flauzina Francisca Romana, nascido a 10 dc 
julho de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente a estrada Rio da Prata, -lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação "ex-officio", nu
mero 268.. 

2 .005. Carlos Ignacio da Silva (1.373), filho de Ignacio da 
Silva e de Anna Maria da Conceição, nascido a 8 
de agosto 'de 1886, em Vassouras, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua São Bento n. 565, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação "ex-of-» 
ficio".) * 1 

2.006. Antônio Bernardino de Vaseoncellos (1.374), filho de 
Antônio Bernardino de Vaseoncellos e de Gui-
'hermina dé Vaseoncellos, nascido a 14 de abril 
le 1880, no Estado da Parahyba do Norte, res i -

\ lente á rua Fonseca n . 174, operário, casado, 
:om domicilio eleitoral no districto municipal do 
Realengo. (Qualificação "ex-officio".) 

2.007. Antônio Rodrigues (1.375), filho de»Antônio F ran 
cisco Teixeira e de Apollinaria Moreira, nascido 
>à 13 de março de 1905, no Districto Federal, re- , 
sidente á rua Felippe Cardoso n. 223, funeciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipab dc Santa Cruz. (Qualificação 
" ex-officio.") 

2.008. Altamiro de Oliveira (1.376), filhp de João de Oli-
, . veira e, de Severina Maria das Dores, nascido a 

10 de março de 1908, no Districto Federal, resi
dente á avenida Carmen n". 355, funecionario'pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Santa (>"" . •"o-iiiifiracão "ex-of
ficio".) 

2.009o. Claudionor Lopes de Lupa e oe^u uumor t.1.377), 
filho, de Claudionor Lopes de Lupa Seda e do 
Luiza Ignacio Coelho, nascido a 23 de março de 
1915, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
do Commercio n . 71, lavrador, solteiro^ com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação "ex-officio", u . 672.) 

2.010. Eduardo Antônio dos Reis (1.378), filho de Antônio 
José dos Reis e de Benedicta Maria da Conceição, 
nascido a 24 de julho de 1912, no Districto F e 
deral, residente em Pedra, operário, solteiro, com' 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua<-
ratiba. (Qualificação requerida, n . 4.701.) 

2 .011. Antônio Brasil Filho (1.379), filho de Antônio Brasil 
e de Elvira de Castro Silva, nascido a 24 de fe
vereiro de 1915, no Districto Federal, residente á 
rua General Olympio n . 250, funecionario publi
co, solteiro, corn domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação "ex-of
ficio".) 

2.012. Octavio Gonçalves (1.380), filho de Elviro Gonçalves 
e de Cândida Gonçalves, nascido a 10 de janeiro 
de 1916, em Itaocára, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á avenida Commercio n. 359, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
offieio".) • . 

;.0l3.. Iracilda Astrogilda da Conceição (1.320), filha de 
loão Cancio e dc Astrogilda Maria da Conceição, 
nascida a 9 de abril de 1916, no Estado do RíO 
de Janeiro, residente á estrada Areia Branca nu 
mero 448, bordadeira, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação requerida.) 

2.014. Valdeliria Nunes (1.322), filha de Henrique Nunes e 
de Claudemira de Souza Nunes, nascida a 2 de se
tembro de 1911, no Districto Federal, residente á 
rua Visconde de Sepetiba n . 28 A, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal dc Santa Cruz. (Qualificação requerida, 
n . 604.) 

2.015. Atilano Esteves (1.381), filho de Clemente Esteves e 
de Hemeteria Carvalho, -nascido a 21 de agosto 
de 1902, em Parahyba do Sul, Estado do Rio dc 
Janeiro, residente á estrada Rio São Paulo n u 
mero 868, commercio, solteiro, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de. (Qualificação requerida, n . 5.109.) 

2.016. Alfredo José de Oliveira (1.382), filho de Sabino 
José de Oliveira e>de Leopoldina Teixeira dos 
Santos, nascido a 10 de abril de 1915, no Districto 
Federal, residente a rua Francisco Bolisario nu--
mero 117, funecionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação "ex-officio".) 

2.017. Faustno José Martiliano (1.383), filho de José Mar~ 
tiliano.e de Joanna Rosa, nascido a 11 de outu-. 
bro de 1908, no Districto Federal, residente á rua 
do Império n.. 120, funecionario publico, casado, 
com domicilia eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação "ex-officio". 

2.018. Manoelda Paixão SanfAnna (1.384), filho de An
tônio Pereira, de SanfAnna e de Leopoldina Maria 
de SanfAnna, nascido a 6 de julho de 1906, no 
Districto Federal, residente á rua Sepetiba nu
mero 229,' funecionario' publico, solteiro, com 
domicilio-eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação "ex-officio".) 

2.019. Hélio Costa (1.385), filho de Manoel Ignacio da 
Costa e de ""America de Oliveira Costa, nascido a-
27 do novembro de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Felippe Cardoso n. 10, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

-nicipal d e . Realengo. (Qualificação requerida, 
B , E . 698.) 

2.020. Januaria Venancia da Silva (1,386), filha de Isao 
de Souza Loureiro e de Martinha Loureiro, nas
cida a 2 de dezembro de 1897, em Itaguahy, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Tama-
rindo n. 560, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realenga. 
(Qualificação requerida.) 

2 .021. Aryma Ferreira Martins (1.387), filha de Vcrtulin.o 
*Josó Ferreira e de Bernardina da Cunha Ferrei 
ra, nascida a 2 de junho de 1913, no Districto F e 
deral, residente á rua Fonseca n . 69, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dc Realengo. (Qualificação requerida, 
n . 6.17-4.) 

2.022. Osvaldo Nunes da Conceição (1.389), filho de Ubal-
1 dino Nunes da Cunha o de Amélia da Silva Cunha, 

nascido a 15 de junho de 1911, no Districto F e 
deral, residente á rua Viégas,' operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 
5.322 ) 

2.023. Alípio Teles (1.390), filho de João Antônio Teles e 
de Maria Luiza Teles, nascido a 11 de maio de 
1910, no Distrcito Federal, residente 'á rua Car-

. men* n . 548, operário, .solteiro, 'com domicilioi 
eleitoral n& dútriclo municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação requerida, n . 1.368.) 

2.024. Iapolonoi. Cândido da Rosa (1.391), filho de Antô
nio Cândido Rosa e de Francisca José Rosa, -nascido a 
13 de fevereiro de 1910, em Santa Cruz, residente 
á rua JVestor n . 243, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto- municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida, n . 1.407.) 

2.025. Walter Augusto Setúbal (1.395), filho'de Mario Au-
. gusto Setúbal ' e de Maria Assumpção Selvba). 
• nascido a 9 de setembro de 1911, no Districto 

Federal, residente a rua do Progresso n. 46, ope-
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ri.rio, solteiro, com domicilio, eélitoral no dis
tricto municipal dc Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n . 230.) 

.2.026. Joâino Ribeiro da Silva (1.396), filho de Claudino 
Ribeiro da Silva e de "Luiza Marques da Silva, 
nascido a 7 de .outubro" de 1909; no Districto Fe
deral, residente á' rua Santíssimo, typographo, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal cie Campo Grande. -.(Qualificação reque
rida, n . 307.) . 

2 .027. l iar ia do Desterro Brasil (1.397), filha de Antônio 
Fernandes Brasil e de Emilia Gonçalves Brasil, 
nascida a 14 de maio de 1895, no Distr ic to 'Fe
deral, residente á' rua Senador Vaseoncellos n. 4, 
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no dis
tricto munLipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, B . E . .8, n . 818.) 

2 .028. Antônio Joaquim Moreira. (1.398), filho de' Bento 
Josó Moreira e de Francisca Lemos Moreira, nas
cido a 2 de fevereiro de 1914, no Districto F e 
deral, residente á rua das Chitas n . 21, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Realengo. (Qualificação. "ex-officio".) 

2.029. Ernani Miguel das Neves (1.399), filho de Domin
gos Neves e de Mathilde Lina Neves, nascido a 
11 de janeiro de. 1887, no^Districto Federal, r e 
sidente á estrada da Barra, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
rat iba. (Qualificação "ex-officio".) 

2 .030. Alziro Beraldo (1.400), filho de Flora Cândida da 
Conceição, nascido a 19 dé dezembro de 1911, em 

. Itaguahy, Estado do Rio ; de Janeiro, residente á 
rua Felippe Cardoso n . 234, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 664.) 

2.031."Maria José Lima (1.401), filha de" Sebastião Bar
bosa Lima e de Izabel Augusta Barbosa, nascida 

' a 2 de agosto de '1913, no Estado de Minas Ge
raes, residente â rua Augusto de Vaseoncellos . 
s|n, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
i o districto municipal de Campo Grande. (Qua
lificação requerida, n . 792.) 

2 .032. Mdto Macedo (1.402), filho" de Manoel Antônio de 
Macedo e de Isabel Maria da Conceição, nascido 
a 27 de dezembro de 1893, no Districto Federal, 
residente á rua. Senador Gamará ri. 118, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa "Cruz.- (Qualificação "ex-of
ficio".) 

2 .033. Ernesto Vieira (1.403), filho de Miguel Vieira Lima 
e de Luiza de Pinho França, nascido a 10 de maio 
de 1888,.no Estad.o.do. Rio, residente á rua Geres 
n . 125, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo. (Qualifica-

, cão requerida, n . 6.138.) 

2 .034. Waldemiro Barbosa Lima (1.404), filho de Sebastião 
, Barbosa Lima e de Izabel. de Souza Barbosa, nas

cido a 17 de maio de 1912, no Estado de Mi
nas Geraes, residente á estrada da Pedra, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral np districto mu
nicipal de Campo Grande.. (Qualificação reque-
Tida, n . 5.207.) 

2.035. José F e r r e i r a d a Silva (1.407), filho de Manoel Fer
reira e de Josepha da Silva, nascido a 15 de j a 
neiro de 1907, no Estado', de' Alagoas, residente 

.. á estrada Areia Branca n . 324, lavrador, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Cruz. (Qualificação "ex-officio, nume
ro 638.) . 

2 .036. Heliodoro Rodrigues dos Santos ( 1 J 0 9 ) , filho de 
Marai Francisca de Jesus, nascido a 21 de agosto 
de 1909, em Rio Bonito, Estado, do Rio, residente 
a rua Tietê n. 1, com domicilio eleitoral no dis-
íricto municipal de Realengo. (Qualificação re 
querida, n. 537.) 

. 2 . ^ 3 7 . Cecília Rocha (1.410), filha de José* Rocha e de 
Eponina Rocha, nascida a^29 de maio de 1908, no 

•Mstricto Federal, 'residente ,á rua Rangel Pestana 
-,.'25, operaria,' solteira, com domicilio eleitoral 
,o districto municipal, de Realengo. (Qualifica-
ão requerida," n.- 5,161.) . 

.2 .038 . Severino Francisco Tenorio (1.411), filho de Manoel 
Francisco TenorhD e de Galaina Maria da Con
ceição, nascido a 1 de outubro de 1906, no E s - ' 
tado de Pernambuco, residente á rua São Fran- ' 
cisco Xavier n . 762, fiscal, casado, com domicilio 

^ eleitoral no districto municipal de Realengo. 

2.039.*Julio da Silva. (-1.412), filho de Manoel Joaquim da 
Silva e de Maria Augusta de Jesus, nascido a 17 

, de outubro de 1890, no Districto Federal, resi
dente á rua Fernanda sjh, lavrador, casado, com 
domicilio "eleitoral no districto municipal de San
ta Cruz. (Qualificação "ex-officio", n. 697.) 

2.040. jacintho Ribeiro, da Silva-(1.413), filho de Marinho 
Ribeiro .da Silva e de Julia Barbosa da Silva, 

• nascido a 22 de agosto de 1913, no Distr ic to 'Fe-
• * deral, residente â estrada do Santíssimo, com-

.. mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
, tricto municipal, de Campo Grande. (Qualifica

ção* requerida, n . 747.) 

2 .041 . Tiberia Baptista de Lacerda (1.414), filha d e ' D o -
mingos Francisco Baptista e de Euridice de Oli
veira, nascida a 20 de outubro de 1913, no Dis
tricto. Federal,-residente á rua Retiro n . 69, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral.no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação r e 
querida, n . 5.679.') ' 

2.042. Ataliba dos Passos (1.415), filho.de Cecilio dos Pas
sos e de-Maria Joaquina de Assumpção, nascido 
a 5 de março de 1895, no Districto Federal, re
sidente á rua Carmen n; 372, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
•Santa Cruz. ("Qualificação "ex-officio".) 

2.043. Sebastião de Oliveira Freitas (1.416), filho de ,Be
nedicto de Oliveira Freitas e de Gertrudes Maria 
de Freitas," nascido a 8 de julho,' no Estado do 
Rio, residente â rua Sepetiba n . 225, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal-de Santa Cruz. (Qualificação "ex-offi
cio", n . 667.) 

2.044. Benedicto Martins. Severo (1.417), filho de Bene-
dicta Maria da Conceição, nascido a 24 de junho 
de 1889, no Districto Federal, residente á rua 
Marechal 'Galdino n . 47, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San-

• ta Cruz.. (Qualificação "ex-officio".) 

2.045. Waldemar Gomes dós Santos (1.420), filho de Da-
rillo Gomes dos Santos e des Francisca Cardoso 
Goulart, nascido a 10 de maio de 1902, no Dis
tricto Federal, residente á rua da Chita s|n, com-

» mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo. (Qualificação reque
rida, n . 70i . ) 

2.046. Sebastião de Oliveira (1.421), filho de Marcoliha 
Francisca, nascido a 13 de-março de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua B n, 299, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida, n . 825.) -

2.04' :üstides'da Silva Vargas ,(1.422), filho de Mamede 
Jordão da Silva Vargas e de Bertilina Maria da 
Conceição, nascido a 21 de outubro de 1904, no 

. Estado do Rio, residente á rua Marquez de Barba-
' cena s|n, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção "ex-officio".) 

2.048. Benedicto de Oliveira Cruz (1.423), filho de Ernesto 
de Oliveira Cruz e de Ernestina de Oliveira Cruz, 
nascido a 15 de maio de 1903, em Ilha Grande, 
Estado do Rio, residente á rua Tamarindo n. 560, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação r e -

: auerida, nl -532.) 
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2.049. Manoel da Silva (1.424),' filho de Conrado Antônio 
cia Silva e de Galdina Maria da Conceição, nas
cido a 30 de junho de 1903, no^Districto Federal, 
residente á avenida Operaria n . 5','.operário, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto niunici-

«pat de Santa Cruz. (Qualificação requerida,-nu-** 
mero 5.926.) 

' 2.050.- Watterlor Martins de Almeida (1.425), filho de João , 
Martins de Almeida e de Vincula,Martins de Al
meida, nascido a 1 de janeiro de 1911, mo Es
tado do.í t io de Janeiro, residente a rua Tama-
rindo, 450, operário, solteiro; com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida, n . 1.261.) 

2 .051. Stella Rodrigues da Silva (1.426), .filha de Arthur -
Rodrigues da Silva e dé Clotilde Saião Rodrigues 
da Silva, nascida a 10 de janeiro de ,1914, no Dis
tricto Federal, residente á rua Campo " Grande 
n . 162, domestica, solteira, eom domicilio eleito
ral no districto; municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n . 1.215.) 

2.052. Sebastião Pereira de SanfAnna (1Í427), filho de' 
Antônio Pereira de SanfAnna e de Leopoldina 
Maria de SanfAnna. naseido a 26 "de fevereiro da 
1908, no Districto Federal: residente á . rua Sepe
tiba, 279, operário, solteiro, com 1 domicilio" elei
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qua
lificação requerida, n . 5.938.) ; 

2 .053. Antônio Garcia do Amaral (1,428),' f i l h o t e Antônio 
Garcia de Almeida e de Idalina Clareia de Santa 1 

Anna, nascido a 12 de agosto de 1894, no -Districto 
Federah residente á rua Sepetiba, 450, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto- m u 
nicipal de Santa Cruz. (Qualificaeãc>"ex-officio", 
ri. 639.) 

2.05-í. Octaviano Destri (1.431), filho de Pedro Destri e de 
' Marina Destri, nascido a 24 de julho de 1913, no 

Districto Federal, residente á rua Fonseca, 128, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de tReâlengo. (Qualificação 
requerida, n. 5;Ò56.) 

2.055. Álvaro Pereira de Almeida (1.432), filho de Antônio 
~ Pereira e de Adelaide Pereira de Almeida, nas

cido a 22 de maio de 1903, no Districto Federal, 
residente á avenida Matadouro, 5, lavrador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto -muni» 

. cipal dé Santa Cruz. (Qualiifcação "ex-officio".)! 

2.056. Arthur José de Souza (1.433), filho de Orçaiino José 
de Souza è de Francelina Anna de Jesus, nascido 
a 4 de setembro de 1902, no Districto Federal, r e 
sidente rua Antônio Campos, 69, empregado p u 
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
-municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, 
n . 962.) 

•2.057. Elza-de Souza (1.435), filha de José Guilherme de 
Souza e de Amalia de Andrade^ Souza, nascida a 
1 de junho de 1916, no Districto Federal, res i 
dente á rua Felippe Cardoso, - 38, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Santa Cruz. {Qualificação requerida, 
n . 1.423.) 

2.058. lidmundo Gomes-Pereira (1.434), filho de Álbertinò 
Gomes Pereira e de Lina da Conceição, nascido a 
27 de novembro de 1913, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Felippe Cardoso, 58, funccionaria 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação r e 
querida, n. 769.) 

2M% *>orothéa Serpa da Silva- (1.436), filha de José Ma
ria da Silva e de Maria da Gloria Silva, nascida a 
22 de março de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua Nestor, 170, "domestica, casada, com, 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
ta Cruz. (Qualificação-requerida, n , 1.421.) 

- 2.060. Antonia Gomes da Silva- (1.470), filha cie Faustina 
, Gomes L !Q Silva, nascida-: u-19 de maio de 1914, no 

Districto Federal, residente á rua do Chá, 37, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida, n . 866.) 

2.061, José Leandro da Rocha (1.471), filho de A^redo 
José da Piocha e de Maria Isabel da Conceição, 
de Sergipe, residente á , rua Tamandaré, n . 15, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal.de Realengo. (Qua
lificação requerida.) 

2.062. Sebastião Alves Bahia (1.47?), filho de Erciliana 
Maria da Conceição, nascido a 25 de abril de 1892, 
no Districto Federal,.residente em Guaratiba, la
vrador, casado, com domicilio' eleitoral no dis~-
tneto municipal de Guaratiba. (Qualificação (ex-
officio".) 

2 .063. . Manoel Bastos (1.473), filho de Rosa dos Santos, 
nascido a 8 de dezembro de 1898, no Estado do 

, Rio de Janeiro, residente em Rio da Prata, ope-
- rario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

municipal de Campo Grande. (Qualificação re 
querida, n . 5.631.) 

2.064.. Euelydes Pereira França (1.475), filho de Alberto 
Pereira França c de Olivia Francisca Ramos, nas
cido a 18 de outubro de 1912, no Districto Fe-

-deral, residente á rua General Glympio, 15, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida, n . 5.907.) 

2.065. Oswaldo Rosário (1.476), filho de 'Juliana José da 
Silva, nascido a 5 de outubro de 1905, no Dis
tricto Federal, residente d travessa Sul Ameaça, 
92, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto. municipal de Realengo. (Onalificacão 
requerida, n. 1.277.) 

2.066. José Ferreira dos Santos Júnior (1.-477), filho de 
"José Ferreira dos Santos e de.Laurentina Maria 
Ferreira, nascido a 21 de setembro de 1889, no 
Districto Federal, residente á rua Marechal Bar -
bacena, 677, funecionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
ta Cruz. (Qualificação "ex-officio".) , 

2.067. Antônio Gonçalves (1.478), filho de Antônio Gon
ç a l v e s Bastos e de-Rosalina Figueira Bastos, nas

cido a 17 de fcvereirxde 1913, no Estado do Rio 
de. Janeiro* residente á rua Cruzeiro, 103, operá
rio, solteiro, com domjciüó eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque
rida, n . 4.758.) 

-S.068. José Pereira da Silva (1.479), filho de Pedro 'Pe
reira da Silva e de Ernestina Cordeiro da Silva, 
nascido a 23 de abril de 1913, no Districto F e 
deral, residente á rua Mario Carpiuter, 71," elcc-
tricista, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s 
tricto municipal de Realengo. (Qualificação r e 
querida, n: 1.442.) 

2.069. Peironilho Faustino (1.480), filho de Manoel Faus - ' 
tino e de Florinda Maria da Rosa, nascido a 31 do 
dezembro de 1896, em Itaguahy, Estado do Rio da 
Janeiro, residente á rua Francisco Real, 1, òpe-

- rario, solteiro, com domicilio eleitoral no distric
to' municipal de Realengo. (Qualificação r e 
querida .) 

2 .070, Helena Rosário (1.481), filha de Juliana José dã 
Silva, nascida a 9 de fevereiro de 1914, no Dis
tricto Federal, residente á travessa Sul América 

, n . 154, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Realengo. (Qualifi
cação requerida.) 

.2.07.1. Temistocles de Oliveira (1.482), filho de Freis de 
Vindo de Oliveira c de Davina Mario de Oliveira, 
nascido a 25 de março de 1909, no Districto F e 
derai, residente á rua S. Benedicto, 382, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação "ex-offifio", 

. n . 647.) , 
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2 . 0 7 2 . ;José Custodio da Silva Júnior ( 1 . 4 8 3 ) , filho de José £ . 0 8 3 . 
Custodio da Silva e de Sophia.de Aguiar c Silva, 
nascido a-21 de junho de 1893, no Estado de Mi
nas .üer.aes, residente á.rua Forra, 33, engenheiro, 
casado, com domicilio-eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação "ex-officio".) 

2 . 0 7 3 . João Manoel da Silva ( 1 . 4 8 5 ) , filho de Ihacia Jacin-
tha Cruz, nascido a -29 de julho de 1874, no Dis- « qq^ 
tricto Federal, residente em Cautagallo (logar), 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificaçãd rc -
cjuerida, n . 5 . 5 0 6 . ) 

2.074.' Elvira Soares ( 1 . 4 8 6 ) , filha dé José Antônio Soares 
e do Maria Martiniana Soares, nascida, a 22 de 
outubro de 1914, no Districto Federal, residente. 2 . 0 8 5 . 
à rua Visconde Aragiá, 191, operaria, solteira5, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação, requerida, n . 1 .424 . ) 

2 . 2 8 2 . Fortunata Soares 1 .487) , filha de Maria Aritonia da 
Conceição, nascida a 15 de junho de 1909, no Dis
tricto Federal, residente em Barra Guaratiba, la-
vraodra; casada, com domicilio eleitoral no dis- - ç> q^q 
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação "ex-
officio",- n . 866 . ) ' 

2 . 0 7 5 . Jaey Jacinto Barbosa ( 1 . 4 8 8 ) , filho de João Jacinto 
Barbosa e de Marcili.a Ribeiro Barbosa; nascido â 
27 de junho de 1909, no Districto Federal,-resi
dente em Barra de .Guaratiba, lavrador, solteiro., 
com domicilio eleitoral 'no districto municipal de 2 . 0 8 7 . 
Guaratiba. (Qualificação "ex-officio".) " 

2 . 0 7 6 . João Martins Moreira ( 1 . 4 8 9 ) , filho de vMoysés Mar
tins Moreira e de Florisbela Martins Moreira, nas
cido a 16 de outubro de 1907,' no Districto F e 
deral, residente á rua da Fiação, 11, operário; sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muinci-
pal de Campo Grande. ( Qualificação requerida, o 088 
n . 5 . 9 8 0 . ) s ' ' 

2 . 0 7 7 . Antônio Inácio da Silva ( 1 . 4 9 0 ) , filho de Manoel-Ina-
çio da Silva e de Leonarda Maria da Conceição, 
nascido a 28 de março de 1901, no Districto F e 
deral, residente á rua Estampadores, 15, operá
rio, casado, .com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação re - 2 . 089 . 
querida, .n. 1 . 5 4 9 . , 

2 . 0 7 8 . Francisco.da Silva Medella ( 1 . 4 9 1 ) , filho de Hermes 
.Medella e de Maria da Gloria Medella, nascido a 
26 de outubro de 1913, no Districto Federal, ' resi
dente á Est . Imbrahyba, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto " municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, n u -

- mero 744 . ) ' 

2 : 0 7 9 . Paulo da Cruz Monteiro ( 1 . 4 9 2 ) , filho, de.-Antônio da 
Cruz Monteiro e de Maria Vicencia de Menezes, 
nascido a" 15 dc novembro de 1901, no .'Estado de, 
Sergipe, residente á rua Fiação,-n. 14, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no. districto mu
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, 
n. 6 . 3 4 1 . ) , . 

2 . 0 8 0 . Francisco José Soares Júnior ( 1 . 4 9 3 ) , filho de Fran
cisco José Soares e de Helena José Soares, nascido 
a-9 de agosto de 1897, no Districto Federal, r e 
sidente á*ruá Estevam, n. 188, commercio, 'viuvo, " 
com domicilio eleitoral no districto municipal de - 2 . 0 9 2 , 
Realengo. (Qualificação "ex-officio"..) 

2 . 0 8 1 . Walter Machado ( 1 . 4 9 4 ) , filho de Manoel Machado e 
de Julieta Borges, nasoido a 9 de maio de 1916, 
no Districto Federal; residente à rua Engenho, 
n, 42, Operário, solteiro, com'domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação re 
querida, n . 3 8 9 . ) 2.093' 

2.08.2. Austregesilo Barreto (.1.495), filho de Acacio Barreto* 
e de Justina Barreto, nascido a 4 de dezembro de 
1915, no Districto Federal, residente á Avenida 
ísábel, n . 317, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de .Santa Cruz. 
(Qualificação requerida, n . 7 1 7 . ) 

2 . 0 9 0 . 

S .09J. 

Rodolpho Joaquim .da Silva (1.496), filho de Joaquim 
Ignacio da Fonseca e de Luiza Maria da Conceição, 

'nascido a 9 de agosto dc 1884, no Districto Fe
deral, residente á Est. Mendanha; lavrador, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande. (Qualificação "ex-offi
cio".) 

João Ramos de Oliveira (2.104), filho de João Ma r 

noel Ramos e do Maria de Oliveira Ramos, nascido 
a 27. de julho; de 1900, no Districto Federal, resi
dente á Pedra de Guaratiba, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Guaratiba. (Qualificação requerida.) 

"José Sampaio da Silva (2.105), filho de Alfredo 
Sampaio Silva e dc Delpliina Sampaio Silva, nas
cido a 25 de dezembro de 1911,' no Districto F e 
deral, residente á rua Dr. Augusto Vaseoncellos, 
n. 163, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida.) • . 

Manoel José Baptista (2.106), filho de Caetano.Josó 
•Baptista e de,Leopoldina Francisca. da Süva, nas
cido a, 27 de maio de .1907, no Districto Federal, 
residente á rua Rio da Prata, n. 19, lavrador casado, 
com-domicilio eleitoral no districto municipal do 
Campo Grande.- (Qualificação requerida.) 

Ignacio Alves do Nascimento (2.107), filho de João 
Alvesdà Nascimento e de Cândida Maria da Con
ceição, nascido a 25 de outubro de 1916, em Campo-
Grande, residente á rua Rio. da Prata, n. 266, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. "(Qualificação 
requerida.) 

Álvaro José do Amaral (2.108), filho de José Luiz db 
Amaral e de Adelaide Rosa da Silva, nascido a 28 
desmaio de Í912, no Districto Federal, residents 
á rua Rio da Prata, sem numero, lavrador, solteiro, 
com- domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande/ (Qualificação requerida.) 

Arlindo Josó Baptista (2.109), filho de Caetano José 
Baptista e de Leopoldina Francisca da Silva, nas
cido a 1.6 de março de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua Rio da Prata n. 19, lavrador, sol
teiro, com^domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo. Grande. (Qualificação requerida.) 

Manoel Ignacio da Costa (2.111), filho.de José Igna
cio da Costa e de Albertina da Conceição, nascido 

- a i dc março do 1897, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua.Carmeji, n . 294, motorista, casado, 
com domicilio eleitoral no.districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida.) 

Deolinda Moutinho Oliveira (2.054), filha de Joaquim 
Moutinho Oliveira e de-Angelina da Silva Perei
ra, nascida a 17 de abril de 1905, no Districto Fe 
deral, residente á rua Barão Ladario, n . 38, d o - , 
mestiça; casada, coni domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz". (Qualificação re 
querida.) 

Nicomedes Ferreira Gomes (2.056), filho de Luiz 
Ferreira- Gomes e de Izabel Fontes, nascido a 16 
de fevereiro de .1909, em Cantagallo, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Teixeira Campos, 
n. 20, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo. (Qualificação 
requerida.) 

Oswaldo dos Santos Pereira (2.097), filho de Heitor 
Láurp; Pereira e de Eugenia dos Santos Pereira, 
nascido a 26 dê abril de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Alfredo de Moraes, n . 28, meca--
nicó, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

f municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida.) 

http://Sophia.de
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2,00 ' i . 1 'Pujanira Alves Bogdocyro (3.098), filha de Ernesto 
Bagdocyro e de Margarida Alves, nascida a 21 de 

- janeiro de 1895, no Districto Federal, residente á 
rua Coronel Agostinho, sem numero, funecionario, 

'municipal, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande.. (Qualificação 
requerida.) 

2.093. Francisco Conte (2.099), filbo de João Conte e de 
Agrisani Conte, nascido a 20 de novembro de 
1901, no Districto Federal, residente a Estrada 
Real de Santa Cruz, n . 309, industrial, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo G r a n d e (Qualificação requerida.) 

2.090. Bfanoel Xavier Gomes (2.100). filho de Sebastião 
Xavier da Costa e de Donatita Maria de Carvalho, 
nascido a 14 de outubro do 1912, no Districto Fe
deral, residente á rua Silva Cardoso, n . 20, ope-

-rario, solteiro, com domicilio eleitoral no dsitrí-
cto municipal de Campo Grande. (Qualificação, 
requerida.) 

2'.097. Benjamim Botelho de Macedo (2.103). filho de José 
. Botelho de Macedo Júnior e de Carlota Campos 

Botelho, nascido a 15 de julho de 1914, no Dis
tricto Federal, residente eh Campo Grande, nu
mero 13 A, açougueiro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de . (Qualificarão requerida.) 

2.098, Marcellino Barbosa dc Araújo (2.045), filho de Do-
,mingos da Silva Araújo e "de Julia Barbosa de 
Araújo, nascido a 3 de janeiro de 1900, no Distri
cto Federal,.residente á rua Rangel Pestana, n. 18, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo. (Qualificação r e 
querida .) 

2.099. „Tosé de Souza Coelho (2.048), filho de Roberto dc 
Souza Coelho e de Laura Pinto Botelho, nascido a 
2 do julho de 1910, no Districto Federal, residente-
á rua Linieirão, sem numero, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cam
po Grande. (Qualificação requerida.) 

Z.lUü. Antônio Cardoso dos Santos (2.Ò51), filho de Faus-
tino Cardozo dos Santos e de Maciniaiia Maria da 
Conceição, nascido a 4 de janeiro de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua Pa lmares ,n . 551, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação r e 
querida.) ' ** 

.2 .101. 'Elias Nicolau Haick (5.82G), filho de Nicolau GabrÍ3Í 
e de Raeliide Gabriel, nascido a ,26 de dezembro 
de 1907, no Districto Federal, residente á ru;t 
Thereza Christina, n . 10. commercio, solteiro, com 
domicílio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz. (Qualificação requerida.) 

2.103. JVestor de Sou/,- (5,9S8), filho cie Em-idio c!c Araújo e 
de Lauriaoa Francisca, nascido a 31 de dezembro 
de 1893, em Itacurussá, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Campeiro, D . 76, empregado mu
nicipal, casado, com domicilio, eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida.) . '-

2 ,103. Josaphá Mendes de Sá (2.053), filho dc Custodio 
Mendes de Sá e de Rita'Pereira Mendes, nascido a 
27 de dezembro de 1900, em Porto Novo do Cunha, . 
Estado cio Rio de Janeiro, residente á rua Coronel 
Tamarindo, n. 5G0, cozinheiro, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. 

2.10,1. Junal Vianna (2.035), filho de .Jovino Vianna c de 
Maria Thereza Rodrigues, nascido a 14 de março 
de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, residente em 
rua Bangii, n, 14, empregado no commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto "muni
cipal de Realengo. (Qualificação* requerida.), 

2.107. 
o 

2 . 1 0 8 . 

2.105, Benedicto Pereira (2.030), filho de Saturnino José 
Pereira e de Flasisbella dos Santos fereira, nas
cido, a 12 de maio de 1898, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Ceres, n. 85, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto ?nu-
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida.) 

2.106.-Maria Magdálena Craveiro de Magalhães (2.037), fi
lha do Joaquim Silva Cruz è de Theotonilla Mon
teiro Cruz, nascida a 27 de outubro de 1900, em 
Belém, Estado do Pará, residente á rua João Vi
cente,- n . 169, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida.) 

Euripedes Soares (2.038),' filho de Nasciso Soares e 
de ürania Vcnus de Siqueira Soares, nascido a 10 
de maio de 1913, no Districto Federal, residente á 
rua Estevam, n. 19, operário, (Qualificação re 
querida .) 

Pedro Gomes de Oliveira (.2.039), filho de Henrique 
Gomes de Oliveira e de.Perciliana Maria de J e 
sus, nascido a 3 de junho de 1905, no Estado do 
Rio dc Janeiro, residente á rua -Barão de Capa-
nema, n . 10, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação requerida.) 

2.109.. Ângelo Bartholomeu (2.040), filho de Ângelo Bartho-
/ lomeu e de Hester Bartholomeu, nascido a 1 de 

agosto de 1910, no Districto Federal, residente á 
rua 12 dc Fevereiro, n . 75, operário, solteiro, com 
odniicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida.) 

2.110. Luiz Sevoriano (2.041), filho do Antônio Severiann 
e de Rosa Sevoriano, nascido a 9 de dezembro dc 
1909, no Districto Federal, residente á rua Bangu', 
n . 73, empregado no. commercio, solteiro, com do-
.micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida.) 

2 .111. Waldeniar Montez da Costa (2.024), filho de Bernar
dino José da Costa e de Carlota Guedes da. Costa, 
nascido a 15 dc agosto de 1910, no Districto Fe 
deral, residente, â rua .Guarat iba n . 998, lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitora] no districto 
to municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-of-

i fieio B. E . 77, n. 825.) 

' 2 .214 . Antônio Theodoro de Souza (2.029), filho de Manoel 
Theodoro de Souza c de Maria da Conceição, nas
cido a 26 de maio de 1914. em Jardim, Estado do 
Ceará residente á rua Barão Ladario n. 54, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re
querida.) 

2.112. Sérgio Ribeiro (2.030). filho de Albino Pereira Ri
beiro e de Emilia Gularle Ribeiro, nascido a 16 
de junho de 1894, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua da Feira n . 53, empregado mu
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica-

• ção requerida.) 

2.113. ' Antônio Nunes da Silva (2.031), fHtio de Pedro Nunes 
e de Thereza Maria da Silva, nascido a 1 cie agos
to de 1912, em Angra dos Reis, Estado cio Rio do 
Janeiro, residente á rua Felippe Cardoso n. 260. 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis. 

'• tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida 

2.114. João Tràverso (2.032), filho de Antônio Traverso o 
de Rosa Celestina, nascido a 8 de fevereiro de 
1913, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Açudes ri. 94,,mechanico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo. 
(Qualificação requerida.) . ^ 

2.115. Blanoel Bento da. Silva (2.033), filho dé Capitulino 
Bernardino Pimenta e de-Maria José de-Oliveira, 
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i.116. 

2.117. 

118. 

2.119. 

2. 120. 

nascido .a -15 de julho de 1900, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente A estrada Rio-São Paulo nu
mero 55, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Realengo. (Qualifi- < 
cação requerida.) 

José Antoi.io dã"Silva (2.015), filho de Antônio Nar-
eizo da Silva e de Joaquina Vieira da Costa, nas
cido a 27 de setembro de 1905, no Estado de Ala
goas, residente á rua Monteiro n. 802, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrjeto mu-, 
nicipal de Campo Grande. (Qualificação ex-offi
cio, B . E.~ 77, i i . 282.) 

ííelio Pereira Seixas (2.016), filho de João Guilher
me de Brito Seixas e de Kemises Pereira da Costa, 
nascido a 30 de janeiro cte 1911, no Estado de 
São Paulo, residente á estrada do Rio n . A-219, • 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal, de Campo Grande. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 77.) 

Raymundo Pereira Cardoso (2.017),-filho de Manoei 
Pereira Cardoso e de-Joaquina Pereira, nascido 
a 31 dé agosto de 1906, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Industrial n . 58, operário, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Campo Grande. (Qualificação requerida.) 

José Pereira de Souza (2.018)', filho de Francisco de 
Souza Coelho e de Stolla Pereira da Silva,, nasci
do a 20 de fevereiro de 1892, em Passa Tres, E s . 
lado do Rio-de Janeiro, residente á rua dos Es-
tampadores n.' 18, funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eletioral no districto municipal de 
Realengo. (Qualificação requerida.) 

Darcy Fraga Damascono (2.019), filho de Antônio * 
Dias Damaseeno e de Bcrnardina Fraga Damasce-
no, nascido a 6 de gosto de 1904, no Estado de 
Minas Geraes, residente á avenida. Isabel n . 234, 
empregado rio commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação Requerida.) 

João Baptista Ramos (2.022), filho de Sebastião P e 
reira Ramos e" de Joanna Silva Ramos, nascido a 
1 de agosto de 1916, no Districto Federal, resi
dente á rua Felippe Cardoso n. 422, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal do Santa Cruz. (Qualificação requerida.); 

2.122. Miguel Francisco dos Santos (2.023), filho de Manoel 
Francisco Pereira e dc Jovita Maria dos Santos, 

'nascido a 10 de dezembro de 1908, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente em Kosmos, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa. Cruz. (Qualificação requerida.); 

2.12?. José Chelles (2.004), filho de Luiz Chelles e de Rosa 
Chelles, nascido a 15 de setembro de 1906, no 
Estado do Rio 'de 'Janeiro, residente em Montei
ro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande. (Qualifi»* 
cação ex-officio B. E . ,77, n , 491.) 

2.124. Amadeu Rosa (2.005), filho de José de Souza Rosa * 
c de. Honorina Antonia dos-Santos, nascido a 19 
de dezembro dc 1912, no Districto Federal, res i 
dente â rua Marechal Galdino n; 398, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.); 

2.125. José Simão de Medeiros (2.008), filho-de'-Simão 
Francisco de Medeiros e de Paulina Carvalhaes 
Medeiros, nascido a 6 de maio dé 1884, no Esta
do do Rio de - Janeiro, residente em Mendanha, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande, (Qualificação 
ex-officio B. E . 77, n , 279.) . . . 

2.126. Waldemar Hortencio Bastos (2.011), filho de Antô
nio Hortencio Bastos Júnior e de Elisa Morena da 
Silva, nascido a 30 de maio de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua Esperança n . 46, ope-t 

2.121 

rario, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação reque-

- r ida.) 

2.127. Roberto Magalhães Carneiro (2.012), filho de Ho* 
norío Magalhães Carneiro e de Maria Haniquim 

- Carneiro, nascido a 17 de fevereiro de 1915, no 
Districto Federal, residente á rua Barbosa da 
Silva n. 76, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto • municipal do Realengo. 
(Qualificação requerida.) 

2.128. Antônio. Silverio (2.014), filho de José Silvcrio e de 
Maria Francisca de Souza, nascido a 12 de agos
to de 1897, no Estado do-Rio de Janeiro, resi
dente á rua 9 sem numero, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa U ^ . * 

2.129. Julieta.JUves dê Carvalho (2.185), filha dc José 
Bento* Pereira e de Guilhermina Alves Pereira, 
nascida a 4 de agosto de 1890, no Districto Fe 
deral, residente á rua Guaratiba n . 989, func
cionaria municipal, casada, com domicilio eleito
ral no districto munieipal do Guaratiba. (Quali
ficação ex-officio B . E . 74.) 

2.130.' Juracy de Oliveira (2.057), filha de Bento Miguel de 
Oliveira Júnior e de Benedicta Maria de Olivei
ra, nascida a 7 de abril de 1912, no Districto F e 
deral, residente á rua Fonseca n. 192, commer
cio,-solteira, com domicilio-eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação requerida.): 

•2.131. Antônio Góes (2.063), filho de Manoel Francisco Góes 
e de Maria Augusta Góes, nascido a 30 de-janei-
ro de 1908, no Districto Federal, residente em 
Cachamorra, lavrador, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação ex-officio B . E . 77.) . 

5 . Í32 . Waldemar Francisco Canejó (2.065), filho de Manoel 
Francisco Canejo e de Manoella do Carmo Dama-
zio, nascido a 6 de setembro de 1908, no Districto., 
Federal, residente em Kosmos, commercio, casa
do, com domicilio eleitoral no districto ntunici-
pal de Campo Grande. (.Qualificação requerida.) 

2.133, Antônio Teixeira Ferraz (2.066), .filho de Helena 
Telles do Espirito Santo, nascido a 13 de julho da 

*1916, no Districto Federal, residente em Menda
nha, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Qu.a-

„ lificação requerida.) 

2.134. Bernardino da Silva Trindade (2.072), filho cio' 
Ignacio ,,da Silva Trindade e de Maria Isabel dá 
Conceição, nascido a 1 de março de 1879,' no Rio 
de Janeiro, residente em Campo Grande, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gampo Grande; (Qualificação reque-* 
r ida . ) 

.2.135. Alice de Souza (2.077), filha de Christovam Pereira 
de Soifza e de Paula Francisca, nascida a 17 da 
maio de 1913, no Districto Federal, á rua Ma» 
cahé n., 55, domestica, solteira, com domiciliei 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. 
(Qualificação requerida.) 

'2,136, Uliese Francisco dos Reis (2.178), filho de Francisco 
Correia dos Reis e de Martinha Maria da. Concei
ção,'nascido a 21 de janeiro de 1899, em Juazei
ro, Estado da Bahia, residente á rua Industria] 
n. 141, militar, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Realengo. (Qualificação 
ex-officio B . E . 84.) 

2.137,- Eduardo Reis Costa (2.179), filho de Osório Luiz; 
Reis Costa e de Emilia.Rosa Reis Costa, nascido 
a 5 de setembro de 1898, em Belém, Estado do 

• Pará, residente á rua A n . 31, militar, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal cie 
Realengo.. (Qualificação ex-officio -B. E . 78.) 
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2 . Í38 . Josó Merindo dos Santos (2.180), fí!ho de José Ber
nardo Gomes e de Maria Rita, nascido a 1 de 
janeiro de 1888, em Penedo, Estado de'.Alagoas, 
residente á rua Augusto Vaseoncellos n . 172, mi
litar, viuvo, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo. (Qualificação ex-offi-
cio, B . E . 71.X 

2.139. Seraphim Vieira de Andrade (2.181), filho de Perce-
íiano Vieira de Andrade e de Maria Antonia Du
arte, nascido a 9 de maio de 1891, no Districto 
Federal, residente em Leandro Costa, emprega
do municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municiai de Guaratiba. (Qualificação 
ex-officio B . E . 59.) 

2.'H0„ Gregorío Alves da Luz (2.182), filho de Juüo Alves 
da Luz e de Francisca Maria da Conceição, nasci
da Luz e dè Francisca-Maria da Conceição, nasci
do a 13 de outubro de 1886, no-Dístricto Federal, 
residente á rua Felippe Cardoso n . 681, funecio
nario municipal, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifica
ção ex-officio B . E . 39.) 

2 .141 . José de Oliveira Filho (2.183), filho de José da.Silva 
Oliveira e de Herculana Nunes de Oliveira, nas
cido a 22 de agosto de 1909; :io Districto FedeFal, 
residente no Largo da Ilha, funecionario m u 
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Quaratiba.' (Qualificação ex-
ofício B . Es 73>. 

2.142. Pharailde Cintra Vidal, filha de Joaquim de Araújo 
Cintra e de Alzira Rosa Cintra Vidal, nascida a 11 
de junhg de 1899, no Districto- Federal, residente 
á rua Olympio n . 171, funccionaria municipal, ' 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio B . 
E . 7 1 . ) ' 

2.143. Sebastião Pimeritel Nunes ' (2.145), filho de Manoel 
Gregorío Nunes e de Maria Pimentel Nunes, nas
cido a '25 de agosto de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Monteiro, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
rat iba. (Qualificação requerida)*. 

2.144. Armando Cândido Dias (2.146), filho de Cândido Dias 
e de Maria Francisea da Conceição, nascido a 15 
de agosto de 1887, no Districto Fedsr*al, residente 
á rua Kosmos, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida.) ^ 

2 J 4 5 . Benigno Luiz da Silva (2Ti49), filho de Benigno An
tônio da Silva, nascido a 6 de setembro de 1911, 
no- Districto Federal, residente á rua Kosmos, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no. distri
cto municipal de Campo Grande. (Qualificação 

- (requerida.) 

2.146. Bartholomeu José da Silva (2.174), filho de Domin
gos José da Silva e dé Anna -Feliciana Ferreira, 
nascido a 17 de dezembro de. 1901, em São Ray
mundo Normate, Estado do ;Piauhy, residente á , 
rua Corrêa Teixeira n . 22, militar, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo. (Qualificação ex-officio B . E . 84.) 

£.147. Arlindo .Aurélio de Carvalho (2.175), filho de Au
rélio Pereira de Carvalho e de Thereza Maria de 
Carvalho, nascido a 25 de julho de 1900, em Par-
nahyba, Estado do Piauhy,, residente á rua 26 de 
Maio n . 6, Io" sargento, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo. (Qua
lificação ex-officio B . E . 78.) 

[; 2 .148. Antônio da Costa.Lima (2.176), filho de Dedo da Costa 
Lima e de Paulina Maria de Lima, nascido a 13 
de junho de 1893,- em Limoeiro, Estado de Per
nambuco, residente á rua Felippe Cardoso n. 170, 
militar,, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal da Santa Cruz. (Qualificação ex-
officio B . E . 78.) " 
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2.149. Manoel da Costa Campos (2.131)', filho de Antônio da 
Costa Campos e de Geronirna de -Azevedo Campss, 
nascido a 21 de janeiro de 1898, em Portugal r e 
sidente á rua Izabel n . 136, proprietário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz. (Qualificação requerida.) 

i. 
2.150. Vicente de Pauta (2.136), filho de Isidoro Manoel 

Joaquim e de Beatriz Rosa de Jesus, nascido a-31 
de janeiro de 1889-, em Barbacena, Estado de Minas, 
residente em Palmares, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no; districto municipal de Gua
rat iba. (Qualificação requerida) . 
- _ . . - . - _ ' i 

2 .151. Daldr Augusto Xavier de Britto (2.140), filho do 
Frederico Augusto, Xavier de Britto e de Alfreda 
Xavier de Britto, nascido a 13 de março de 1913, 
no Districto Federai, residente á Estrada Real 
Santa Cruz, s|n., lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação ex-offíeío B. E . 77.) 

2.152. MinqEfi de Freitas (2. lií)\ filho de Francisco Xavier. 
de Freitas e de Francisea Fedoroff de Freitas, 
nascido a 26 de junho de l&ll, no Districto Fede
ral , residente em Caehamorro, lavrador, solteiro, 
com- domicilio eleitoral no districto- municipal de 
Campo Grande. (Qualificação ex-officio B . E . 
numero 77.) 

2.153-, Antônio Paes dos Santos (2.142), filho de José Paes 
dos Sãos e de Maria das Dores, nascido a 8 de ou
tubro de 1912, no Rio de Janeiro, residente em 
Gachamorra, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal, de Campo Grande.. 
(Qualificação ex-ooficio B . E . 77.) 

2.154. Antônio José Ribeiro (2.153), filho de Gregorío 
José Ribeiro e de Avelina Ferreira da Conceição, 
nascido a 13 de janeiro de- 1914, no Districto 

.Federal,, residente em- Ger-índúy commercio, sol
t e i r o , com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de- Campo Grande. (Qualificação reque
rida.) 

2.155. Ary rjft Aguiar (1.6001, filho de Jutio de Aguiar e de 
"Carmen Romana, nascido a 9 de agosto de 1908, 
no Estado do Rio Grande do Sul, residente em 
Palmares, lavrador, viuvo, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande. (Qua
lificação "ex-officio", B-. E . 396.) 

2.156. Oscar Moreira 'da" Silva (1..603), filho de Miguel 
Moreira da Silva e de Maria José' da Conceição, 
nascido a 2 de marco de 1900, no Rio de Janeiro, 
residente á estrada Real de Santa Cruz, lavra
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação "ex-
officio", B . E . 346.) 

2.157. Honorio -Machado da Silva (1.606), filho de*Hanocl 
Machado da Silva -e de Aurora Maria de Jesus, 
nascido a 24 de abril de 1877,. no Rio dc Janeiro, 
residente em Mendanha, lavrador, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação "ex-officio", B. Si. 
256-.) 

2.1.58. Alarico Abilio Campos (1.609), filho de Antônio 
Campos da Silva e de* Maria Na-zareth da Silva, 
nascido a 14 de fevereiro de 1906, no Estado de 
Ceará, residente em Palmares, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no- districto municipal 
de Campo Grande. (Qualificação "ex-officio", 
8 . E . 211.) 

2 . Í59 . Alypio Pereira Chaves (1.6Í0)., filho de Victorino 
Pereira Chaves e de Leopoldina Maria da Con
ceição,- nascido a 2Í dc dezembro de .1881, no 
Districto. Federal, residente em. Pedra,1 lavrador, 

. . casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de- Campo Grande. (.Qualificação "ex-of
ficio"',. B . E . 212.) 

2.160. Faustina Duarte Guimarães (1.611)',. filha de Aj^-
reliano- Antônio Duarte e de Rosa Luiza de Sam
paio, nascida a 4 de* maio de 1876, no Districto 
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Federal, residente em Santa* Cruz, domestica, 'ca
sada, com domicilio eleitoral no districto .muni
cipal de Realengo. (Qualificação requerida,. 8 . 

I E . 201.) 

2 . í o l . Agenor Maria de Freitas (1.614), filho de HercuUno 
Maria de Freitas o de Antonia Francisca da Sil
va, nascido a 14 de setembro de 1892, no Estado 
de Minas Geraes, residente em Monteiro, lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande. (Qualificação "ex-
officio", B . E . 200.) . 

2.162. Elza Fraga de Oliveira (1.615), filha de Edgard 
Fraga de Oliveira e de Elvira Ribeiro de Oli
veira, nascida a 14 de setembro de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á avenida Isabel n . 15S, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal.de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida, n. 1.648.) . 

.2.163. JSulina Fraga de Oliveira (1.616), filha de Edgard 
Fraga de Oliveira e de Elvira Ribeiro de Oli
veira, nascida a 10 de maio de 1914, no Districto 
Federal, residente á avenida Isabel n . 158, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto munciipal de Santa Cruz. (Qualificação 
requerida, n . 1.647.) 

2.10 4. .Jjtair de, Azevedo (1.618), filha de Sebastião Luiz de 
Azevedo e de Viccntina Josina Azevedo, nascida 
a 3 de janeiro de 1915, no Distriiíto Federal, re
sidente cm Kosmos, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande. (Qualificação requerida, n. 796.) 

2.165. Claudionor Henrique de Moraes (1.622), filho de 
Albertino Henrique de Moraes e de Amélia Ma-
íia" da Conceição, nascido a 25 de julho de 1909, 
no Districto Federal, residente em Santíssimo, 
empregado publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande. • 
(Qualificação requerida, n . 1.326.) 

2.166. .Antônio Duarte (1.623), filho de Joaquim Duarte e 
de Francisca Gonçalves dos Santos, nascido a 12 

' de junho de 1901, no Estado do Rio Grande do 
Norte, residente á rua Cacham.orra n . 25. bom
beiro, casado, com domicilio ..eleitoral" no distri
cto municipal de Guaratiba. (Qualificação re
querida, n . 847.) 

2.167. Waldemar Baptista Moreira (1.025), filho de Ana-
; cleto Baptista Moreira e de Ludovina Rosa Mo

reira, nascido a 18 de outubro de 1902, no Dis-
- tricto Federal, residente a rua Felippe Cardoso 

n . 20, commercio, casado com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifi
cação requerida," n . 1.013.) 

2 .168. José Pereira de Rezende (1.626), filho dc Francisco 
Pereira de Rezende e de Ambrozina 'Garcia de 
Rezende, nascido a 18 de abril de 1902, no Dis
tricto Federal, residente á rua Cesario Mello 
n . 27, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz, (Qualifi
cação "ex-officio", n . 720.) 

2.169. Iracema Tertuliano Suzart (2.723), filha de Ae-
, cenio Marques Pereira Suzart e de Hygina Ben-

jamin Suzart, nascida a 28 de abril de 1909, no 
Districto Federal, residente á rua Albertina nu 
mero 27, professora, solteira com domicilio elei
toral no'districto municipal de Guaratiba. (Qua
lificação requerida, n . 2.202.) 

2.170. José Oliva (2.717), filbo de João Oliva e de Maria 
José Oliva, nascido a 7 de janeiro de 1909, no 
Districto Federal, residente á estrada Real de 
Santa Cruz sem numero, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande. (Qualificação requerida, n u 
mero 306.) 

2 . 171 . Albino-de Paiva Alves (2.718), filho dc Cliristovão 
Vieira Alves e de Jacyntha de Paiva Alves, nas
cido a 18 de março de 1912, no Districto Fe 
deral, residente á' estrada Rio-Sãb Paulo, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande. (Qualifica
ção requerida, n . 03.) 

2.172. Oscar França 'Lei te (2.719), filho de Pedro Rodri-
i~gues dos Santos França Leite e de Elisa Orte

mam França Leite, nascido a 12 de março de 
1888, no Estado do Rio de Janeiro, residente em 
Barra de Guaratiba, desenhista, casado, com do-

, micilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n . 1.889.) 

2 .173. Carlos José da Cruz (2.720), filho de Antônio José 
da Cruz e de Maria de Paula Pinto, nascido a 12 
de setembro de 1866, no Districto Federal, res i 
dente em Matto Alto, operário, casado, com do
micilio eleitoral rio districto municipal de Gua
ratiba. (Qualificação requerida, n . 5.726.) 

2 .174. Antônio José de Souza (2.721), filho de Augusto 
dos Santos Souza e de Olympia Maria de Aze
vedo, nascido a 2 de janeiro de 1910, no Dis
tricto Federal, residente e m v Matto Alto, lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Guaratiba. (Qualificação reque
rida, n . 1.895.) 

Rio de Janeiro, 18 de setemhro de 1934. 
crivão, Maurício Teixeira de Mello.. 
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