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Recurso Eleitoral n. 56 

(DISTRICTO FEDERAL) 
Juiz relator — O Sr. Dr . Monteiro de Sales. 
Recorrente — O Procurador Regional Eleitoral. 
Recorrido — O Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do 

Districfo Federal 

Toma-se conhecimento do recur
so, embora negando-se-lhe provimen
to, porque de todos os actos, despa
chos" ou resoluções dos Tribunnes Ite-
gionaes cabe recurso para o Tribunal 
Superior. 

Não podem deixar de ser expedi
dos os títulos eleitoraes, cujas inscri-
pções não hajam sido impugnadas. 

ACCORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos: 
Accordatn os juizes do Tribunal Superior de Justiça 

Eleitoral, tomar conhecimento do recurso interposto 
(fls. ), negando-lhe, porém, provimento, porque de 
todos os actos cabe recurso para o Tribunal Superior, 
quando taes actos, despachos ou resoluções sejam emanados 
dos Tribunaes Regionaes, que, entretanto, não podem deixar 
de expedir os títulos eleitoraes, cujas inscripções não hajam 
sido impugnadas. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, "em 27 de abril 
de 1934. — Hermenegildo de Barros, presidente. — Eduardo 
hspinola, relator designado. 

(Foi voto vencido o Sr. Monteiro de Sales, que não 
tomava conhecimento do recurso, porque sendo a. expedição 
do titulo senão um mero acto de expediente, contra esse 
acto não cabe recurso algum.) 

AÍÍNEXO N . 1. 

Decisão do Tribunal Regional de. Justiça Eleitoral do 
Districto Federal, mandando expedir o titulo do 
eleitor José Ma-Orangelo. 

Vistos, etc.: 
O Tribunal, attendendo a que foram observadas np 

processo as prescripções legaes, resolve, nos termos do ar
tigo 45 do Código, ordenar a expedição do titulo eleitoral 
do requerente. José Mostrangelo. 

Rio de Janeiro, D. F . , aos 6 de março de 1934. — 
Moraes Sarmento, Presidente. — Vicente Piragibe, Re> 
lator. — Cunha Mello, vencido. 

Li com a .máxima e devida attenção o voto da maioria 
desta Corte, relatado com o esmero habitual pelo Sr. Des-
embargado^Piragibe, mandando expedir o titulo de eleitor 
a João José Bahia, nascido de paes portuguezes em certa 
região de Portugal, e havido por brasileiro tacitamente na
turalizado, nos termos do artigo 69, n. 5, da Constituição 
ainda em vigor (Archivo Judiciário, íasciculo 3" do vo
lume X X I X ) . 

Núv, conhecia ainda essa decisão, proferida em começo 
de dezembro do anno passado, quando ine pronunciei era 
sentido opposto á exegese nella contida, ao julgar, ultima
mente o presente caso, semelhante em tudo ao ali decidido. 

Com o animo de corrigir o meu talvez errôneo ponto 
de vista, reconsiderando o assumpto, dei-me pressa em co
nhecer fi motivação daquelle primeiro accórdão. Mas eis 
que finda a leitura, procedida nas condições indicadas, capa
citei-me de que não commettera nenhum erro palmar, pois 
no mesmo julgado, deparei dois votos vencidos, brilhantes 
e assentes em boas razões jurídicas, com os quaes não estou 
aliás inteiramente de accordo. E' que nao reputo o "titulo 
declaratorio de cidadão brasileiro", a ser expedido pelo 
ramo Executivo do Governo Federal, como sendo o único 
meio legal de demonstrar em juizo. a acquisição da nacio
nalidade brasileira. 

Isto posto, 1 passo a dar, suecintamente, os motivos que 
tive, para votar pelo indeferimento do actual pedido de in-
scripção. 

José Mastrangelo, já agora eleitor, é filho de paes ita
lianos e nascido em Molitcrno, na Itália. 

Deu-se por brasileiro naturalizado, e como tal foi re
conhecido pelo Tribunal, juntando para fazer certa essa 
pretendida qualidade, os dois únicos e seguintes documentos: 
um, comprobatorio de que o seu filho de nome Antônio nas
cera no Estado de Minas Geraes; outro, attestatorio de que 
possue certo bem immovcl, situado na freguezia de São 
Christovão, á rua Bomfitn n. 136, aqui no Rio de Janeiro. 

Nada mais provou, ou sequer vagamente allegou, quanto 
ao facto importantíssimo, de se achar radicado ao sólo pátrio, 
" nela intenção, pela affcição e pela duração, que — no 
dizer de Ruy Barbosa — se traduzem na residência". Tam
bém não offereceu prova, nem cousa alguma affirmou, no 
tocante á resolução de se desligar da sua nacionalidade de 
origem. A Constituição estabeleceu no mencionado inciso 5° 
do artigo 69, serem cidadãos brasileiros: —" os estraggeiros 
que possuírem bens immoveis no Brasil, c forem casados 
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com brasileiras, ou tiverem filhos brasileiros, comtanto que 
residam no Brasil, salvo se manifestarem a intenção de não 
mudar de nacionalidade ". 

A locução conjunccional ahi usada — " comtanto que " — 
eqüivale á expressão — " sob a condição de que" — , como 
se pode verificar em qualquer léxico da lingua, no Diccio-
nario de Cândido de Figueiredo, por exemplo. 

Desarticuladas as partes integrantes do texto, ficam 
sendo quatro os requisitos indispensáveis, para que o poder 
competente — sem exclusão do Judiciário, em decisão inci
dente e no uso normal das suas attribuições actuaes — re
conheça e declare, estar o estrangeiro tacitamente natura
lizado brasileiro: * 

Io, possuir bem irnmovel sito em território nacional; 
2°, ser casado com brasileira, ou apenas ter filho bra

sileiro ; 
3o, ter residência no Brasil; 
4°, não manifestar a intenção de se conservar es

trangeiro . 
Cumpre reconhecer desde logo, que a condição regis

trada em terceiro logar, é de todas ellas e logicamente a 
fundamental, dês que o Pacto Federativo só — "a brasi
leiros e estrangeiros residentes no paiz'', assegura a invio
labilidade dos direitos definidos e relacionados no artigo 72. 

A comprovação isolada dos dois primeiros requisitos, 
não faz presumir a coexistência simultânea dos dois últimos. 

O .immovel pode ter entrado para o acervo do alienígena, 
em virtude de herança e não de compra por elle realizada. 
Pode ser também do mais infimo -valor, adquirido com o 
malicioso intuito de apparentar observância ao dispositivo 
em questão, como aconteceu por mais de uma vez em_ São 
Paulo e outros Estados da Federação (vide Alistamento 
Eleitoral, por Dionysio da Gama, 3* ed., pag. 11. Diário 
do Congresso Nacional, numero de 28 de novembro de 
1920). 

Portanto, o simples facto da posse de algum bem im
movel, não revela a radicação do adventicio á terra brasi
leira, como indice de residência. 

Tão pouco têm esta significação, o casamento e a pa
ternidade, nas circumstancias prefiguradas no mandamento 
da lei magna. As nupeias com uma nossa patrícia, ou o nas
cimento no sólo pátrio de um filho de estrangeiro, são acon
tecimentos perfeitamente verificáveis, no curso de uma sim
ples estada no paiz, determinada por exigência de negó
cios ou por necessidade de repouso e recreio. Passo de largo 
sobre a hypothese da hediondez moral de não raros casa
mentos, que se poderiam chamar de emergência, contrahidos 
com brasileiras por estrangeiros aventureiros e deshonestos, 
visando não o estabelecimento de mais um lar na terra be
nigna e acolhedora, mas sim a vilissima exploração da in
dustria criminosa do lenocinio. Escapando possivelmente á 
repressão criminal, e adquirindo um bem immovel no terri
tório do Brasil, quiçá, com o produeto do horripilante ne
gocio, estrangeiros assim degradados, escapos ás malhas da 
policia e da Justiça, bem poderão vir a alcançar a cidadania 
brasileira, após ligeiros mezes de permanência no Brasil, 
caso perdure o ponto de vista que ora combato. E o peior é 
que reconhecida e proclamada tal cidadania, por força de de
cisão judicial, como é a que manda na hypothese expedir os 
títulos de eleitor, ficarão as autoridades administrativas da 
União, inhibidas de pôr fora das nossas fronteiras os porta
dores de semelhantes títulos, como medida de sensata defesa 
social, quando em conseqüência de actos e factos, oceorridos 
porventura antes ou depois da expedição de taes diplomas, 
venham elles a se revelar elementos nocivos á ordem pu
blica, e assim indesejáveis á sociedade brasileira. 

A esta altura, deixo á consciência de cada um dos ma
gistrados componentes do Tribunal, a tarefa de meditar, 
sobre as possíveis conseqüências desastrosas, da doutrina 
suffragada no accórdão. 

Contra a these de que ÍJ prova de residência não pódc no' 
caso ser dispensada, oppor-se-á objecção, fundada no artigo 
S" do decreto n. 6.948, sobre naturalização, de 14 de maio 
de 1908, que deu regulamento aos actos legislativos números 
904 e 1.805, respectivamente, de 12 de novembro de 1902 e 
12 de dezembro de 1907. E' que o primeiro desses actos le
gislativos, no artigo 6°, reproduzido ipsis verbis pelo regula
mento de 1908, dispensa de modo expresso o requisito da re
sidência aos tacitamente naturalizados, na conformidade 
do referido n. 5, do artigo 69 da Constituição. Mas, nesse 
ponto, a lei pecca por vicio manifesto de inconstitucionali-
dade, pois supprimindo como de facto supprimiu a cláusula 

referente á residência, não se limitou o legislador, como de
vera, a desenvolver a correlativa regra da Constituição, a 
qual foi por elle e daquella fôrma abertamente mofiçada. 
Manifestando-se assim a collisão entre os dois textos, um 
eme exige e outro que dispensa a rcsidencia,_ ha-de forço
samente prevalecer o primeiro, por ser de maior graduação 
na gerarchia legal. O artigo 12 onde se instituiu na lei de 
naturalização " o titulo declaratorio de cidadão brasileiro", 
tem sido considerado inoperante pela jurisprudência do 
Supremo Tribunal, sob o fundamento de que constituc um 
accreschno, á questionada norma do Pacto de 91, feito com 
excesso de poder pelo Legislativo. Ora, igual ou mais forte 
razão de ordem jurídica aqui existe, para haver por inefficaz 
o predito artigo 6° da mesma lei, onde ha uma supprcssão 
de cláusula constitucional, visivel pelo mero confronto entre 
os dois textos. Consequentemente, a possível objecção á 
these, é de todo inane. 

O accórdão a que me venho reportando, assenta tam
bém numa "circular" sob n. 13 e nelle transcripta, baixada 
em solução a uma " consulta sobre o alistamento eleitoral de 
estrangeiro, que prove ter propriedade por aforamento, 
reunido ao requisito de ter filho brasileiro". Apoia-se, 
igualmente, no que dispõe o artigo 38, letra d, do "«Regi
mento Geral das Secretarias, Juizos e Cartórios". 

Quanto á circular, juiz cj'»e sou, embora sabida e con-
íessadamente obscuro, tenho a"dizer, com o devido respeito, 
que — légibus, non exemplis, est judicaixdum. Quanto ao 
Regimento, recuso-me a observal-o, no ponto em que collide 
com a lei magna da nação. 

Edgard Costa, vencido. Fui um dos votos vencidos,a 
que se refere o brilhante voto supra, e assim o fundamentei: 
" a necessidade do titulo declaratorio, como prova da natu
ralização, mesmo tácita (Const., art. 69, ns. 4 e 5), decorre 
da disposição do art. 15 do decreto n. 6.948, de 14 de junho 
de 1908 (em que se acha consolidada toda a matéria a res
peito — Rodrigo Octavio, Dicc. dc Dir. Int. Priv., pagi
nas 214), disposição seguni o a qual é dispensada a expedi
ção de titulo declaratorio apenas áquelles que forem natura
lizados por força do disposto no art. 69 §§ 2o e 3°, da Cons
tituição, isto é, os nascidos no Brasil, ainda que de pae es
trangeiro,-não residindo este a serviço de sua nação, e os 
filhos de pae brasileiro que estiver em outros paizes ao ser
viço da Republica, embora nesta não venham domiciliar-se.: 

E é óbvia a razão dessa dispensa. Na. exigência daquelle 
dispositivo de lei ordinária, não enxergo nenhuma eiva de 
inconstitucionalidade, por isso que não se trata de condição 
nova para acquisição da nacionalidade, mas o meio de prova 
de ter preenchido as que a Constituição estabelece, o que é 
da orbita da legislação ordinária. " — O brilhante voto — 
repito — do illustre juiz Dr. Cunha e Mello, — como o do 
actual Ministro Octavio Kelly, naquella decisão em que am
bos ficámos vencidos, — confirmam a necessidade daquelle 
titulo, como sendo o meio mais regular de prova da preten
dida naturalização. 

ANNEXO 3V. 2 

.Razões do procurador regional, recorrendo da decisão 
que mandou expedir o titulo de José Mastrangclo 

Criado um direito pela Constituição, pode o seu exer
cício ser objecto de disposição de direito commum, sob for
ma de acto legislativo, ou de acto meramente regulamentar, 
expedido pelo poder executivo ? 

A decisão vencedora concluiu pela negativa; a Procura
doria, porém, adopta o modo de ver da minoria, pelos fun
damentos seguintes: 

I) não soffre a menor duvida que a Constituição, como 
a lei suprema, dispõe soberanamente, per se, acerca de qual
quer matéria. Ninguém contesta que o estrangeiro, residin
do no Brasil, casado com brasileira e tendo immovel no paiz, 
se enquadra na formula do art. 69, n. 5, da Constituição de 
24 de Fevereiro de 1891 e que, consequentemente, é cidadão 
brasileiro; basta ler o texto constitucional. 

Mas, tal acontecimento depende innegavelmente de in
dagação, porque, decorrendo de um facto, está sujeito ás re
gras geraes em matéria probatória, porque, segundo os bons 
princípios, só a matéria de Direito é que independe de prova. 

Com effeito, segundo princípios incontestes, de acceita-
ção pacifica, a qualidade de nacional ou dé estrangeiro, cons-
titue assümpto pertinente ao estado do indivíduo: ora, se
gundo o conceito de Planiol (Droit Civil, t. 1, n. 433), o es-
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tado é um conjunto de qualidades que a lei toma em consi
deração para attribuir-lhes effeitos jurídicos e, acerescenta o 
? douto jurista, designar o estado dc uma pessoa, é qualifi. 
cal-a, dando com precisão o ponto de vista que se procura 
provar ou esclarecer. 

Sendo a nacionalidade uma questão de estado, não ap-
prehcnclo a razão que a isenta das regras geraes em matéria 
de prova; taes regras probatórias, como pretende a colenda 
decisão recorrida, decorrem de um conjunto de circumstan-
cias que denotando a coexistência dos diversos elementos exi
gidos pelo texto constitucional, dispensa qualquer outro re
quisito. Por outros termos, os illustres adeptos da doutrina 
vencedora, entendem que a prova da nacionalização do es
trangeiro no caso do art. 69, n. 5, não carece ser synthetica, 
podendo ser dispersiva c que a prova synthetica, decorrente 
do titulo declaratorio, expedido dc conformidade com a lei 
n. 904, de 12 de novembro de 1902 e respectivo regulamento 
approvado pelo decreto n. 6.948, de 14 de maio de 1908 eqüi
vale a uma verdadeira coacção illegal, porque a Constitui
ção não exige tal titulo declaratorio. 

II) Ü argumento, a meu ver, não procede, porque não 
são poucas as matérias que se podem considerar como lan
çadas na Constituição a traços largos, consagratorios apenas 
do principio fundamentalmente estabelecido, sem que o le
gislador entrasse em detalhes e minúcias que alongariam de
masiada c inutilmente o contexto elo pacto básico. 

E' assim, por exemplo, que na Constituição (art. 13 pa-
ragrapho único) foi prevista a nacionalização de cabotagem: 
foi apenas estabelecido o principio, ficando a cargo do legis
lador ordinário a tarefa de precisar com clareza dc que re
quisitos dependeria a qualidade de brasileira da embarcação 
ma iada e inutilmente o contexto do pacto básico. 

Não obstante a restricção constitucional . que envolvia 
virtualmente uma pruhibição, em relação ás embarcações na
vegando sobre pavilhão estrangeiro de se entregarem ao tra
fico interno, continuaram ellas a exercel-o até a promulga
ção do decreto regulamentar de n. 2.304, de 2 de julho dc 

Continuando a respigar, por alto, sem embargo de ser 
todo brasileiro obrigado ao serviço militar (art. 86), só 
com a promulgação, sob a Presidência Affonso Penna, de 
diversos actos, uns de caracter legislativo, outros de cara
cter regulamentar, é que a obrigação civica, foi se transfor
mando em verdade concreta, sahindo dos limbos do idealis
mo! Ainda mais, c este exemplo é frisante: se a simples 
concessão do direito inserto no texto constitucional, signifi
casse a siippressão de quaesquer outras medidas, decorrentes 
da legislatura ordinária, visando precisamente resguardar o 
USO deste direito contra o AIíUSU que poderia surgir, sob 
copa do u.o, teria sido i Ilógico o c. nstituiite de 1891, não 
se liniiUMido a dispor que são eleitores os cidadãos maiores de. 
21 annos c aceresceutando que sc alistarem na forma da lei, 
ar;, /(f, principio. 

Formulou-se assim o principio, dc um modo amplo, gené
rico e em abstraclo; mas, quando se cogita de dar feição 
execuíoria ao preceito constitucional, conhecendo os embustes 
que cercam tradicionalmente toda a organização eleitoral, o 
constituinte, endossando a velha máxima romana de minimis 
liou curat practor! — entregou ao legislador ordinário o en
cargo dc determinar as medidas a que deveria subordinar-se 
o cidadão maior de 21 annos para ser incluído no alista
mento eleitoral, submetteu inequivocamente o exercício de 
um direito directamente emanado da Constituição so preen
chimento de formalidades estatuídas por leis ordinárias. 

A formalidade, por exemplo, de apresentar a ficha da-
ctyloscopica não entrava, nem podia entrar, nas cogitações 
do constituinte, porque cila não era ainda usada: poderá al
guém pretender que tal formalidade imposta na restricção de 
seu direito constitucional, dc ser eleitor, e assim pretender 
subtrair-se a uma solennidade meramente probatória í 
o titulo declaratorio da nacionalidade, não será uma 
verdadeira ficha de nacionalidade, como a outra é uma ficha 
individual? não visam as duas formalidades o mesmo obje-
ctivo ? 

Certamente que o titulo declaratorio, como o seu próprio 
nome indica c comprova, não dá direito algum, prcsuppõe a 
sua existência. O Sr. Carlos Maximiliano, cuja competên
cia dispensa qualquer adjectivação, não increpa de inconsti-
tucionalidade a disposição, ordenando a extracção e expe
dição do titulo declaratorio. 

Pondera apenas que a prova de nacionalidade pode sev 
administrada por outros meios. (Commentarios á Consti
tuição Brasileira, n. 306.) 

III). Presumem-se inconstitucionaes, todos os actos do 
Congresso do Executivo. Só se proclama, tm sentença, a in-
constitucionalidade, quando esta é evidente, fora de toda uu-
vida razoável. A funeção de interpretar a lei fundamental, 
não incumbe a um dos poderes, ou orffãos da soberania na
cional, e sim, aos reis. Se naquclle particular se attribuir a 
supremacia ao Judiciário, não foi para que impuzcsse aos ou
tros a sua exegese e sim, para que evitasse ou corrigisse in
terpretações. CLARAMENTE FORÇADAS, CONTRA
RIAS A TODA EVIDENCIA. Elle nao intervém quando 
o Executivo e, sobretudo, o Legislativo, USAM do seu direi
to de interpretar o codico básico :e snn quando, A B U S A M " 
(Carlos Maximiliano, op. cit. n. 8i>-h). 

Uma das individualidades que mais elevou o Direito, en
tre nós, ensinando na cathedra professoral e applicando-o suo 
a toga de magistrado, o Egrégio Pedro Lessa, cujo tempera
mento de esgrimista jurídico só encontraria repouso na mor
te, também advertiu: "Não basta demonstrar que a lei in
criminada é injusta, oppressora ou fere direitos naturaes, 
sociaes ou políticos. E' indispensável CONVENCER que sc 
trata de uma lei ccmtraria á Constituição, que viola um pie-
ceito constitucional, DEVENDO SE CONCLUIR A UP-
PÜSIÇAO entre a lei e o artigo constitucional de modo 
INEQUÍVOCO dos termos tia Constituição (.do Puder 
judiciário, ,aragrapho 31) . 

Depois de assim expandir-se, transcreve Pedro Lessa, 
como que em apoio du seu sentir, o seguinte trecho de 
Cooíey: "Nao tem os Tributiues liberdade para declarar um 
acto prohibido, porque em sua- opinião cile e tppusto ao es
pirito presumido cia Constituição- c nao exprcsjo em pala
vras; quando a lei fundamental nao limitou que por pala
vras que por conseqüências necessariamente implícitas, os po-
oeres geraes Cuiueriuus ao legislativo, nos nao puuemos H-
xar-lhe um limite, suo a ailegaçao üe Havermos descuuerto 
aiguma cousa no espirito da constuuiçao que naj IOI res
peitado pelo acto legislativo.'' 

vl-io exposto, é licito concluir que a exigência do titulo 
deCurativo nao uateuuo' em oreenas, nem üi.cua neni ínu.-
rectameiite, o picceitu constitucional, vi-auao ape.ias cercai-u 
üe diuluruiuaae uecessaiia no Goniiino dos laços concreto.;, 
nao poue ser t.do como inconstitucional. 

ívssuii, pois, a lei n. yu-t, üe 12 ue novembro de 15U2, e 
seu respecuvo regulamento approvauo peio uecrcío numero 
O.V4tí, ue 1-t oe n.a.o ue iVOe, í.ao pudeni deixar de ser aca-
taaas. 

J. V ) Liiistrt juriseoiisiilto e espcculi.-ta em assumptos de 
nacionaiioaoe, o ^r . nuiiiotro Kuüi.gu Uctavio, leniura que 
aiem uos jiu..-iie.ros nai.us na os naiUiaiizados, a que se rc-
iere a Coiiauui çao, nos neus 4, o e ü do ait. o9. i'or-
tauto, nao poue aoiii ir üuwua que a agregação á nossa na-
ciynaiioaue uos esiraiigc.rus no caso coguauo no ari. oy nu
mero 5 e uina incorporação a tnuio ue naturalização; isto 
jiosio, pergunta-se: A . U e rttr.uuiçau consuiue.onal oo Con-
gn-s.,0, na icrina du art. J4 n. estaoeiecer ieis uunoinies 
soore a naturalização.- A lei n. yuí, de VJvs, queorou a uni-
loinudaue pr;.scriptd pria Constituição. Kosmng.u cila o di
reito comendo peio art. oy u. 3: bujeitar üeiei minado di
reito a üet.inii.idua lornia prouatoiia uiii.oita em aUiiigir 
o tinido do direito. ie.isO que nao. 

Com ene.to, e preciso nao assimilar o direito ao seu 
exercício; sem aumgir o mreito, o legislador pode ceicar o 
seu exei ciclo, a sua exteriorização, dc normas aeauteiaüoras, 
norteadas peias ton\emencias sociaes ás quaes nao sc pode
rão contrapor considerações visauuo a commcu idade indi
vidual e personalíssima uo titular uo direito. 

A Constituição, no art. ii paragrapno 24 assegura o 
livre exercício de qualquer proiissao; entretanto, e com toda 
procedência, sempre loi decidido que a nberuade d_p proíis-
sao, em matéria etc profissões liberaes, uao dispensava a cx-
lubiçào do titulo acadêmico, comprobatorio da Habilitação do 
inuiviuuo. 

A Constituição, 110 art. 72 paragrapho 17 reconhece e 
prociama a pienuuoe do direito de propriedade c nu eintanto, 
a lei reconhece lambem que o domínio perde-se, contra a von
tade do seu tuuiar, pela superveiiiencia da usocapiao e não 
se adquire, não sendo transcripto o respectivo titulo no re
gistro de immoveis, como tamljem não se adquire sem a es-
criptura publica, no caso dc exceder o valor do immovel á 
taxa legai, não tiver sido a forma escolhida, innumeros sao 
os exemplos tirados dos textos constitucionaes em que se 
pôde verificar como dc capital importância é a foi ma na 
acquisição de direitos, continuando sempre em pieno vigor o 
velho brocardo que Omissa forma legis, achis curruti. 
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O direito, no seu fundo e no seu conteúdo existe em es
tado latendo, sob feitio estático e ró o preenchimento da 
forma determinada em lei, dar-lhe-á vida externa e acção 
dinâmica. 

V ) . Se r.ão fosse uma convicção 9Íncera, produeto de 
madura reflexão, esta Procuradoria não ousaria ir contra a 
opinião vencedora; mas ha ainda um ponto de sumiria impor
tância legal que ainda não foi abordado. 

Com effeito, sendo preceito claríssimo e hicontroverlidd 
que os tres poderes constitucionaes, comquanto soberanos e 
independentes entre, si, são necessariamente harmônicos, por
que sem larmonia não é possível haver acção política, surge 
a pergunta: A allegação tantas vezes repelida de que os 
membros do Poder Judiciário que constituem a Justiça Elei
toral têm os precisos conhecimentos legaes, para, pelo exame 
dos documentos exhibidos pelo alistando, compreendido na 
formula do art. 69 n. 5, decidirem se elle preenche ou não 
os requisitos exigidos por este dispositivo, não importará em 
mito invasão do Poder Judiciário em assumpto da alçada ex
clusiva do Poder Executivo? 

Na verdade, segundo a opinião duplamente insuspeita de 
Pedro Lessa, a attribuição essencial e especifica do Poder 
Judiciário é '\ipplicar conscienciosamcnte a lei a casos par
ticulares", sendo este o conceito pelo qual elle inicia o seu 
"Poder Judiciário". 

Depois de desenvolver esta these, adverte o egrégio ju-
risconsulto que "uma só matéria pôde ser legislativa, exe
cutiva e judicial". Tratando-se de regulal-a por lei? E ' le
gislativa. Faz-se necessário executar a lei ou procederem eni 
geral de accordo com a lei? E' matéria executiva ou admi
nistrativa. Deu origens a contendas ou contestações concer
nentes á applicação da lei? E' judicial." 

O Poder Legislativo, composto em sua quasi totalidade 
dos mesmos representantes que haviam votado a Constituição, 
julgou necessário regular a matéria do art. 69 n. 5, tirando 
delia conseqüências inteiramente normaes que delia decorrenl 
com a mesma naturalidade com que a agua corre da fonte 
para o plano inferior. 

Exerceu assim uma attribuição constitucional e creando 
o titulo declaratorio, deu-lhe em relação íis questões de Es
tado, o valor dc um verdadeiro mandato prohibitorio, ar
mando o indivíduo de um salvo-conduto de rápida expressão 
visual e de fácil compreensão, porque não somente é. pe
rante illustres magistrados, que o indivíduo terá de provar 
a sua nacionalidade. 

Aguarda, pois, confiadamente esta Procuradoria t invo
cados os áureos supplementos que o Colendo Tribunal Su
perior da Justiça Eleitoral, dê provimento ao presente re
curso, afim de que a prova da qualidade de nacional de que 
cogita o art. 38, n._4-b) do Código Eleitoral, em.pleno vi
gor, seja dada mediante a exhibição do competente titulp 
declaratorio, previsto na lei n. 904, de 12 de novembro de 
1902 e respectivo regulamento approvado pelo decreto nume
ro 6.948, dc 14 de maio de 1908. 

Rio dc Janeiro, 3 dc abril dc 1934. — Américo Mendes 
de Oliveira Castro, 

A.WVEXO N. 3 

Decisão do Trilmnal Regional do iMsfliefo Federal, 
negando provimento no recurso do Pfoeuradoi' 
Regional. 

Vistos, relatados c discutidos estes autos de recurso, in
terposto pelo Dr. Procurador Regional, da decisão de folhas, 
proferida no processo de inscripção de José Mastrangelo: 

O Tribunal mantém a sua decisão, reaffirmando a des
necessidade de titulo declaratorio prévio para a expedição de 
titulo eleitoral ao estrangeiro nacionalizado por força do ar
tigo 69, V, da Constituição. Assim tem decidido pelos fun
damentos constantes, entre outros, do seu accórdão no pe
dido de inscripção n. 6.185 (Archivo Jud. vul. XXIX, fase. 
3°, pags. 166-173), junto por cópia, seguindo, aliás, a lioção 
do Supremo Tribunal Federal nas espécies sobre expulsão de 
estrangeiros, cm que a comprovação dos requisitos constantes 
daquelle inciso constitucional tem sido admittida até em pro
cesso de habeas-corpus, para obstar a deportação de aliení
genas tornados brasileiros pelo só implemento daquelles requi
sitos . 

" O titulo declaratorio... não deve ser considerado como 
nova condição para obtenção da nacionalidade brasileira. Tal 
documento poderá constituir prova poderosa fia intenção de 
tel-a adquirido, mas, a sua inexistência ou não exhibição não 

impede ao interessado a demonstração, por qualquer modo, da 
realidade dos factos que lhe outorgam o direito de ser con
siderado cidadão brasileiro" (Bento de Faria, Direito de Ex
pulsão, pag. 154, nota). 

Nesse sentido, os accordãos, ahi apontados, (_Rev. Dir.i 
vol. 89, pags. 63 e 68; Pandelas Brasileiras, IV, part. II; 
pag. 92). 

Articula-se com essa jurisprudência q disposto no art. 38, 
d, do Regimento Geral dos Juisos, Secretarias e Cartórios 
Eleitoraes, dispensando o titulo declaratorio. 

A ' vista do exposto, subam os autos â instância superior, 
no prazo da lei. 

Tribunal Regional do Districto Federal, 6 de abril de 
1934. — Moraes Sarmento, presidente. — Castro Nunes, re
lator, com voto em separado, sobre a necessidade de compro
vação da residência do estrangeiro que pretenda nacionali
zar-se, nos termos do seu voto vencido proferido no julga
mento do pedido de inscripção de Augusto Lopes Gabriel, o 
qual vae junto por cópia, cm duas folhas dactylographadas e 
por mim rubricadas. 

— Estou dc accordo com o meu eminente collega, o 
Dr. Cunha Mello, no tocante á exigência da comprovação da 
residência no Brasil para que se verifique a nacionalização do 
estrangeiro com fundamento em o n. V do art. 69 da Con
stituição. Assim votei no caso destes autos. 

No vol"* que então proferiu e longamente justificou neste 
Tribunal, quando me substituiu vantajosamente, com o-brilho 
do seu saber, e da sua experiência, em algumas sessões a que 
não pude comparecer, com causa justificada, o integro juiz» 
federal da Terceira Vara divergiu da maioria desta Casa, 
entendendo qne a naturalização tácita, com fundamento no in
ciso citado, só pódc ser judicialmente declarada em se veri
ficando os quatro requisitos constitucionaes mencionados ex
pressamente cm o n. V, do citado art. 69, e taes são: I o, 
possuir o estrangeiro bem immovel sito no território nacio
nal; 2°, ser casado* com brasileira ou apenas ter filhos bra
sileiros; 3o, ter residência no Brasil; 4", não manifestar a 
intenção de sc conservar estrangeiro. 

Dessas condições entendia elle que existia nos autos prova 
das duas primeiras, não havendo, porém, nem prova de re
sidência no Brasil nem declaração capaz de excluir a intenção 
de conservar a nacionalidade de origem. 

No caso destes autos, a espécie é semelhante, ü reque
rente, nascido cm Portugal e filho de portuguezes, prova, com 
a certidão de folhas do registro dc immoveis, a transcripção, 
em seu nome, dc um prédio nesta Capital, provando igual
mente, com a certidão de folhas, ser pae de uma creança, 
nascida de seu consórcio, nesta cidade. 

Não prova, porém, a residência no Brasil, embora aleguí 
ser "negociante residente á rua Cruz c Souza n. 49". 

Ao meu ver, é essa a única condição que falta, isto é, a 
prova dc que o requerente é de facto residente nesta Capital, 

pelo menos no Brasil. Não basta allcgar, muito embora esta 
allegação não comprovada possa trazer todos os visos de 
verdade. 

Entretanto, a prova da propriedade do immovel produ
zida pelo requerente, está, no meti modo de ver, incompleta. 

Tenho verificado que em todos os casos semelhantes, a 
prova offerecida é uma certidão da transcripção do immovel 
indicado em nome do requerente, individuado este só -pelo 
nome, sem maiores esclarecimentos. O Tribunal acceita taes 
certidões nos termos literaes em que sc acha formulada a 

• exigência, no caso de naturalização tácita sem titulo decla
ratorio, no art. 38, d do Regimento Geral dos Juizes, Se
cretarias e Cartórios Eleitoraes. Ahi, com Cf feito, se exige 
que o requerente prove "a transcripção em nome do alis' 
fundo de titulo de propriedade immovel situada no Brasil". 

Entendo, porém, que a individuação do outorgado com
prador é essencial para que se possa saber com segurança se 
o proprietário é o próprio alistando. 

Sendo esse facto um dos requisitos a que está condicio
nada a naturalização tácita, não inc parece possível declarar 
a nacionalidade do alistando sem que dos autos se mostre 
tanto quanto possivel a identidade existente entre o inculcado 
proprietário e o alistando. A individuação só pelo nome não 
basta para qualificação judicial de ninguém. Sobretudo, tra
tando-se de indivíduos nascidos cm Portugal, dada a possi
bilidade, sc não a freqüência, dc nomes iguaes cm nosso Paiz. 

Votei, por taes fundamentos, para que se convertesse em 
diligencia o julgamento, afim de que o alistando apresentasse 

' certidão da qual conste a individuação do adquirente, pelo 
nome, estado civil, nacionalidade, residência, etc, uos termos 
cm que houver sido feita na escriptura. 

file://'/ipplicar
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Accrescento, portanto, ás exigências do meu iliustre col-
lega, mais essa, concercente ao documento comprobatorio da 
propriedade immovel no Brasil. 

Dispenso, porém, a prova exigida quanto á não conser
vação da nacionalidade de origem. E isso porque o simples 
facto de estar o estrangeiro no Juizo Eleitoral requerendo o 
titulo de eleitor basta, para deixar íóra de duvida que elle 
não quer conservar a sua nacionalidade, senão adoptar a bra
sileira. 

No tocante ao requisito da comprovação da residência, 
subscrevendo o voto vencido do Dr. Cunha Mello, preciso 
todavia accentuar o seguinte: 

1° — O decreto n. 6.948, de 14 de maio de 1908, conso
lidando a legislação anterior, declara no art. 3o (mantido 
sem alteração pelo decreto n. 19.572, de 7 de janeiro de 
1931), que o requisito da residência, no caso do art. 69, nu
mero V, da Constituição, será dispensável em se tratando dc 
estrangeiro proprietário de tmmovcl, casado com brasileira, 
etc. 

A questão da inconstitucionalidade dessa dispensa de um 
requisito expresso na Constituição, pôde ser arredada no 
exame da hypothese, porque o que se dispensou não foi a 
residência no Brasil do estrangeiro que se quer nacionalizar 
por aquelle modo, mas sim o requisito expresso em o art. 4', 
paragrapho único, III, do mesmo decreto, e tal é o da "re
sidência no Brasil pelo tempo de dois annos, no minimo". 

Esse minimo legal de residência ficou exigido apenas nos 
casos de naturalização ordinária ou expressa (art. 69, n. V I ) . 

Só então é que, nos termos daquelle decreto, assim en
tendido, se exige a residência contint-^la pelo tempo minimo 
de um biennio. " 

Não sendo assim, chegariamos sem duvida, á conclusão 
de que o preceito legal é incompatível com a Constituição, 
nos termos imperativos cm que esta condicionou a nacionali
zação dos estrangeiros que possuírem bens immoveis, forem 
casados com brasileiras, etc. — " contanto que residam no 
Brasil". 

Como bem observa o Dr. Cunha Mello, essa condição é 
logicamente a fundamental, uma vez que só aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes' no Brasil a Constituição asse
gura a inviolabilidade dos direitos definidos e relacionados 
no art. 72. 

2" — Melhor se aviva a indeclinabiüdade dessa condição, 
considerando que a simples estada no Brasil, sern̂  necessidade 
da prova da residência, muito menos do domicilio, só se pôde 
admittir em se tratando da nacionalização cogitada em o nu
mero IV, a grande naturalização dos estrangeiros que sc 
achavam no Brasil aos 15 de novembro de 1889, c não opta
ram declaradamente pela nacionalidade de origem. 

O eminente Sr. Epitacio Pessoa ohservou a propósito 
que o decreto n. 58 A, de 1889, exigira a residência, con
dição que a Constituição não reproduziu, porque " sc satisfaz 
com a simples presença, concluindo que " é esta unicamente, 
e não o domicilio, que o estrangeiro tem de provar para 
mostrar que é cidadão brasileiro". {Parecer, na Kev. Jurí
dica, vol. III, pag. 219). 

No caso, porém, do n. V, a Constituição, usa de ex
pressões differentes. Não diz que os estrangeiros que pos
suírem bens immoveis, etc, c se acharem no Brasil — são ci
dadãos brasileiros. Diz que taes estrangeiros, possuindo im
moveis no Brasil e sendo casados com brasileiras ou tendo 
filhes aqui nascidos, são cidadãos brasileiros, comtanto que 
residam no Brasil e não tenham manifestado a intenção de 
conservar a nacionalidade origem. 

3° — O Supremo Tribunal não dispensa o exame do re
quisito da residência nos casos dc estrangeiro expulso que 
atfega a qualidade de nacional, com fundamento em o citado 
^umero V . 

No relatório. das espécies se encontra mencionala e. do
cumentada essa condição (accordãos cit. por Bento de Paria, 
Direito de Expulsão, pag. 154, nota; Arch. Jud. vol. V, pa
gina 393, vol. VIII, pag. 98; Rev. D ir: vol. 89, pag. 83). 

Se o titulo de eleitor vale como declaração judicia! da 
nacionalidade, e, mais do que isso, da cidadania, o estran
geiro que o obtém terá de ser para todos os effeitos consi
derado estrangeiro residente. Isso leva a medir o alcance da 
dispensa daquelle requisito, acarretando a possibilidade de 
ser inscripto como eleitor, c declarada portanto a nacionali
dade brasileira de um alienígena que aqui se encontre, em 
transito, de passagem, e que tenha visado por esse meio in-
directo obstar a sua ulterior deportação. 

Taes são os motivos em que me fundo para não acom
panhar o voto dos meus collegas que formam a maioria deste 

Tribunal, dos qttaes ouso divergir, cam tnenor experiência e 
nenhum saber. 

ANNKXO N . 4 

Decisão do Tribunal Regional do Djstricto Federal, 
no processo de inscripção de João José Bahia (*) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos. 
João José Bahia, de 45 annos de idade, natural de Villela 

de Cabugueira, Portugal, requereu a sua qualificação, jun
tando um titulo de propriedade immovel no Brasil e a cer
tidão de nascimento de um filho. Deferida a qualificação, 
vieram os autos a esta superior instância para o fim da 
inscripção. Tendo sido levantadas duvidas Isobre a necessi
dade do titulo declaratorio da nacionalidade, pediu vista o 
Sr: Procurador**Regional, que apresentou o parecer de lis. 

O que tudo bem examinado: 
Depois de salientar que a domatio civitatis e a erroris 

causae probatio, dos romanos, são, por assim dizer, os ger-
mens do instituto da naturalização, Pedro Lessa mostra que 
o direito de ci4»de em Roma, era um favor que a urbs fazia 
ou uma medida dictada por conveniências políticas, muitas 
vezes para evitar insurreições e guerras ociaes, acerescen-
tando que a naturalização, com o caracter jurídico que hoje 
tem, é instituto exclusivamente moderno. 

Como é sabido, e faz notar Adelgiso*Ravizza, no direito 
romano clássico, os homens livres dividiam-se em cidadãos 
e peregrinos (eives et non eives), e que só os cidadãos ro
manos gosavam de todos os direitos civis (jus connubii et 
comntercii) e políticos (jus suffrar/ü et honorum), em-
quanto os peregrinos não gosavam dos direitos politicos e re
lativamente aos direitos civis podiam invocar o jus gentium • 
e os que se desligavam do nexo que os prendia á cidade, per
diam a qualidade de pesôa e assim toda a dignidade de 
homem. A cidadania adquiria-se, ou pelo nascimento ou por 
concessão especial e esta era concedida primeiramente pelo 
povo e ;clo Senado e mais tarde pelo Imperador não só em 
favor de determinada pessoa como de populações inteiras 
e de províncias. A lei pfometlia, então, a cidadania como re
compensa de certos serviços prestados ao Estado ou á cidade 
de Roma. Caracalla concedeu a cidadania a todos os homens 
livres domiciliados no Império. Em Athenas, a cidadania só 
podia ser dada pelo povo inteiro: a concessão devia ser ra
tificada por uma segunda asscmbléa, em que deviam inter
vir, pelo menos, seis mil cidadãos, e para poder ser obtida 
a cidadania preciso era que pelo menos um dos genitores do 
candidato fosse cidadão c que ambos fossem livres. (Dog. 
It. vol. X V , 2" parte.) 

Os embaraços e restricções á naturalização embora 
muito diminuídas, perduraram durante longos annos em al
guns paizes. Assim, na França, por exemplo, a naturaliza
ção, concedida pelas letires de naturalite, era acto exclusivo 
do Rei, com exclusão de qualquer outro senhor, juiz ou corte 
soberana mas deviam ser registradas no Parlamento. A lei 
de 30 de abril de 1790, as Constituições de 1791 e do anno III, 
introduziram a naturalização de pleno direito, que se ope
rava pelo cumprimento de certas condições; mas, ao lado 
disso, o poder legislativo reservou-se a faculdade de con
ceder a naturalização ao estrangeiro sem outra exigência 
que a de fixar-se na França-e de prestar o juramento civico. 
A lei de 26 de agosto de 1793 concedeu o titulo de oidadão 
francez a 17 estrangeiros em cuja relação se encontram os 
nomes de Priestley, Bentham, Wielberforce, Pestalozze, 
Washington, Madison, Schillcr, Klopstock, Kosciusko, Tho
maz Payne c Anacharsis Clootz.. Ao lado das regras e im
posições creadas, pelo paiz a ser adoptado preciso é conhe
cer os que vigoraram no paiz de origem. A antiga legislação 
ingleza tornou difficil a naturalização de subdito inglez, obe
diente ao axioma Once a subject always a subject. O inglez 
naturalizado noutro paiz permanecia inglez para o seu gover
no e era cidadão dos dois paizes. As leis de 1864 e de 1870 
modificaram essa legislação. Facilitaram as naturalizações e 
admittiram que o cidadão inglez podia perder a nacionalidade. 
A dc 1870 permittiu ao estrangeiro possuir propriedades na 
Inglaterra, podia ser jurado mas era-lhe vedado ser eleitor. 

A lei turca de 1869 sobre á naturalização dispunha que 
— todo o estrangeiro poderia, depois de cinco annos de re
sidência, obter a nacionalidade ottomana. O cidadão otto-

(*) Vide declaração de voto do Juiz Castro Nunes no 
accórdão a que se refere o annexo n. 3* 
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mano não poderá naturalizar-se no estrangeiro senão com 
autorização do governo imperial: nesse caso, será tratado 
como estrangeiro; no caso contrario, isto é, de não ter sido 
autorizado, continuará a ser considerado e tratado como ci
dadão turco. O governo ottomano poderia pronunciar em 
certos casos determinados a perda dos direitos de cidadão 
turco contra os estrangeiros naturalizados na Turquia e 
nesse caso a perda dc taes direitos comprehendia a interdi-
cção de voltar ao território do Império. 

O grande Pedro Lessa, já citado, aproveitando, como 
elle próprio escreve, — o que ha de verdadeiro em cada uma 
das definições que transcreve, entende poder dizer que a na
turalização é o acto do poder publico, legislativo ou executivo, 
em virtude do qual uma pessoa, ou um conjuneto de pessoas, 
mediante sua livre acquiescencia, adquirem a qualidade -de1 ci
dadãos de outro Estado, e passam a gozar de todos ou de 
parte dos direitos peculiares aos naturaes do Paiz. 

As definições, reproduzidas e criticadas pela saudoso ju-
risconsulto, foram: a de Folleville: a naturalização é um 
acto do poder publico (em certos casos um beneficio da lei) 
em virtude do qual um estrangeiro perde a. nacionalidade de 
origem, e adquire a qualidade de cidadão de um outro Estado, 
em que é admittido a gozar dahi por tlcante de todos os di
reitos civis concedidos aos naturaes do paiz ". Entende Pedro 
Lessa que a definição não é exacta porquanto — em outros 
casos os naturalizados, além dos direitos civis, também podem 
exercer os'direitos políticos consagrados pelas leis do Estado 
que os recebe. 

A definição de Weiss, nestes termos: — a naturalização 
é um acto soberano e descricionario do poder publico, em 
conseqüência do qual uma pessoa adquire a qualidade de na
cional ou de cidadão de um Estado a que não se achava l i -
t>ado por nenhum vinculo legal anterior — mereceu a se
guinte critica: — a qualidade de nacional, com todos os di
reitos que lhe são inherentes, só excepcionalmente é confe
rida pela grande naturalização. A regra consiste em adquirir 
o naturalizado a capacidade de exercer os direitos civis da 
nova pátria, com alguns direitos políticos. 

A naturalização — o conceito é do conselheiro Ribas — 
é o acto pelo qual uma nação adopta como seu um membro 
de outra, declarando este preferil-a á sua anterior naciona
lidade. Depois de consignar a observação do Visconde de 
Ouro Preto, de que esta definição contém uma condição es
sencial da naturalização, a declaração de preferencia de na
cionalidade, Pedro Lessa escreve: "Quer se trate da naturali
zação individual, quer de collectiva, são necessárias sempre 
duas acções'conjunetas e simultâneas, a do naturalizando e a 
do Estado que o recebe em seu seio. Por outro lado, porém, 
a definição de Ribas não nos dá idéa precisa dos direitos 
adquiridos pelo naturalizado ". 

Gorrini, cuja monographia é citada a seguir, resume a sua 
doutrina, dizendo que a naturalização é o acto do poder 
executivo, ou legislativo, por força do qual um indivíduo ou 
um conjuneto de indivíduos, extranhos a um Estado, passam 
a gozar de todos, ou de parte, dos direitos conferidos unica
mente aos cidadãos. Salienta então Pedro Lessa que Gorrini 
accentua bem que a naturalização ora confere todos os di
reitos próprios dos cidadãos do novo Estado, ora somente 
parte. Mas, acerescenta o eminente jurisconsulto, "omitte a 
condição essencial de acquiescencia do naturalizando, e apre
senta-nos como único effeito da naturalização o gozo de 
todos, ou de parte dos direitos peculiares .aos cidadãos, quando 
é indubitavel que a naturalização também impõe obrigações, 
cquiparando ou quasi equiparando a posição juridica do na
turalizado á do cidadão nato. 

Das definições transcriptas e criticadas e reunidas, na 
que foi adoptada, conclue-se que, para effectivação da natu
ralização, preciso se torna a concurrencia destes dois ele
mentos : 

a) um acto do poder publico, legislativo ou executivo; 
b) a livre acquiescencia do naturalizando. 
O art. 69, § S° da Constituição Federal, declara expres

samente que: São considerados cidadãos brasileiros — os es
trangeiros que possuirem bens immoveis no Brasil e 
forem casados com brasileiras, ou tiverem filhos brasileiros, 
comtanto que residam no Brasil, salvo se manifestarem a in
tenção de não mudar de nacionalidade. 

Commentando esse inciso do art. 69, escreve Carlos Ma
ximiliano: "Ao comprar um immovel, o. homem tacitamente 
adquire a nacionalidade da esposa, ou a do filho, se a consorte 
for estrangeira ". 

A jurisprudência não se tem rumado noutro sentido ao 
interpretar aquelle dispositivo constitucional, como se vê nos 

seguintes julgados registrados no Diccionario de Direito In
ternacional Privado, do ministro Rodrigo Octavio: 

" Dá-se a naturalização de estrangeiros para a cidadania 
brasileira, ex-vi do art. 69, V, da Constituição Federal, pela 
realização do casamento com brasileira, pelo nascimento de 
filhos brasileiros e pela posse de bens immoveis no Brasil, 
salvo se for feita declaração, no acto do casamento, da intenção 
de não mudar de nacionalidade e de conservar a de origem", 
(Sup. T. Fed. Acc. de 18 de julho de 1932). 

Objecta-se, porém, que no Regulamento n. 6.948 de 14 
de junho de 1908, que consolidou toda a matéria sobre na
cionalidade e naturalização, se encontra o art. 15 em que se 
lê o seguinte: " E ' dispensada a expedição de titulo decla
ratorio de cidadão brasileiro áquelle que o forem por força 
do disposto no art. 69 §§ 2" e 3° da Constituição. 

Esses dois paragraphos referem-se " aos filhos de pae 
brasileiro e os illegitimos de mãe brasileira, nascidos em 
paiz estrangeiro, se estabelecerem domicilio .na Republica ' 
e - aos filhos de pae brasileiro, que estiver noutro paiz ao 
serviço da Republica, embora nclle não venham domici-
liar-se ". 

Em todos os outros casos dever-se-á exigir o título de
claratorio ? 

Absolutamente não. O artigo 11 desse mesmo regula
mento de 1908 estabeleceu no artigo 11: 

"Para os estrangeiros tacitamente naturalizados, nos 
casos especificados nos §§ 4" e 5° do art. 1° (art. 69 da 
Const.), valem como titulo declaratorio dc cidadão brasi
leiro, os seguintes documentos expet,;dos até 12 de de
zembro de 1907: 

a) titulo dc eleitor federal; 
b) decretos e portarias de nomeações para cargos pú

blicos f ederaes ou estaduaes ". 
Dever-se-á concluir, por ventura, que os títulos expedi

dos depois daquella data não devam valer como titulo decla
ratorio? Não parece isso certo. E' preciso não esquecer que 
o Regulamento de 1908 é uma simples consolidação, tendo 
reunido num só corpo, as leis esparsas que vigoravam no 
momento. A lei eleitoral, de então, como todas as outras 
posteriores, mandava inscrever como eleitores os que pro
vassem preencher os requisitos do n. V do art. 60 da Cons
tituição. Claro está que se fosse feita agora uma nova 
consolidação, ter-se-ia de admittir como titulo declaratorio 
o titulo de eleitor expedido até a época da lei. 

O regulamento de 1908, como se viu, taxativamente, es
tabeleceu aquelles dois casos. Isso, porém, não importa a 
exclusão de todos os outros. 

Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal, no 
Acc. de 1 de outubro de 1915, assentou o seguinte. 

" I o — A Constituição não estabelece o meio dc serem 
feitas as declarações sobre nacionalidade de origem para sc 
reputar excluída a naturalização tácita. Nesse caso, a in
tenção do estrangeiro pôde ser manifestada em fôrma au-
thentica e, conseguintemente, actos solcmnes praticados pe
rante tabellião ou official do registro oivil, conforme já de
cidiu o Supremo Tribunal. 

2o — Taes declarações, porém, para serem efficazes de
vem ser feitas pelos próprios interessados. " 

Consequentemente, si o estrangeiro, em actos solemnes 
praticados perante tabellião ou official do registro civil não 
faz a declaração de querer conservar a nacionalidade de 
origem, manifesta o propósito de acceitar a naturalização 
tácita estabelecida no § V do art. 69 da Constituição. 

Relatando o recurso extraordinário, decidido pelo 
Acc. de 18 de julho de 1932, o Ministro Rodrigo Octavio 
disse o seguinte, interpretando exactamente o § V do art. 69: 

" Como se vê, não estabelece a Constituição uni prazo, 
dentro do qual essa intenção se deverá manifestar; r? si é l i 
cito ao estrangeiro, em qualquer tempo, declarar o seu pro
pósito, como admittir que, em determinado momento, pelo 
facto de lhe nascer um filho brasileiro ou de adquirir um 
immovel no Brasil, se torne brasileiro? Quero dizer: o es
trangeiro aqui reside, adquire um immovel no Brasil; tor-
nar-se-á, por isso, brasileiros, por applicação do art. 69, V 
da Constituição? E si dois dias depois manifestar sua in
tenção de se conservar estrangeiro? 

Terá sido considerado brasileiro durante os dois dias 
entre a acquisição do immovel e o da manifestação de sua 
vontade? Está claro que não; cumpre, portanto, que haja um 
acto seu de caracter significativo, que faça presumir sua 
vontade de adoptar a,nova nacionalidade, para então se con
cluir que não manifestou a intenção de que fala a lei. Em 
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summa, a formula negativa do texto constitucional se tra
duz, praticamente, numa manifestação positiva contraria. 

Em casos taes, o titulo declaratorio é decisivo, mas fa-
ctos ha que podem perfeitamente caracteriza» a situação, 
como, por exemplo, ter o titulo de eleitor, exercer um em
prego publico (Dec. de Direito Internacional Privado, cit. 
pag/ 231 e 232). " 

O parecer do Dr. Procurador Geral pôz em foco a 
questão e alvitrou a solução mais consentanea com a lei e 
com a jurisprudência, sem esquecer o destaque que soube dar 
aos imperativos categóricos da legislação a que não pode 
crear embaraços*os dispositivos regulamentares. 

Afora toda e qualquer argumentação que se possa for
mular em sentido contrario, existe a interpretação já dada 
pelo Superior Tribunal de Justiça Eleitoral ao dispositivo 
em questão e que consta da circular n. 13, dc 31 de março 
de 1933, nos seguintes termos. 

" O Tribunal Superior, tendo presente a consulta so
bre o alistamento eleitoral de estrangeiro que prove ter pro
priedade por aforamento, reunido ao requisito de ter filho 
brasileiro, decidiu, de modo geral, que o estrangeiro que 
provar ter o domínio util sobre um immovel e ter filho (le
gitimo, legitimado ou natural reconhecido) brasileiro, pode 
ser eleitor. A Constituição Federal, no art. 69, V, confere 
tacitamente a qualidade de brasileiros aos estrangeiros re
sidentes no paiz, contanto que tenham bens immoveis e se
jam casados com brasileiras ou, quando sendo proprietá
rios de bens immoveis no Brasil, tiverem filhos brasilei
ros" . 

Diversa não pode ser a interpretação a ser dada por 
este Tribunal ao disposto na lettra d do artigo 38 do Regi
mento Geral das Secretarias, JUÍZOS e Cartórios, que assim 
estabelece quanto á prova de nacionalidade; 

"Na falta de titulo declaratorio — pela apresentação de 
certidão de casamento com brasileiro ou brasileira, de nas
cimento de filhos brasileiros e de transcripção, em nome do 
alistando, de titulo de propriedade immovel situado no Bra
si l ." 

Isto posto. 
Considerando que o alistando, nascido em Villela dc 

Cabugueira, Portugal, provou contar quarenta e cinco an
nos de idade; 

Considerando que se encontram nos autos de qualifica
ção a prova de ser proprietário de um terreno nesta capital, 
devidamente inscripto; 

Considerando que provado ficou também que o mesmo 
alistando tem um filho nascido no Brasil; 

Considerando que a falta de qualquer declaração em 
contrario naquellcs documentos, demonstra que elle mani
festou o propósito de acceitar a naturalização tácita que lhe 
foi outorgada pelo art. 69, V, da Constituição Federal. 

Accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Districto Federa! mandar expedir o titulo de eleitor ao ci~' 
dadão João José Bahia. 

Tribunal Eleitoral do Districto Federal, 8 de dezembro 
de 1933. — Ataulpho, Presidente. — Vicente Piragibe. 

AXXEXO N. 5 

Tarccer do procurador geral da Justiça Eleitoral 

Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral — Recurso 
eleitoral n. 56 — 3" classe do art. 30 do Regimento Interno 
— Districto Federal. 

Recorrente — Dr. Procurador Regional de Justiça 
Eleitoral — Recorrido, Tribunal Regional de Justiça Elei
toral — Relator, Exmo. Sr. Dr. Monteiro Sales. 

Parecer n. 124 — A questão que aqui se discute cifra-
se em saber si a prova da qualidade de nacional de que co
gita o art. 38, n. 4, lettra b, do Código Eleitoral, só deve 
ser acceita mediante a exhibição do competente titulo de
claratorio, previsto na lei n. 904, de 12 de novembro de 
1902 e regulamento approvado pelo decreto n. 6.9^8, de 14 
de maio de 1908, conforme pleiteia o Dr. Procurador Re
gional (razões de fls. 23), ou si, no caso de falta de titulo 
declaratorio, a prova da nacionalidade pode ser feita por 
qualquer dos documentos a que allude a lettra d do art. 38, 
do Regimento Geral dos Juízos, Secretarias e Cartórios 
Eleitoraes, conforme entendeu o Tribunal a-quo, na decisão 
recorrida (accórdão de fls. 25). 

Penso que a razão está com o Tribunal Regional, pelos 
motivos seguintes: 

Prescreve a Constituição Federal, art. 69: 
" São cidadãos brasileiros: 
5 — Os estrangeiros çjue possuírem bens immoveis no 

Brasil, e forem casados com brasileira, ou tiverem filhos 
brasileiros, comtanto que residam no Brasil, salvo se mani
festarem a intenção de não mudar de nacionalidade". 

Diz assim o texto constitucional que os estrangeiros fi
carão brasileiros, salvo se manifestarem a intenção contra
ria. E ' claro que a acquisição da nacionalidade se dá 
quando oceorrerem conjugadas as circumstancias que o texto 
constitucional enumera. 

Dahi resulta que a naturalização do estrangeiro para a 
cidadania brasileira, nos termos do art. 69, n. 5, da Con
stituição Federal, se opera pela realização do casamento 
com brasileira ou pelo nascimento de filhos brasileiros, 
conjugados ao facto de adquirir immovel no Brasil, salvo 
se manifestar a intenção de conservar a nacionalidade de 
origem. 

O que prescreve a lettra d do art. 38, do citado Regi
mento Geral ? 

Resa o art. 38: 
" A prova da nacionalidade dos brasileiros nascidos no 

estrangeiro, natos, ou naturalizados, far-se-á do seguinte 
modo: 

d) na falta de titulo declaratorio — pela apresentação de 
certidão de casamento com brasileiro ou brasileira, de nas
cimento de filhos brasileiros e de transcripção em nome do 
alistando de titulo de propriedade immovel situada no Brasil. "• 

Como se vê, este Egrégio Tribunal, ao incluir o alludido 
dispositivo no Regimento Geral dos Juízos, Secretarias e Car
tórios Eleitoraes, nada mais fez do que regular, obedecendo 
aos preceitos contidos na nossa Lei Magna, quaes os do
cumentos que provam a nacionalidade dos brasileiros nascidos 
no estrangeiro, natos ou naturalizados. 

E ' uma disposição, portanto, contra a qual nada ha a res-
pigar e que não pôde ser olvidada. 

Ao contrario, tem de ser attendida e aos Tribunaes Elei
toraes cabe cumpril-a. 

Por outro lado, sobrelcva accentuar que o titulo decla
ratorio não pôde ser considerado o documento único que 
prova a nacionalidade dos brasileiros nascidos no estrangeiro, 
como quer o recorrente, bastando assignalar, para tornar evi
dente a improcedencia do recurso, que a própria expressão — 
titulo declaratorio — demonstra que 'se trata de um titulo 
que não, confere direito algum, mas contém apenas referencias 
a um direito pre-existente. 

Ora, no caso dos autos, os documentos de fls. 5, 6 e 7 
provam que o alistando se casou em Bicas, Estado de Minas 
Geraes, em 1914, reside no Brasil, tem filho brasileiro e 
possue immovel nesta cidade do Rio de Janeiro. 

Provou, portanto, a nacionalidade brasileira. 
Bem andou, por isso, a meu ver, o Tribunal a-quo em 

mandar expedir o titulo eleitoral do requerente. 
Por esses motivos, é meu parecer que se negue provi

mento ao recurso, para confirmar a decisão recorrida. 
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1934. — Renato de Car

valho Tavares, procurador geral. 

Processo n. 878 

Natureza do processo — Representação — Sobre a classifi
cação dos candidatos eleitos pelo quociente partidário. 

Juiz relator — O Sr. ministro Plinio Casado. 

Sobre a applicação do quociente 
partidário, (Cod. Eleit., art. 58, n. 5, 
letra b; Instr. app.. em 7 da agosto de 
1934, art. 49, § 2°, let. c). 

ACCÓRDÃO 

O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, toman
do conhecimento da representação do Partido Repu
blicano Paulista, encaminhada pelo Tribunal Regional 
de Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, com o of-
ficio de fls. 2, e do aviso n. 80-Gabinete, dc 17 de 
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eetembro ultimo, do Sr. ministro da Justiça (doe. do 
fls. 19), confirmando as suas decisões anteriores, pro
feridas por occasião do julgamento das eleições dos 
representantes á Asscmbléa Nacional Constituinte, re
solve declarar que, nos precisos termos em que foi 
expedida a circular pelo Sr. ministro-presidente (do 
accordo com o resolvido no proc. n . 456 — B . E . nu
mero 99, de 27-5-33, pag. 2.129); e, ainda, pelos fun
damentos do voto, que fica fazendo parte integrante, 
deste accórdão, que: 

"os candidatos eleitos pelo quociente parti
dário, não são os collocados em primeiro logar 
nas cédulas que não tenham alcançado o quociente 
eleitoral, e sim os mais votados dentre todos os 
candidatos constantes da lista registrada, visto 
que os votos partidários, são addicionados os vo
tos dados em cédula sob legenda diversa ou em 
cédulas avulsas". 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 6 de 

outubro de 1934. — Herménégildo de Barros, presi
dente. — Plínio Casado, relator. (Decisão unanime.) 

Voto do ministro relator, Sr. Plínio Casado, no dia 
julgamento 

"Sr. presidente, a hora vae muito adeantada e 
daqui ha pouco terei que comparecer á sessão da Corte 
Suprema. E, por isso, darei o meu voto em poucas 
palavras. Sobre o objecto desta consulta ou desta re
presentação, prestigiada pelo officio do Sr. ministro 
da Justiça e confortada pelo brilhante parecer do Sr. 
Dr. procurador geral, já este Tribunal Superior se 
manifestou varias vezes, firmando jurisprudência, 
através das decisões proferidas na consulta n . 456 e 
nos recursos eleitoraes referentes ás eleições do Es
pirito Santo, Districto Federá! e São Paulo. Ficou de
cidido que, "em seguida aos candidatos que obtiveram 
o quociente eleitoral, devem ser procalamados eleitos 
pelo quociente partidário os candidatos á mesma le
genda, na mesma ordem de votação para o segundo 
turno, até ser attingido esse quociente — do qual se 
deduz o numero de candidatos do mesmo partido, elei
tos pelo quociente eleitoral". 

Accrescenta o Sr. ministro Eduardo Espinola que, 
"para o Tribunal Eleitoral de São Paulo, os candida
tos eleitos pelo quociente partidário são registrados 
pelo partido e que, não tendo attingido o quociente 
eleitoral foram mais votados para o primeiro turno, 
até se perfazer aquelle quociente"; "outrosim que o 
Tribunal Regional de São Paulo entendeu que se não 
devia submetter ao critério, do Tribunal Superior e 
que, em consciência, se lhe afigura desautorizado, pela 

.legislação eleitoral, acreditando que o mesmo Tribunal 
Superior, ao apreciar os novos argumentos, motivos de 
convicção, que lhe offcrecia, bem poderia reconsiderar 
a solução pela qual se pronunciou". (Vede o supraci
tado voto do Sr. ministro Espinola). 

O Tribunal Superior, ao invés de reconsiderar a 
sua decisão, reiterou-a com uma exhaustiva fundamen
tação. Fel-o, depois de um exame profundo e sereno 
da espécie sujeita, em processo contencioso através dos 
votos escorreitos dos Srs. ministros Carvalho Mourão e 
Eduardo Espinola, do desembargador José Linhares e 
do Dr. Affonso Penna Júnior. Ainda agora, o Tribunal 
Superior, confirmando a sua jurisprudência, expediu 
"instrucções" para as eleições de 14 de outubro, que 
dispõem o seguinte: 

" — A r t . 49, § 2 : 
Serão considerados como dados para o primeiro 

turno: 
a) os suffragios dos can.lidatos mencionados em 

primeiro logar nas cédulas; 

6) os suffragios em cédulas que contiverem um só 
nome; 

c) os votos dados para segundo turno a candidatos 
incluídos na disposição da letra 6, do n. 5, do art. 58, 
Código Eleitoral''. 

Isto posto, sinto-me no dever de declarar que se 
me não afigura medida de critério, de prudência e de 
opportunidade a reabertura do debate sobre uma velha 
questão já bastas vezes decidida com toda a firmeza 
por este Tribunal Superior. 

De duas uma: ou este Tribunal sustenta a sua 
opinião e mantém a sua jurisprudência e, nesse caso, 
é inútil e ociosa uma nova discussão. Ou o Tribunal 
muda de critério e renuncia á sua jurisprudência ,e 
nesse caso, terá de responder, de modo cabal, ás se
guintes perguntas: — Por que não o fez attendendo 
ás exhorfações vehementes do Tribunal Eleitoral de 
São Paulo? 

E ' porque vae fazel-o, agora, em resposta á re
presentação de um delegado de partido e a convite do 
fexmo. Sr. ministro da Justiça? 

E ' verdade que, desta feita, surge no debate um ele
mento novo. E ' o parecer brilhante e eloqüente do i l -
lustre Sr. Dr . procurador geral. Mas, não creio que 
S. Ex. possa converter o Tribunal Superior, como tam
bém estou certo que o Tribunal não conseguirá con-
vertel-o. E a razão quem noí-a dá é o Sr. ministro da 
Justiça, asseverando que se trata de um "dissídio de 
opiniões, ambas defensáveis, em face da.letra do Co- v 

digo". 
Mas, se assim é — O Tribunal Superior não deve 

renegar a sua jurisprudência. Devel-o-ia se o seu cr i 
tério fosse indefensável, se sua interpretação fosse i l -
legal ou raiasse pelo absurdo. Convenho com o Sr. mi 
nistro Eduardo Espinola no sentido dé que se não deve 
condemnar, in limine, por absurda, qualquer dessas i n 
terpretações, podendo-se "affirmar que. em geral, dos 
inconvenientes que se apontam em relação a uma das 
soluções, não sahe illesa a outra, se snbmettida a exa
me desapaixonado". 

Mas' isso não quer dizer que o Tribunal Superior 
deva renegar a sua interpretação para adoptar a do 
eminente Sr. procurador geral. Ao revés, — entendo 
que o Tribunal Superior deve manter a sua linha r s 
coherencia, até que o Poder Legislativo venha dirimir 
a controvérsia, quando tiver de rever ou modificar o 
Código Eleitoral. 

De minha parte, parodiando o que, em thema da 
mesma natureza, dizia Léon Donnat a Alfral Naquet, 
— eu direi ao illustre Sr. procurador geral que admit-
to, sem hesitar, que dois volumes de hydrogenio e um 
volume de oxygenio se combinam para formar a agua. 

Se S. Ex. me apresentasse a sua solução política 
com o mesmo gráo de certeza, outrosim verificada pela 
analrse e pela synthcse, seria eu um dos primeiros a 
acceita-la. Mas, em se tralindo de interpretações d i 
vergentes, ambas defensáveis — manda o meu critério 
que eu não assuma a grave responsabilidade de rom
per, sem fundamento decisivo, contra uma jurispru
dência já firmada quando entrei ao serviço deste T r i 
bunal. 

Fico com essa jurisprudência, rendendo, isso não 
obstante, as minhas homenagens ao talento e cultura 
do Sr. Dr . procurador geral. 

Em summa: — o meu voto 6 para que este T r i 
bunal responda á consulta do representante Tegal do 
Partido Republicano Paulista reaffirmando a sua j u 
risprudência e reiterando as suas instrucções baixadas 
para as eleições de 14 de outubro de 1934". 

ANNEXO N. » 

Representação do Partido Republicano Paulista 

Exmo. Sr. presidente do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral — O Partido Republicano Paulista, — devidamente 
inscripto no registro competente, perante o Tribunal Regional 
de sua sede, em São Paulo, — desejando concorrer ás eleições 
que se realizarem a 14 de outubro próximo, sem correr o risco 
de ver annullados ou prejudicados os seus esforços e as in
tenções dos seus correligionários, vem á augusta presença deste 
Colíendisimo Tribunal expor a duvida em que se encontra, em 
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face da disposição do art. 60, das Instrucções baixadas com 
a Resolução de 7 de agosto próximo passado, para o processo 
daquellas eleições: 

A disposição citada estabelece, o seguinte: "Serão consi
derados eleitos em primeiro turno os candidatos collocados 
ein primeiro^ logar nas cédulas e que obtiverem o quociente 
eleitoral, assim como tantos candidatos registrados sob a mes
ma legenda, na ordem da votação, quantos faltem para com
pletar o quociente partidário". E' , em fundo, o mesmo que 
se acha disposto, em fôrma analytica, nos ns. 4° e 5", do 
art. 58 do Código Eeleitoral, — sem a resalva final do pri
meiro delles. E, nessas condições, subsiste a mesma ambigüi
dade que deu logar a varias interpretações, quando se tratou 
da apuração geral do pleito de 3 de maio do anno pasado. 

Com effeito, não declarando o n. 5 do art. 58, na letra b, 
quando se refere á "ordem de votação obtida", — como não 
declaram as Instrucções, ao considerar eleitos por quociente 
partidário os candidatos da mesma legenda "na ordem da vo
tação ", — si é da votação -em primeiro ou em segundo turno 
que se trata, e havendo duas ordens de votação, segundo o 
dispostô  no n. 4°, de qual delles deverão ser tirados os no
mes mais votados, para se considerarem eleitos pelo quociente 
partidário ? 

Ha a ordem de votação obtida pelos candidatos cujos 
nomes figuram em primeiro logar nas cédulas; e ha outra 
ordem de votação dos candidatos cujos nomes figuram em se
guida ao primeiro. A primeira serve, sem nenhuma contesta
ção, para se verificar quaes sejam os candidatos eleitos em 
primeiro turno pelo quociente eleitoral. A segunda, do mesmo 
modo, serve para a verificação dos candidatos eleitos pelo 
segundo turno. Mas os candidatos eleitos em primeiro turno 
pelo quociente partidário serão os mais votados.de qual deltas? 

Nem o Código, nem as Instrucções o dizem expresameute. 
Pela lógica, dever-se-iam considerar eleitos em primeiro tur
no, pelo quociente partidário, os mais votados no primeiro 
turno, isto é, pelos votos dados em primeiro logar nas cédulas 
(depois de excluídos da lista os eleitos pelo quociente eleitoral). 
E não os mais votados no segundo turno, já que este eqüivale 
a uma eleição supplementar. simplesmente para o preenchi
mento dos logares que não foram preenchidos no primeiro tur
no, ou eleição principal. (Cod., art. 58, n. 8o). 

Os Tribunaes Regionaes de São Paulo e do Ceará, na 
eleição de 3 de maio, assim o decidiram. Mas o Egrégio Tri
bunal Superior resolveu, com fundamento na resalva final do 
art. 4°, que os nomes votados em segundo turno se consideram 
votados em primeiro •— para o effeito de se procurarem os 
eleitos pelo quociente partidário. 

Dir-se-á, portanto, que não ha mais duvida. Ou que a du
vida foi dirimida pela jurisprudência do Tribunal Superior. 
E' certo. Mas a jurisprudência poderá variar. A composição 
do órgão supremo da Justiça Eleitoral está grandemente al
terada. Poucos restam dos antigos ministros. E, entre os no
vos, alguns ha que emittiram opinião, em termos os mais ca-
thegoricos, de que os julgados de São Paulo e do Ceará são 
os únicos que se conformaram com o systema e o espirito do 
Codico Eleitoral. 

Não é, pois, uma impertinencia do Partido Republicano 
Paulista o pedir, é antes uma necessidade de ordem geral o 
conceder-se, que o Collendissimo Tribunal Superior declare, 
cm complemento á disposição do art. 60, das suas Instrucções, 
a que ordem de votação se refere o texto. — se a dos mones 
postos em primeiro logar nas cédulas, se a dos demais nomes. 
Só assim não haverá surpresas. 

Sem a pretenção de que o caso seja resolvido num sen
tido ou noutro, o Fartido Republicano Paulista aguarda a sua 
solução prévia, para orientar os trabalhos de sua propaganda 
eleitoral, organização e distribuição de cédulas, sem risco de 
erro substancial na escolha dos candidatos. Taes são os obje-
ctivos desta representação. 

São Paulo, 7 de setembro de 1934. — João Sampaio. En
caminhada ao T. S.. com o officio n. 1.145 de 11 cie setem
bro dc 1934. do T. R. de São Paulo. — Edmundo Pinto, of
ficial. 

A N N E X O N . 2 

Informação da Secretaria do Tribunal Superior 

O Dr. João Sampaio, como representante legal do Par
tido Republicano Paulista, representa ao Tribunal Superior 
sobre a conveniência de ser por esse Tribunal decidido quaes 
os deputados eleitos pelo quociente partidário, além dos que fo

rem eleitos pelo quociente eleitoral — se os que tiveram maior 
numero de votos em primeiro logar nas cédulas, ou se os mais 
votados em cédulas em que não figuram em primeiro logar. 

Reconhece o autor da representaçção, que a matéria já foi 
resolvida pelo Tribunal, mas allega que o Tribunal se acha 
actualmente quasi que composto de juizes que não tomaram 
parte na decisão proferida sobre a matéria e que alguns dos 
que agora fazem parte do Tribunal já se manifestaram de 
modo contrario á jurisprudência do Tribunal, em relação a 
esse assumpto. 

De facto, o Tribunal Superior conserva apenas dois juizes 
dos que tomaram parte no julgamento da consulta constante do 
processo n. 456, e no dos recursos eleitoraes, relativos ás 
eleições de São Paulo, Espirito Santo e Districto Federal, nos 
quaes foi proferida a decisão sobre o critério para a eleição 
de deputados pelo quociente partidário. 

E ' portanto, util um novo exame da questão. 
Quanto ao mérito, porém, não vejo motivo para reformar 

o julgado anterior sobre o assumpto da representação. 
As disposições do Código Eleitoral referentes á matéria 

em discussão, são as seguintes: 
"Art . 58, n. 5: Estão eleitos em primeiro turno: 
o) os candidatos que tenham obtido o quociente eleitoral 

(n. 6) ; 
b) na ordem da votação obtida, tantos candidatos regis

trados sob a mesma legenda, quantos indicar o quociente parti
dário (n. 7). 

"Art. 58, n. 4: Consideram-se votados em primeiro turno 
o primeiro nome de cada cédula, e, em segundo, os demais, 
salvo o disposto na letra b, do n. 5 ". 

As Instrucções para as eleições em 14 de outubro de 1934, 
dispõem o seguinte: 

Art. 49, n. 2: 
Serão considerados como dados para o primeiro turno: 
o) os suffragios aos candidatos mencionados em primeiro 

logar nas cédulas; 
b) os suffragios em cédulas que contiverem um só nome; 
c) os votos dados para segundo turno a candidatos incluí

dos na disposição da letra b, do n. 5, do art. 58 do Código 
Eleitoral". 

Esses dispositivos, a meu vêr, são sufficientes para a so
lução da controvérsia que se estabeleceu a respeito da questão 
dos eleitos pelo quociente partidário. 

Entendeu o Tribunal Regional de São Paulo que o ar
tigo 58, n. 5, letra b. do Código Eleitoral, quando se refere 
á ordem da votação obtida, quiz referir-se á votação cm pri
meiro logar nas cédulas. 

Diz o autor da representação que a interpretação mais ló
gica seria considerar-se eleitos em primeiro, pelo quociente 
partidário, os mais votados no primeiro turno, isto é, pelos 
votos dados em primeiro logar nas cédulas (depois dc excluí
dos da lista os eleitos pelo quociente eleitoral). 

Mais lógica, por que? 
Os principaes argumentos invocados pelos que defendem o 

critério da determinaçção dos eli/tos pelo quociente partidário 
pelos votos dados em primeiro logar nas cédulas podem ser 
resumidos nos seguintes: 

1. " Os eleitos pelo quociente partidário são eleitos em pri
meiro turno e, portanto, para essa eleição só devem concorrer 
os votos dados em primeiro logar nas cédulas, que são os 
votos considerados dados para primeiro turno. 

2. " O quociente partidário é a repetição do quociente elei
toral e assim, os votos que concorrem para a formação deste 
devem contribuir para a escolha dos eleitos pelo outro. 

3. " Prohibindo o art. 58, n. 13, do Código Eleitoral, que 
se sommem votos do primeiro turno c<5m os do segundo, não 
se podem sommar aos votos dados em primeiro logar nas cé
dulas com os dados aos demais candidatos. 

4. ° Quando o Código Eleitoral, no art. 58, § 1°, se refere 
á ordem da votação, quer se referir á ordem da votação em 
primeiro turno, pois está tratando dos eleitos nesse turno. 

5. * Finalmente, o espirito do Código Eleitoral é facilitar 
a formação de partidos politicos, c, deste modo, sc a eleição 
fosse determinada pelos votos avulsos recebidos em segundo 
turno por candidatos registrados sob uma legenda, estaria im
plantada a indisciplina partidária e annullado o esforço do mes
mo Código para a formação de partidos. 

Esses argumentos têm apenas uma lógica apparente, e 
uma força de convicção que não resiste a uma analyse mais 
acuraria. 

Ha um engano, proposital ou não, em só considerar como 
votos dados em primeiro turno os dados aos candidatos men
cionados em primeiro logar nas cédulas. 

http://votados.de
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Tal, porém, não se verifica. 
Na citada disposição do art. 58 n. 4, do Código Eleito* 

ràl, lê-se: 
" Considera-se votado em primeiro turno, o primeiro nome 

de cada cédula, e, em segundo, os demais, salvo o disposto na 
letra b, do n. 5 ". 

O que diz a letra b, do n.5? 
Precisamente isto: "na ordem da votação obtida, tantos 

candidatos registrados sob a mesma legenda quantos indicar 
o quociente partidário (n. 7) ". 

Ora, se os votos dados aos candidatos que se seguem ao 
primeiro nome mencionado nas cédulas, não são de segundo 
turno desde que esses candidatos estejam incluidos no quociente 
partidário, tudo indica que os votos que os colloca no quociente 
partidário são os votos que recebem para segundo turno, mas 
que, por uma ficção da lei, passaram para o primeiro turno. 

Da mesma fôrma, quando o Código Eleitoral falia em or-
dem da votação, quer se referir aos votos obtidos pelo candi
dato em segundo turno. 

De facto, si se referisse aos votos obtidos em cédulas em 
que figurasse em primeiro logar, não teria estabelecido a pre-
súmpção 'de um empate, a ser desfeito por meio da somma 
desses votos com os obtidos em cédulas sem legenda ou sob 
legenda diversa. -

Em todos os Estados, na votação para primeiro turno, 
mesmo levando em conta só os votos partidários, raramente se 
verifica um empate, a não ser entre os que nenhuma votação 
obtiveram. 

Agora, referindo-se, como ao meu vêr se refere, o Código 
Eleitoral aos votos de segundo turno, comprehende-se porque 
julgasse necessário appellar para a votação avulsa ou estranha 
ao partido, desde que, no segundo turno, todos os candidatos 
registrados sob uma legenda têm o mesmo numero de votos. 

A indisciplina partidária tanto se dará com o critério ado-
ptado pelo Tribunal Superior, como se fôr adoptado o outro 
critério, pois em um e em outro são os votos avulsos ou extra-
partidarios que vão determinar a classificação dos candidatos 
dentro do quociente partidário. 

Senão vejamos. 
f Antônio, Pedro, Sancho e Martinho, candidatos do Par
tido A, obtêm, respectivamente, 2.500, 2.000, 500 e 250 votos 
cm primeiro turno, como primeiro collocado nas cédulas par
tidárias, mas os mesmos candidatos, na mesma ordem, alcan-. 
çam: 20Q, 800, 2.400 e 3.000 votos em cédulas avulsas. 

Dahi se segue que a classificação dos candidatos não foi 
feita pelos votos partidários, pois por essa classificação a or
dem seria: Io, Antônio, 2,500 votos; 2o, Pedro, 2.000; 3o, 
Sancho, 500; e 4o, Martinho, 250. Ao passo que sommando-se 
aos votos partidários os votos avulsos, a collocação seria outra, 
a saber: Io, Martinho, 3.250 votos; 2o, Sancho, 2.900; 3°, Pe
dro, 2.800; e 4°, Antônio, 2.700. 

No parecer dado sobre o recurso eleitoral contra a expe
dição dos diplomas dos deputados pelo Estado de São Paulo 
(Boletim Eleitoral n. 130, de 1933, pag. 2.665), o relator cha
ma a attenção para um caso que se pôde dar e que mais evi
dencia não ter razão os que defendem o principio de quê os 
eleitos em primeiro turno, quer pelo quociente eleitoral, quer 
pelo quociente partidário devem ser os votados em primeiro 
logar nas cdulas. 

O caso é o seguinte: Um partido não fez rodízio, collo-
cando em primeiro logar nas suas cédulas ora um, ora outro 
candidato; assim sendo, se o partido eleger mais de um candi
dato e não tiver sido votado sinâo um em primeiro logar nas 
cédulas, qual o critério para escolher o outro ou os outros re
presentantes a que o partido tem direito? 

Podia, aliás, dispensar-me de dar informações sobre o 
assumpto, e, apenas, reportar-me ao estudo que do caso fez o 
Sr. ministro Eduardo Espinola, o qual vem publicado no Bo
letim Eleitoral n. 140, de 1933, pag. 2.812. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiçaç Eleitoral, em 
18 de setembro de 1934.' — Augusto O. Gomes de Castro, di-
rector da secretaria. 

ANNEXO N . 3 

' Aviso do Gabinete., n. 80, do Sr. ministro da Justiça é 
j Negócios Interiores, de 17 de setembro de 1934 

Exmo. Sr. presidente do Superior Tribunal de Justiça 
Eleitoral — Tenho a honra de informar a V . Ex. que este 
Ministério se acha sinceramente empenhado em que o systema 
de representação política, que o Código Eleitoral instituiu, 
seja observado iem toda a sua inteireza e fidelidade. Num dos 
ŝeus aspectos mais sérios, o da proporcionalidade da represen

tação, surgiu,, nas eleições para a Constituinte, um dissídio de 
opiniões, ambas defensáveis, em face da letra do Código. O 
Superior Tribunal teve ensejo de se manifestar por una das 
soluções. 

Ao se travar, agora, o prélio para a. composição das as-
sembléas estaduaes e da Câmara dos Deputados federaes, em 
que pela segunda vez se vae applicar o Código Eleitoral, pa
receu prudente a este Ministério que o assumpto fosse de novo 
examinado detidamente, revisto á luz dos princípios que inspi
raram o Código. Ainda hoje, juristas dos mais"eminentes dis
cutem a excellencia da applicaçào dos quocientes, conforme os 
turnos. 

A duvida, não obstante decisões já tomadas por esse Egré
gio Tribunal, ê sobre a applícação do quociente partidário em 
l c , ou em 2" turno. Seja qual fór a solução que haja por bem 
tomar afinal, melhor seria que, por um segundo exame pro
fundo e sereno do assumpto, não se deixem subsistir as du
vidas que ainda divizem, sobre a legitimidade da doutrina que 
venha a prevalecer como a consagrada na lei. 

Ficará, desfarte, este Ministério habilitado a responder e 
tranquillizar correntes de opiniões organizadas, que lhe solici-

N tam, de vários pontos do páiz, providencias a respeito do as
sumpto. 

Reitero a' V . Ex. meus protestos de elevada estima e dis-
tineta consideração. 

O ministro da Justiça t Negócios Interiores, Vicente liáo, 

ANNEXO N . 4 

Parecer do Procurador Geral da Justiça Eleitoral sobre a 
applícação do quociente partidário 

Convida o Sr. Ministro da Justiça esse Tribunal a um 
novo exame do systema de representação proporcional, que 
o Código Eleitoral consagrou. No mesmo sentido represen
ta o Partido Republicano de São Paulo. Já o Tribunal, por 
oceasião do pleito para a Constituinte, firmou ' jurispru
dência. O facto em dissídio, ern que não foi possível, ainda 
aoje, accordo entre os juristas, é o da applícação do quociente 
partidário, se cm primeiro, se em segundo turno. Quando 
a questão entrou a ser examinada em seus fundamentos, já 
muitos Estados, baseados numa opinião do Tribunal Su
perior, haviam escolhido, entre os votados em segundo 
turno, os eleitos pelo quociente partidário. De modo que já 
não era possível ao Tribunal Superior endossar a interpre
tação que, no momento, houve por bem adoptar o Tribunal 
Regional de São Paulo. Não lhe pareceu, e, de facto, não era 
razoável, que, na mesma oceasião, no mesmo paiz, e sob a 
mesma lei, fossem eleitos representantes do povo. uns por 
um critério, e outros por critério diffcronte. Se outras ra
zões não tivesse, e as teve, cumpria ao Tribunal Superior 
firmar jurisprudência, uniformizando, para todo o paiz, a 
intelligencia da lei. 

Agora, porém, estamos em situação diversa. Ainda não 
se processaram as eleições. Ainda ha tempo para analysar 
detidamente a lei brasileira da representação proporcional; 
verificar, com espirito seientifico, desapaixonadamente, o 
systema que o Código Eleitoral quiz pôr em vigor entre nós. 
E o Tribunal Superior, ou retrilhará a opinião que, nas pr i 
meiras horas, lhe pareceu legitima, ou reformará, com o 
desprendimento que o anima, a doutrina inicial, para abraçar 
a que irá concorrer, como nenhuma outra, para a reforma 
dos nossos costumes políticos; a que honrará, pela sua co-
herencia, a cuitura jurídica do paiz; a que, ern summa, foi 
a pensada pelos elaboradores do Código Eleitoral. 

O procurador geral da Justiça Eleitoral, que ora fala, 
aconteceu ter sido um dos collaboradores do Código. Preci-
samente foi o systema de representação proporcional o que 
mais debate suscitou, tendo ameaçado de se desfalcar a 
commissão elaboradora de um dos seus componentes, se 
não fosse adoptado o legitimo, o verdadeiro, o scientifico 
systema da proporcionalidade, que veiu a prevalecer na-
quella commissão. Delia fez parte, como o autor dos tra-

- talhos preliminares, e, depois, com dedicação inexcedida, 
um dos juizes que hoje compõe o Tribunal Superior, o pro
fessor João Cabral. Sabe elle como foi disputada, palmo a 

.palmo, a legitima representação pelos quocientes. E depois, 
de tanto trabalho, em que não imperava senão o interesse 
superior da Pátria, o amor ás instituições democráticas, 
que a Revolução de 30 promettia assegurar ao povo, não se 
compreende que, passada a primeira refrega, quando a se
renidade é a dos grandes homens da lei, deixe, afinal, de ter, 
no mais alto Tribunal da Justiça Eleitoral, o seu dia a 
doutrina que purifica a representação, o ideal que organi-



Quarta-feira 10 BOLF.TTM ELEITOR AC Outubro dc 1934 429á 

zará, entre nós, a opinião publica, a loi ms seus funda
mentos reaes nas razões que a ditaram. 

A grande conquista da liberdade dos povos, nos seus 
dos primeiros tempos, quando ainda fumoga e trepida o 
caos revolucionário, consiste na passagem da soberania, do 
arbítrio dos reis para a vontade das massas. Mas esta pas
sagem tem, nos seus primordios, produzido, pela irrespon
sabilidade do povo cm desordem, males irreparáveis e maio
res que a omnipotencia destruída dos reis. 

Com o tempo, a opinião publica se vae organizando. Já 
se tom certa estabilidade, quando, no emrceloque das cor
rentes partidárias, impera a vontade da maioria organizada. 
O principio majoritário, porém, quando sem contrapesos, ter
mina, por se exceder em abusos sem appello, eseravisando as 
minorias, tão respeitáveis como a própria maioria, 

O remédio para cohibir taes abusos, não está cm fazer 
prevalecer, por sua voz a minoria. A razão, se nem sempre 
está do lado da maioria, só porque maioria, pode, igual
mente, não sc encontrar nas bandas das minorias. O numero, 
só por só, não dá nem tira razão. Acceita-se a predominância 
da maioria nas votações, por não haver outro remédio. Sem 
ella, nunca poderiam as assembléas políticas como até as 
congregações de juizes, deliberar o fazer marchar a vida 
dentro da ordem jurídica. 

Mas, se ó uma necessidade fatal a submissão á maioria, 
imprescindível é limital-a nos seus desmandos, nos seus 
caprichos o nos seus crimes. A formula desta limitação ha 
muito já foi proclamada com acerto: o respeito aos direi
tos das minoria*. O arbítrio da maioria cessa, quando co
meçam os direitos das minorias. 

for isto, os povos do maior civilização política, ao lado 
do providencias, como a codificação das leis •constitucio
naes com a declaração solounè dos direitos primários, se 
esforçam, inspirados na experiência política, por assegn-
íar. com a maior equidade, a representação das minorias. 

Não vem ao caso examinar os vários systemas desla 
representação. Nós mesmos tivemos alguns. Dispunha a 
Constituição de 1891. no artigo 28: "A Câmara dos Depu
tados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelos 
Tíslados e pelo Districto Federal, mediante o suffragio di -
rerto, garanlidti a representação da, minoria". Leis esta
ciones, qtio então podiam disciplinar eleições, leis federaes 
ao mesmo tempo estatuíam normas para garantir a rcpi c-
senlação das minorias. Foram, porém, desgraçadamente, 
leis falhas. A r»prescutação das minorias dependia quasi só 
du complacência das maiorias acastelladns no poder, quan
do, na organizarão das suas chapas, deivaviTm. com certa 
elegaticia, o terço ás minorias em opposíeão. Se disputas
sem chapa completa, já as minorias estariam mortas. Quan
do não fosse pela imprestabilidade da lei eleitoral sobre a 
representação das minorias, era pelas oppressões officiaes 
ao eleitorado, pela fraude nas apurações, tv até pela degola 
nn reconhecimento dos poderes. L" a historia dos fartos 
políticos, a que nenhum de nós deixou de ser testemunha. 
O innegavel é que a representação das minorias era, entre 
nós. unia burla. O preceito constitucional, acima transcripto, 
nobre na sua nobre intenção, ficou, durante mais de qua
renta annos, nas alturas sideraes de uma recommendação 
louvável. 

E foi essa incapacidade da lei um dos fadores que 
deflagaram a Revolução de 30. A experiência destes últimos 
annos está advertindo a todos os brasileiros de boa vontade 
que é necessário, é urgente, ó inadiável organizar a opinião 
publica para a renovação do governo, o responsabilização 
dos governantes. 

Democracia sem organização da opinião publica pôde 
vir a ser peor que ditadura. A rebelião das massas tem 
a violência da impieade auonyma, e a irresponsabilidade dos 
reis absolutos. Todos os crimes podem praticar, e 'não ha 
como contel-as. Por innumeras formas, degenera a demo
cracia sem opinião publica organizada. Ora é o governo 
apenas do numero, a ingnorancia, a incompetência c o apet-
tife por árbitros. Ora é o governo rios ousados, que se revezam 
no poder em simulacros do eleições. Ora é governo da es
pada, para quem o povo por vezes appella, mas cuja sina 
é mais a escravidão que a liberdade, mais a morte que a 
vida. Oclocracias, demagogias, oligarchias, plutocracias, o 
tantas outras degenerações políticas, são a calamidade dos 
povos que não sabem ser livres, por não saberem orga
nizar-se. 

O Código Eleitoral procurou meditadamente organizar 
a opinião publica, em matéria política, firmando o principio 
da maioria, e assegurando a representação proporcional das 
opiniões ponderáveis. Nisto fez o seu maior esforço, o seu 

maior empenho, com os olhos postos tanto na defesa das 
liberdades individuaes, como na fortaleza da autoridade pu
blica, e na grandeza da Pátr ia . 

Viu-se, logo, que a grande difficuldade era atinar com 
o critério da equidade na representação política. Era pre
ciso fixar, em linhas nítidas, qual o minimo de votos, que, 
em dado corpo eleitoral, teria direito a se representar. 
A maioria havia de levar a melhor, mas em proporção equi-
tativa. O problema se apresentava com simplicidade matlie-
matica. Se eu tenho dez camarotes de um theatro para dis
tribuir com justiça a quarenta indivíduos, claro está que a 
caria grupo de quatro darei um camarote. Nenhum se podo 
lastimar; a divisão foi justa. Assim, se ha trinta cadeiras 
de representantes de certo povo, e se os seus eleitores são 
trezentos mil, a cada grupo de dez mil ha de corresponder 
um representante. Nada mais evidente. Não lia quem, logo 
de entrada, não se abrace, se assim mo posso exprimir, na 
mathematica desta justiça. Dá-se a cada um, legitimamente, 
o que é seu. 

Os eleitores conscientes não devem ser unidades disper
sas. Na escolha dos representantes, natural é que sigam, que 
se orientem por um critério patriótico. Auscultam-se os gran
des problemas nacionaes, ou pelo menos, os que, na hora, 
são mais prementes. Observam-se as qualidades pesscaes 
dos candidatos. E julga-se quaes os mais idôneos para re
solver os problemas geraes. O julgamento é a escolha. 

Mas, como nem todos fèm, ou podem ter, afinal, capaci
dade para um julgamento c conseqüente escolha pessoal, 
ó humano que sejam ouvidos os seus amigos, os seus compa
nheiros, os seus chefes. Dahi os agrupamentos, a cohesão 
das forças políticas, os partidos. Sem partidos nunca se po
derá organizar a opinião publica. A força desta, que orienta, 
e decido, nos povos mais civilizados, só so gera, só se firma, 
só tem consistência nas organizações partidárias. 

De modo que, emquanto os cidadãos não se aggremiarn, 
emquanto ficam á margem das organizações partidárias, se
não filiando-se a uma dellas, ao menos acompanhando, em 
cada pleito, a que lhes parecer mais acertada, os cidadãos, 
assim dispersos, commetteriam o erro imperdoável de não 
contribuir, ao menos com o voto, para a condensação da 
opinião publica, c, até, para a sua gênese, para a sua forta
leza, para a sua efficiencia. deixundo-se o Pai/, á mercê das 
fúrias desencadeadas pelos appetiles e paixões dos homens. 

Foi sob a inspiração patriótica de se organizar em 
partidos políticos a opinião publica do Paiz, que o Código 
Eleitoral se esmerou na adopção do systema de representação 
proporcional. Começou por admittir candidatos avulsos. Ha 
homens de valor, que poderiam concorrer, com a sua sabe
doria, a sua probidade, o seu patriotismo, para a solução 
dos problemas nacionaes, c que, eomtudo, não tenham sido 
indicados em chapas partidárias. Os pari idos não são ves-
taes. E, posto sejam necessários, 6 preciso, por outro lado, 
contel-os, disciplinai-os dentro „';> normas, ç lhe oppor, sem 
distinceão,' freios ás demasias. "Uma das providencias 
gaes contra excessos e oppressores dos partidos ó admittir 
aos pleitos eleitoraes candidatos avulsos. Desde que em taes 
condidatos confiem eleitores em numero equivalente ao 
quociente eleitoral, é justo que sejam reconhecidos como 
legítimos representantes. 

Isto é, porém, a excepção. A norma é o candidato par
tidário. O Código Eleitoral reconheceu esta norma. E, tendo 
considerado o problema como é, sem prodilecções theoricas, 
proso ás realidades sociaes, instituiu o systema do quociente-
partidário. 

Dois propósitos -parallelos o animavam, o é preciso re-
avival-os para a perfeita comprehensão do systema propor
cional que se perfilhou. O primeiro foi a representação 
equitaliva, nos termos do quociente eleitoral. O segundo foi 
dar mão forte á maioria, para que não descambasse o con
gresso cm ajuntamento eahotico, sem disciplina, sem bús
sola, e sem valor pratico. 

Na representação proporcional se impunham dois factos 
reaes na ordem política: o candidato avulso e o candidato 
de partido. 

Quanto ao primeiro, o quociente eleitoral resolve inte
gralmente, com a maior justiça. Ou elle alcança, ou não, 
o quociente eleitoral. Sc não alcança, está derrotado. Se al
cança, está eleito. Nesta alternativa, pôde acontecer que o 
numero de votos tenha ultrapassado cm muito ao que bas
taria para a victoria. São votos que se perdem, se o pro
pósito exclusivo fosse a proporcionalidade. Mas do qualquer 
fôrma, está eleito o candidato cuja votação mínima attingiJ 
o quociente eleitoral. 
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Quanto aos candidatos de partido-,, porém; o problema se 
apresentava envolto-emi densa complexidade:., Se podêssem os. 
dírectfores de cada. partido prov.ffr. a. votação, que: irão- obter 
em cada pleito, a lei que entendem assegurar a.representação 
proporcional, poderia", parar; na determinação* do quociente. 
eleitoral. Cada partido-faria os seus: rodízios; o, na cftimiea 
das suas previsões acertadas, distribuiria' or seus. votos;. sem> 
excessos,, nem faltas, aos candidatos' que. quizessc- eleger: Se-
o qjiocienre eleitoral, fosse, por- exemplo, 10' mil; e orçasse-
a votação- de um partido em 180 m i l votos;: os directbres 
desse partido- distribuiriam,, entre os seus-, correligionários 
fieis, cédulas com' £8' nomes na cabeça da' enapa?, corres
pondendo a: cada nome cm primeiro-turno dfez m i l votos. 

Mas, em matéria de eleições, com, o- instituto- db voto se
creto, não ha previsões- infallívois. Tudo* o que: se. préfigu-
rar, será mais ou menos.. Pode acontecer que se suppouha de
mais;, ou se supponha. de menos. Em' termos concretos. São 
500 mil eleitores que, em dada. região eleitorar do- paiz, vão 
comparecer á's urnas-. Ha toes partidos registrados; que 
disputam certa eleição. E admitta-se que se vão-eleger qua
renta representantes. Vê-se, desde logo, que o quociente 
eleitoral é de 12.500 votos. 

Dar-se-á esta primeira bypothes-e. O partido A, com 
arrogância, esperava 100 mil 1 votos,, e, por isto, distribuiu 
por 40 nomes os seus votos. Um delles, alcançou £8'.000.; 
outro, 15.000; outro, 1'3.0Q0; e os demais, mcnps- de- Í2:500 
votos. Ao todo 175 mil votos. Se, em tal1 hypdtnosc, vigo
rasse apenas o quociente eleitoral', esse- partido; menos po
pular embora do que se suppunhay só elegeria tres candi
datos r os que obtiveram 18 mil, 15 mil o 13 mil votos. Os 
outros estariam derrotados. No cmtanto, com um eleito
rado de 17Õ mi l eleitores que provou ter, poderia eleger, e 
era justo que elegesse,, tantos candidatos quantos quocientes 
eleitoraes se achem comprehendidós na. votação total de 175 
mil votos, isto é, 14 representantes. Por um erro, sempre 
possível, de calculo,, o- partido perdeu onze representantes, e 
a lei que não- tivesse, por sua vez,, previsto a. hypothese, não 
se poderia recommendür. O principio majoritário ganharia^ 
Mas a representação das minorias estaria- sacrificada. 

O Código Eleitoral comprehendbu. a- hypotlie.se, e legis
lou. A idéa triumphanfe foi a dc não perderem os partidos, 
cm casos como o acima imaginado, a. representação a que 
lhes dá: direito a força eleitoral1 provada, que os sustenta. 

A primeira solução- para o caso foi' passar os excessos de 
votos sobre o quociente . eleitoral, para os candidatos 
em votação immediatumente inferior que delle preci
sassem, para se. fazerem eleger pelo quociente. eleito
ral. Na hypothese formulada, sobraram. 5.5.00 votos dados 
em- excesso- ao candidato mais votado; 2.5<T0: ao- immediato o 
500 votos ao- terceiro. Ao todó; 8:.500 votos- que passaram 
para o- quarto, votado mas não eleito•. Se- deste; com. este 
accrescimo, ainda sobrasse, a. sobra passaria para beneficiar 
o- quinto. E assim suecessivamente. 

Verificou-se, porém, praticamente;, quo; ainda assim,, oi 
partido poderia perder votos que á lei- cumpre dh-ir valor,-
pratico. O' partido- A, com os seus 175 mil; votos, poderia», 
com a previdência da passagem das sobras, deixar de elegei: 
na proporção a que- fez jus. Basta que tenha sidb- esta- a- dis
tribuição dos votos- em-primeiro turno: 

1° candidato 1.&.0ÜO 
2 o " 1:5.000: 
-T* " l-3'.OOOi 

A° '*' 1-0.. 000; 
5 o " 9.000 
G° " 7.000. 
T " 7.. 800 
8 o " 7.000 

E assim- por diante. Sobraram. 8..500 votos.. Destes, 
2.500 aproveitam ao 4" candidato. Restam. 6..000 votos. Des
tes, 3.500 são indispensáveis para que o-5 o candidato alcance 
o quociente. Ainda, restam. 2.500 votos,, que, seminários aos 
sete mil votos do- 0 o ' candidato, ainda o não elegem. Estariam, 
pois, com esta providencia, eleitos cinco candidatos, quando 
o direito seria eleger 14. 

Resultou, dahi, a providencia do quociente partidário. 
Consiste ella. em sommar todos os votos do I o turno, que; era» 
dada eleição, um partido alcance-. Na hypothese, 175.000 vo
tos. Podem Ler sidb distribuídos por 40 candidatos, numero-
de logares a preencher,, ou por 39, ou por menos. Não fera, 
isto a menor importância. Divide-se, em seguida, a, somma-
de 175.000 votos de. uma. legenda, pelo quociente''eleitoral; no-
caso em exame, 12". 500-. E' ter-se-á o numero- dê- vezes que 

esse quociente eleitoral se acha comprehendido na votação-
total de certo partido, em certa eleição. Esse numero da> 
vezes aqui seria. 14. Quatorze é o quociente partidário, a sa
ber,, é o numero de quocientes eleitoraes comprehendidós na-
votação db partido em exemplo. 

Eogo, pelo> que adoptou o Código Eleitoral, o cada vez me, 
certifico que acertadamenté, esse partido tem direito a ele
ger quatorze dos seus candidatos para a. representação de 40,. 
num eleitorado de 500 mil comparecentes. 

O Código logrou adoptar, por esta forma, a representação 
integralmente justa, integralmente equitativa, proporcional, em. 
toda-a sua inteireza e plenitude. 

Veiu, então, a questão de saber onde se escolheriam esses 
quatorze eleitos: se entre os votados em I o lugar, se entre os: 
votadbs em 2 o ' turno. 

O bom senso estava a indicar que entre os votados em 
I o turno. Por que havia de ser entre os votados em Z° turno? 
Que razão misteriosa havia de levar o Código a preferir os: 
que não são preferidos pelo eleitorado? O partido apre
senta a chapa. Mas os eleitores do partido, dentro da disci
plina partidária,, preferem taes e taes candidatos entre os 
apresentados pelo partido. Nada mais liberal, e sempre fa- ' 
voravel á existência e fortalecimento dos partidos. Feita at 
seleeção pelos adeptos do partido, havia a lei de abjurar estar 

selecção e impor outra? Por que? 
A coherencia dos elaboradores do Código não seria de. 

esperar que tivesse tão lastimável cochilo. Não. O que o Có
digo ordenou, foi que se respeitasse a escolha..livre do eleito
rado, na indicação,, que tenha feito, de suas preferencias, num: 
regime de liberdade civica impecável. 

Insisto ainda, neste aspecto do.problema. Quem se avenr 
furaria a. applicar o quociente eleitoral no segundo turno? 
E' isto, acaso, possível? A que então viria o primeiro turno? 
Precisamente para eleger pelo quociente eleitoral, assegu1-
rando a. representação das minorias. O quociente eleitoralt 
só so applica, só se pode applicar no I o turno. No segundo, 
não tem, o menor sentido; seria um terremoto no senso 
commum. 

Pois bem. O' quociente partidário não tem natureza 
differenf.e do quociente eleitoral,. No fundo, o quociente par
tidário é come se fosse uma somma de quocientes eleitoraes-, 
A- somma tem a mesma natureza das parcellas. Ninguém som-

*ma quantidades hecterogeneas-. Dez automóveis com cinco es-~ 
trellas e oito baleias, não se sommam. Mas baleias com ba
leias, estreitas com estrellas, automóveis com automóveis. 
Quando se divide a votação de um partido pelo quociente 
eleitoral, achar-se um numero que indica quantas vezes a-
mesmo divisor, a mesma parcella, se contém no dividendo. 
Desprezaila. a. fraoeão, e, pois, na. parte exacta da divisão, o 
dividendo é a. somma de parcellas iguaes,. em numero que- o 
quociente exprime. Não se percebe a mais tênue sombra 
da mais ligeira .duvida sobre ser o quociente partidário 
expressão numérica, de quocientes eleitoraes. 

E se. um destes é inconcebível que stíja applicadb em 
2 o tuf io„ como se concebe applicar dois delles, tres delles,, 
o numero delles, a que se convencionou chamar quociente' 
partidário?' 

Quem. viesse, no futuro, a estudar os vários systemas: 
de representação em vigor no mundo, e deparasse com a., 
doutrina de- um quociente eleitoral a^plicavel essencial
mente em 1° turno,, e, logo,, no mesmo systema, dois,, tres,. 
quatro, certo numero de quocientes eleitoraes; applicaveis' no 1 

segundo, este estudioso ficaria tonto. Estaria deante de um» 
vae-vem, de um sim e dè um. não,, no mesmo caso o' nas-, 
mesmas circumstancias. 

Mas não foi, isto o que o Código Eleitoral pretendeu. 
Vou mesmo adiante, não foi o que o Código assegurou. 

Entremos directamente' no exame dos textos. 
A matéria da representação proporcional' tem assento no 

artigo 58 do Código Eleitoral. 
Determina-se,, ahi, no n . 2, que a eleição se fará em. 

dois turnos simultâneos. 
Que significa, em ultima analyse, _ dois turnos simul

tâneos? Porque dois, e não um só, e dois ao mesmo tempo?' 
A compreliensão integral dessa simultaneidade de tur

nos é mais necessária do que parece. Quasi todos passam-
desatleutos por cima desta disposição, como norma sem al
cance. No entanto, é o pórtico do problema cuja solução se: 
requer. Se a entrada estiver ás escuras, ou se envolver de 
sombras, quem, por ella, queira . penetrar no âmago do-
assumpto, já vae meio ás cegas. Insistamos, por isto, no* 
exame das razões doutrinárias e legaes, quo fundamentam 
a eleição por dois turnos simultâneos. So tudo, nas- elei
ções, fosse previsível, se o eleitorado de cada partido fosse-
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em numero múltiplo cio quociente eleitoral, e fossem os elei
tores submissos ás deliberações dos chefes partidários, bas
taria, para se lograr proporcionalidade, processar-se a elei
ção num só turno. Supponham-se 100 mil eleitores, e 20 
elegendos. Cinco mil seria o quociente eleitoral. Então se 
distribuiriam os 100 mil votos pelos vinte candidatos úni
cos, e cada um teria, sem tirar nem ;pôr, o mesmo numero 
de votos. 

TVada disto, porém, se dá nem se pode dar. A previ
sibilidade política, ser o eleitorado de cada partido egual 
ou múltiplo do quociente eleitoral, e obediência passiva dos 
eleitores no cumprimento de ordens recebidas, são hypotheses 
do mundo da lua. A realidade insofismável é que o .elei
torado de cada partido não se comprehende seja rigorosa
mente igual ou múltiplo dó quociente eleitoral, e que os 
suffragios aos candidatos avulsos, por sua vez, não é de es
perar que sejam sempre iguaes ou múltiplos do quociente. 

-Dagui resulta que, num só turno, não se podem ..eleger 
pelo systema proporcional, tantos candidatos quantos logares 
a,preencher. Haverá ,sempre uin ou mais logares, para cujo 
preenchimento força seria proceder-se a nova .eleição. Ve
ja-se um caso concreto. Cijm mil eleitores, -tres partidos, e 
tres candidatos avulsos. Vinte logares a preencher e cinco 
mil o quociente eleitoral. Distribuiram-se, por esta forma, 
os votos num turno único: 

Partido A 52,800 
Partido B -. 15.-400 
Partido C - 14.300 
Candidato A • 9.600 
Candidato B 4.700 
Candidato C 3.200 

Foram eleitos, no systema proporcional, pelo partido 
A, 10; pelo partido B, 3; pelo partido C, 2; candidato avul
so A. Ao todo 16. 'Ha, pois, 4 logares não •preenchidos na 
eleição do um só turno. A 'hypothese é das mais communs, 
e não iha como.evitar os restos de 'logares. 

Não se admittindo, como regra, considerar eleito os 
mais votados, mas aquém do quociente eleitoral, .ter-se-ia 
que recorrer a uma segunda eleição. E nesta, dentro do 
mesmo equilíbrio de forças, iria caber ao partido da maioria, 
e só a elle, a victoria do pleito. 

Dahi a providencia de effectuar simultaneamente dois 
turnos. O segundo turno, em vez de se realizar depois, passa 

. a ser feito ao mesmo tempo que o primeiro. Liquida-se a 
proporcionalidade lio primeiro, c suppre-se a falta a que 
ella dá ensejo, no segundo. 

Eis o fundamento do n. 2, art. 58, do Código Eleitoral. 
Faz-se a eleição em dois turnos simultâneos, isto é, em duas 
vezes ao mesmo tempo. Em primeiro togar, se escolhe pelo 
quociente. Era segundo, a escolha do resto. 

Mas não nos antecipemos nas conclusões finaes. Conti
nuemos a examinar os textos legaes. 

O n. 4, do art. 58, define: 
'"Consideram-se votados em primeiro turno o primeiro 

nome do .cada cédula, e, em segundo, os demais, salvo o dis
posto na .letra b do n. 5." 

Adoptando os dois turnos pelas razões acima indicadas, 
o Código tratou de definir e delimitar cada-um. .Poderia ter 
ordenado que se escrevesse, na cédula, a designação do .pri
meiro turno e do segundo. Mas preferiu considerar votado 
em ;primeiro o nome que encabeçasse a cédula. 

Como só se pôde votar em primeiro turno num só' nome, 
claro está -que os demais da mesma cédula seriam votados 
cm segundo. 

Do projeefo, tal como saiu da comissão elaboradora -do 
Código, não constava a .phrase final "salvo o disposto da le
tra b do n. 5". Appareceu esta -phrase, ao se converter o 
•projecto em decreto do Governo 'Provisório. E foi esta in -
tercalação, -por quem -não elaborou, para o código, o sys
tema da proporcionalidade, -uma destas frases 'menos pen
sadas, dando margem á divergência, que agora se procura 
tiquiriar de vez. 

Por uma questão de methodo, deixemos a sua analyso 
para daqui a pouco. 

O numero 5 do .mesmo art. .58 proclama: 
"Estão eleitos om primeiro :turno: 

.«) os .candidatos que tenham obtido o quociente elei
toral, 

b) na ordem da votação obtida, tantos candidatos, re
gistrados sob a mesma legenda, quantos indicar o quocien
te part idário." 

A exegese desse artigo, que duvida poderia suscitar? 
J-Jâo se elege .senão quem é votado. No numero 4, se. 

declara quem é votado em jirinieiro turno. Nu numero 5 
.quein é eleito em primeiro turno. Comiirehende-.se a dis-
tineção entre ser votado e ser eleito. Só c eleito quem for 
votado, posto nem todos os votados sejam .eleitos. .Mo» 
quem for votado .em primeiro turno, pode lograr a graça 
de ser nesse turno eleito. Hasta que .attinjam o quociente 
eleitoral os votos que recebeu. 

O Código considerou duas hypothcses para os -eleitos 
no primeiro .turno: 

I o) os 'que alcançarem •quociente eleitoral. O pensa
mento do legislador estava posto nas .votações avulsas. 
candidatos avulsos, que 'tivessem dbtido votação equiva
lente ao quociente, estavam'eleitos. 

2o) os mais votados até o limite do quociente parti
dário. Ou, como diz a letra b do n . 5, ">na ordem tia vo
tação recebida, tantos candidatos registrados sob a mesma 
legenda, quantos indicar o quociente 'partidário." 

Eis ahi quaes os eleitos em I o turno. Votados 'em pri
meiro turno, são, pois, os primeiros -nomes das cédulas. 
Desde que telíha a votação alcançado quociente eleitoral, t» 
votaçV) em I o turno está eleito em I o turno. So não tiver 
attingido o quociente, eleitoral, .mas estando comprehendi-
do no numero de quocientes eleitoraes cabíveis na votação 
partidária, ó votado em .primeiro turno está eleito cm I o 

turno. 
Isto é evidente. Pesem-se o repesem-se os termos da 

lei . Estão eleitos em I o turno, diz a lei, os votados em 
I o turno, que tiverem attingido o quociente eleitoral, e, 
mais, tantos candidatos, registrados sdh a mesma legenda, 
na ordem da votação recebida em T" turno, quantos indicar o 
quociente partidário. 

Será necessário insistir na riifferença entre -votado -e. 
eleito? Ha votado que não se elege. Mas não ha eleito 
sem que tenha sido votado. Quando a votação sobe a cer
to. </«i««tu»i,.o votado eleito se considera. O que não tem cabi
mento é ser alguém eleito sem Ser votado, ou eleito para se
nador quem mereceu suffragio para deputado, ou dleito num 
turno quem recebeu votos em oilt.ro-turno. Quando se fala em 
eleito em primeiro -wurno, claro é que se está referindo a vo
tado em primeiro turno. . 

Attente-se mais. O numero 5 prescreve: Estão elei
tos cm primeiro turno: n) os candidatos que tenham obtido 
o quociente eleitoral. 

Onde. tenham obtido o quociente eleitoral? Só pôde ser 
em I o turno. A lei não explica como se-fosse uma calhedra. 
Mas é .claríssimo: só podem estar eleitos em 1" turno, ;quem 
tenha recebido votos nesse turno. 

O mesmo numero 5 do artigo 58, na letra b, declara 
na letra b outra classe eleita em 1° turno. Porque havia de 
ser esta votada em 2" turno? Porque artes -diabólicas, quem 
foi votado em 2° turno, estará eleito em 1- turno? 

Eis o ponto delicado. Assentou-se estarem, nos lermos 
do ». 5. art. 58 do Código, eleitos em primeiro turno duas 
categorias de votados: I o, os votados em primeiro turno, e, 
2°, os votados abaixo do primeiro nome, em cada-cédula, isto 
é, em segundo turno. 

Mas por que? 
Porque o n. 4 .desse mesmo artigo estatue: 
Considera-se votado em segundo tur.no os nomes se

guintes ao primeiro de cada cédula, salvo o disposto na letra 
b do n. 5. 

Ora, o disposto na letra 6 do n. .5 e que estão eleitos 
em primeiro turno, tantos candidatos, sob a mesma legenda, 
na ordem da votação -recebida, quantos indicar o quociente 
partidário. 

Mas ó claro que não podiam ser havidos, como cotados 
em 5 o turno, ,os eleitos em primeiro. Mandando o "salvo.-o 
disposto na letra .6 do n. 5. que se salve da consideração de 
votados em 2" turno'taes ou quaes eleitos em r , mada-mais 
fe." do que arrorribar poíta aberta. E ' -evidente que nao se 
podem considerar .vot. los em? turno os eleitos em, primeiro. 

Para que. então, declarar isto? 
A confusão é quasi incstrincavel. Mas podor-se-ia talvez, 

para clareal-a. architectar este silogismo: 
Consideram-se votados cm segundo'turno, diz o n. h -fio 

art. 58, os .nomes seguintes ao primeiro -de cada cerniu!, 
salvo o disposto na letra t» Do n. 5. 
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Ora, o disposto na letra b do n. 5 é que estão eleitos em 
primeiro turno"' tantos candidatos sob a mesma legenda, na 
ordem da votação recebida, quantos indicar o quociente par
tidário". 

Logo, consideram-se votados em primeiro turno, apesar 
de não serem cabeça de cédula, tantos candidatos sob a mesma 
legenda, na ordem da votação recebida, quantos indicar o 
quociente partidário. 

A conclusão parece lógica, mas é forçada. O inventor 
infeliz do salvo talvez tivesse tido essa intenção. Mas é como 
se numa tela de brancura immaculada, espraiasse um bor-
rão. 

Porque, em realidade, o disposto na lettra 6 do n . 5 é 
que estão eleitos em primeiro turno, tantos candidatos, sob 
a mesma legenda, na ordem da votação recebida, quantos in 
dicar o quociente partidário. 

E o disposto na parte final do n . 4, é que estão votados 
em segundo turno os demais nomes de cada cédula, excluído 
o primeiro, salvo os que estiverem eleitos cm primeiro turno 
pelo quociente partidário. 

Está-se em frente de uma algravia emaranhada, sem 
nexo e sem tino, a revelar o extravagante do salvo o disposto 
na lettra b do n. 5. 

Será que o paragrapho I o deste mesmo numero cinco 
autoriza a que o quociente partidário sc appliquc uo 2 o 

turno? 
Dispõe o paragrapho I o do art. 58: 
"Para o effeito de apurar-se a ordem da votação, son-

tam-se ao candidato de lista registrada, os votos que lhe te
nham sido dados em cédulas sem legenda ou sob legenda 
diversa." 

E dahi? Dahi, argumentam, trata-se do 2 o turno, par
que só no 2o turno a votação é empatada. E, por isto, para 
se apurar a ordem da votação, é que ordena a letra b nu
mero 5: contam-se os votos avulsos. Logo, 6 do 2o turno 
que se trata. 

O argumento não colhe. Os candidatos votados cm I o 

turno não têm realmente votação igual.. Na ordem da vo
tação obtida, independente do votos avulsos, se consideram 
eleitos tantos quantos indique o quociente partidário. 

Todavia, pôde acontecer que um dos candidatos votaios 
em I o turno sob certa legenda, embora não se ache incluído 
dentre os mais votados até o numero indicado pelo quo
ciente partidário, tenha recebido, de fora do partido a que 
pertença, numerosa votação, e com esta passe a ter melhor 
graduação entre os seus próprios correligionários, votados, 
como elle, em primeiro turno. E mercê desta graduação, pro
veniente dos votos avulsos, pôde vir a ficar entre os -contem
plados pelo quociente partidário. 

Eis a explicação do § I o do n. 5, sem precisar attri-
buir-lhe a virtude dar á letra b votação em 2° turno. 

Além disto, o argumento provaria demais. Se o § I o , 
por ser paragrapho do n. 5, prova que se trate do 2 o turno, 
então também provaria o mesmo em relação á letra a do 
mesmo n. 5, o que nunca se admittiu, nem se cogitou. 

Em resumo, a significação da phrase salvo o disposto 
na letra b do n. 5, pôde ser esta; o disposto na letra b do 
n. 5 se refere a candidato votado em primeiro turno. Veja-
se bem, votado em I o turno. Certo, isto já estava dito, desde 
que se trata de eleito em I o turno. A phrase do salvo é, 
pois, redundante. Nunca, porém, se pôde emprestar-lhe sen
tido npposto ao que ella significa. Pensar que ella declara 
serem por norma os eleitos referidos na letra b do n. 5, vo
tados em 2o turno, seria dar ao salvo sentido opposto ao seu, 
como, por exemplo, convprehendido, incluso. 

A intelligencia do n . 5 é, pois, a seguinte: 
Estão eleitos em primeiro turno: 
a) os candidatos que tenham obtido o quociente elei

toral ; 
h) e na ordem da votação obtida (em I o turno, pois quo 

o salvo exclue da consideração os votados em 2 o ), tantos can
didatos quantos indicar o quociente partidário. 

Nem podia ser de outra maneira. O Código fez tudo por 
consignar, em toda a plenitude, o systema da proporcionalida
de, entre os candidatos preferidos na votação do r turno. 

Os textos, sob esta hermenêutica, se completam e, se 
quizerem, se explicam uns pelos outros. Todos consagram, 
pois, a boa doutrina que inspirou os elaboradores do Código: 
isto é, eleger em I o turno quem fosse votado em I o turno 

e deixar para o segundo o preenchimento dos resíduos. 

Objectar-sc-á, porém: 

I o) "quaes as cédulas sob legenda que se devem contar 
para a determinação do quociente partidário ?" Somente as 
que contenham votos para o I o turno, tiu também as que só 
tenham votos para o segundo ? Em outras palavras, objecta 
o eminente Ministro Eduardo Espinola, grande entre os gran
des magistrados, "o computo so faz na apuração para o pr i 
meiro turno, ou na apuração para o segundo turno?" 

E ' fácil a resposta. Mesmo no caso de cédulas só com 
legendas, o computo sc faz pela legenda, sejam quaes forem 
os votados no primeiro turno. E' a resposta expressa na lei, 
o n . 7 do artigo 58, quando define o quociente partidário. 

Esta objecção não prova que se elegeram em 1° turno vo
tados em segundo; que se deva incluir na votação do segundo 
turno o que a lei manda salvar delle. O que é preciso para 
a proclamarão dos eleitos em I o turno, é, primeiro, deter
minar o dividendo, que é egual ao numero do votos sob le
genda: segundo, dividir esse numero pelo quociente elei
toral; e, terceiro, proclamar eleitos, entre os mais votaios 
em I o turno, na ordem da votação recebida, tantos quan
tos indicar esse quociente. 

O processo é límpido e sem desvios. 
2o) A segunda arguição do meu sábio mestre é esta: 

"A ordem da votação obtida pelos candidatos do partido 
cieve ser attendida, nos votos dados para o primeiro turno, 
ou nos que obtiverem clles para o segundo?" 

Concorda o mestre que, se o n. 4 do art. 58 do Código 
não tivesse a phrase "salvo o disposto na letra, b n . 5", a 
ordem da votação só poderia ser apreciada cm relação ao 
primeiro nome de cada cédula, sendo este o único lotado 
para o primeiro turno. Mas como o Código accresccnia: 
"salvo o disposto na letra b do n. 5", "a affirmação dc que se 
consideram votados em segundo turno os nomes- abaixo do 
primeiro, não é absoluta". "E não é absoluta porqiu fica 
resalvado o disposto na letra 6 n. 5." 

'Logo se vê que o disposto nesta letra 6 ha de con
templar votos dados a nomes abaixo do primeiro que, não 
obstante, não se consideram votados cm segundo turno, o 
sim em primeiro." 

E adverte: 

"Sem isto, nenhum sentido teria a. restricção "salvo o 
disposto na letra b n . 5" — porque, sem ella, os votos ao 
primeiro nome seriam sempre e exclusivamente os que po
deriam eleger em primeiro turno." 

Acceitemos, para argumentar, a interpretação cuja sinceri
dade é límpida como a luz do sol. "Ao interprete sc impõe, 
mormente ao que tem de applicar a lei" ensina o douto mi
nistro, "submettel-a a um processo rigoroso de hermenêutica, 
procurando conhecer-lhe o alcance, o conteúdo, por meio da 
formula empregada e de sua combinação com os outros dispo
sitivos, de sorte que os textos se completem o expliquem uns 
pelos out J S , se comprehendam em intelligencia harmônica, 
sem se perder de vista o espirito ou a idéa orientadora do d i 
ploma em analyse". 

Precisamente é sob esta orientação que vamos entender 
a lei em debate. 

Acceitemos o "salvo o disposto na letra b do n. 5", como 
excepção á regra de que não estarão votados em segundo 
turno os nomes abaixo do primeiro em cada cédula. 

E encaremos a lei assim interpretada em face de um 
caso concreto. 

Cem mil eleitores. Tres partidos. A maioria com 60 
mil votos. O immediato com 30 m i l . E o ultimo com 10 
m i l . Elegendos, 20; e quociente eleitoral, 5 mi l . 

A maioria votou em I o turno em oito nomes. O par
tido immediato, em quatro, e a minoria, cm um. Mas para., 
a maioria o quociente partidário é 12; para o immediato, 
é 6; e para o ultimo, dois. 

E ' hypothese que se pôde dar. A surpresa nos resul
tados da votação não é cousa do outro mundo. Neste caso, 
teria applícação "excepto o disposto na letra b n . 5", como 
resalva á regra estabelecida no n. 4 — "primeiro nome de 
cada cédula votado em primeiro turno; demais nomes vota
dos em segundo". 
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Eis a applicação. O partido da maioria obteve esta vo
tação em 

1° TURNO 
Candidatos N° de votos 

A 20.000 
B 15.000 
G , -, 12.000 
D '5.000 , 
E s ...o 3.000 
F ... 2.000 
G V .- 1.200 
H 1.800 

Votcfli no 1° turno em oito nomes. Mas logrou um quo
ciente partidário equivalente a 12. Onde buscar os quatro 
restantes, se pelo quociente partidário elegeu doze ? 

E' o caso de ir buscal-os entre os mais votados.no se
gundo turno, que, para este effeito, se consideram, por ex
cepção, votado em primeiro turno. 

No partido immediato, verifica-se o'mesmo. Eis sua 
votação em 

1." TURNO 
Candidatos N.° de votos 

A 16.000 
B 8.000 
C 4.000 
D , 2.000 

Só em quatro nomes votou em I o turno. Mas. o seu 
quociente partidário foi seis. Onde escolher os dois que fal
tam ? Sem duvida, entre os mais votados no 2° turno, que, 
para este caso de excepção, e é de excepção que se trata, o 
n. 4 do art. 58 considera, por excepção, como votado em 1° 
turno os nomes abaixo do primeiro, 
os votados em I o turno. 

Retorne-se agora aos princípios. Primeiro, a eleição se 
faz em dois turnos, isto é, elegem-se tantos candidatos 
avulsos, quantos alcançaram o quociente eleitoral, e, na 
ordem da votação obtida em 1° turno, tantos candidatos sob a 
mesma legenda, quantos indicar o quociente partidário. Eis 
o systema da propprcionalidade em toda a sua limpidez. 

Mas como se verifica, na pratica, que nem todos os lo
gares a preencher ficam assim preenchidos, admittiu-se, 
para prover os resíduos, um segundo turno. Não convindo 
proceder a outra eleição por motivos evidentes, a lei orde
nou que o segundo turno, para eleger os que o não tenham 
sido pelo primeiro, se faça simultaneamente. 

No segundo turno se vão eleger os resíduos. Estes pro
vêm de varias fontes. Primeira, dos votos avu^os que se 
perdem, dados a candidatos que não logram eleger-se. Se
gundo, dos votos avulsos excedentes ao quociente eleitoral, 
dados aos candidatos avulsos victoriosos, ou a candidatos .já 
eleitos pelo quociente partidário. Terceiro, da quebra na 
obtenção dos quocientes; é um partido que logrou 152.897 
votos e, sendo 10.223 o quociente eleitoral, perderam-se 
9.775 votos. E, em quarto logar, da hypothese, rarissima, 
de obter um partido quociente partidário mais alto que o 
numero de candidatos por elle votado em primeiro turno, o 
caso de, por excepção, se considerar eleito em I o turno os 
votados em 2°, na ordem da votação recebida, como prccei-
tua a letra b do n. 5. 

Agora um 2 o principio. A votação em si, do segundo 
turno, o dada á maioria pura e simples. Na organização da 
opinião publica como base da democracia e salvação do 
futuro, é preciso que haja maioria disciplinada, cohesa, para 
tomar decisões. A fragmentação excessiva dos parlamentos, 
gera a desordem, a nnarchia e a ruína do Estado. O systema 
proporcional levado ás ultimas conseqüências, pôde dividir 
lanto, que ninguém afinal se entenda. Os estadistas açodem a 
esie mal possível, procurando fortalecer ou mesmo organizar 
uma maioria, que tome a si' a responsabilidade de guiar a 
não do Estado. Sem quebra do systema proporcional, o Có
digo Eleitoral determina que fossem da maioria os logares 
não preenchidos pelos votos do primeiro turno. Poderia ter 
adoptado outro critério; por exemplo, o de considerar elei
tos pelo primeiro turno, os candidatos mais votados mas não 
eleitos nesse turno. Seria, porém, fragmentar ainda mais 
a opinião, gerando a balburdia. Mais prudente foi ele
ger pelo segundo turno, na mesma eleição, os que não o tive
rem sido pelo primeiro. E pelo segundo, impera o prin
cipio majoritário em toda a sua força puramente numérica. 

Ainda em 3o logar uma consideração de ordem geral, em 
favor da applícação do quociente partidário no 1° turno, con
siderando-se mesmo subsistente a excepção da letra b n. 5. 

Sabe-se que os votos avulsos, como norma geral, são 
oissolventes. Não contribuem para a formação dos parti

dos, solapam-lhe as bases. Admitte-se candidato avul
so. 1 Comprehende-se que os cidadãos votem, fora dos 
partidos, em taes candidatos. Isto é legitimo. Mas, permittir 
que uma liga de eleitores escolha, a seu talante, nas chapas 
dos partidos alheios, para derrotar desaffectos e eleger pro-
selytos de seu credo, é obra do demolidores. O que o patrio
tismo aconselha, é a organização da opinião publica para se 
contrapor á anarchia das ruas, ás enxurradas das massas 
ignaras, á prepotência de oligarchas~ e caciques'com morai 
publica differente da dignidade pessoal; e, mesmo, para 
evitar o recurso extremo, ás vezes providencial, de attrahir as 
forças, armadas, para os azares da arena política. A organi
zação da opinião publica tem sua base na educação do povo, 
mas se põe em acção na vida dos partidos políticos. 

Pois, o voto avulso, se o quociente partidário se appli-
casse, só, integralmente no 2 o turno, é o mais terrível aríete 
a martelar e desmoronar a organização partidária. Passam os 
agrupamentos, apartidarios na apparencia, a eleger, dentro 
dos partidos que lhes são adversos, ou a que não adherem. lá 
não têm a palavra ultima os eleitores partidários: os estra
nhos é que escolhem nas hostes dos partidos. Não ha organi
zação que resista a taes corrosivos. 

Agrupamentos ou ligas de eleitores, certo numero de 
cidadãos, solidarizados em matéria de voto, para o bem de 
princípios que perfilhem, são partidos políticos. Não se 
rotulam como taes, mas a realidade é que contem os tres 
elementos essenciaes dos partidos. Mas são partidos cuja 
finalidade, ou cuja acção pratica consisto em demolir o.; 
partidos alheios. Em vez de contribuírem para se organizar 
a opinião publica, vivem só a destruil-a. 

Ora, o systema do Código foi todo inspirado no prin
cipio supremo de se organizar a opinião publica por meio 
de partidos políticos. 

Logo, não se pode extender o sentido de seus dispositi
vos até o ponto de frustrar o empenho em que se esmerou, 
de organizar a opinião publica. E é o que suecederia, se, 
por amor da excepção, do salvo o disposto da letra b do nu
mero 5, que, como excepção não pode alçar-se ás alturas 
de um principio, é o que aconteceria, se continuasse 
a prevalecer a doutrina de que, pelo quociente partidário, 
estão eleitos, *sem distineção de hypothese, os votados em 
2 o turno. 

Em resumo, o espirito e a letra da lei determinam: 
1. °) Que, no primeiro turno se elegem os que alcan

çarem o quociente eleitoral um só, ou vários, denominado 
quociente partidário. 

2. °) Que, no segundo turno simultâneo, se elegesse, 
para os logares não.preenchidos na eleição do I o turno, os 
candidatos na ordem de votação recebida. 

Por isto, se applica o quociente eleitoral no I o turno, 
quer este quociente seja um, quer se exprima mulliplicada-
mente, sob a forma de quociente partidário. 

Tudo sem violar a representação. Tudo sem despresti
giar os princípios. Tudo em respeito aos termos da lei, con
ciliando a regra do n. 4, art. 58, com a excepção que ahi 
mesmo se abre. E ' preciso descer até o fundo da complexi
dade dos factos políticos, na variedade infinita dos seus as
pectos, pai", se ficar inteirado da razão de certos dispositivos' 
legaes. Mas indo até ao fundo, força é que de lá se saia com 
tudo explicado e justificado. 

O que não se concebe, é que a Justiça Eleitoral, no equi
voco em que, acaso, indica, ao applicar a lei, termine por 
considerar derrotado ou eleito quem, por lei, foi, nas urnas, 
eleito ou derrotado. A Justiça Eleitoral surgiu para.a legi
timidade db eleitorado, para a verdade na apuração e a jus
tiça nos reconhecimentos. E ' o que me anima na defesa, que 
ora faço, da lei. e isto .fará por certo perdoarem-me da ex
tensão e desalinho deste parecer, escripto quasi de um fô
lego, a todo o vapor, na angustia do tempo que urge. 

Estou que, em nome da lei, importa ao Tribunal Supe
rior, para a proclamaçâo dos eleitos, expedir aos Tribunacs 
Regionaes as seguintes instrucções: 

1") Está eleito em r turno o candidato avulso cuja vo
tação alcance o quociente eleitoral. 

2") 'Es tão eleitos, na ordem da votação recebida cm 
i° turno, tantos candidatos, registrados sob a mesma legenda, 
quantos indicar o quociente partidário. 

3") Se o numero de candidatos, sob a mesma legenda, 
fôr inferior ao quociente partidário respectivo, escolhem-se 
os demais, até completar o quociente, entre os mais votados 
abaixo do primeiro nome de cada cédula. 

4a) Para prover os logares não preenchidos polo quo
ciente eleitoral ou partidário, estão eleitos os que tiverem 
obtido, no pleito, mais votação em 2° turno. . . 

Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1934. — Sampaio Dona. 

http://votados.no
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TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

EDITAES E AVISOS 

T R I B U N A L R E G I O N A L E L L I T O K A I Í D O DISTRICTO 
F E D E R A L 

O desembargador Luiz Guedes de Moraes Sarmento, 
presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Districto Fe
deral, de accordo com o art. 40, § I o das Instrucções do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral para a realização das 
eleições de 14 de Outubro de 1934 faz saber aos que o pre
sente edital virem ou delle tiverem conhecimento, que o 
Tribunal Regional do Districto Federal em sua sessão, de 4 
do corrente, escolheu os seguintes cidadãos para fazerem 
parte das turmas apuradoras. 

TURMAS APURADORAS 

PRIMEIRA 

Presidente — Desembargador Luiz Guedes de Moraes Sar
mento . 

Membros — Dr . José da Silva Rosa Júnior e Dr . Otto 
Prazeres. 

SEGUNDA 

Presidente — Desembargador Vicente Ferreira da Costa 
Piragibe. 

Membros — Dr . Rogério de Freitas e D r . Sylvio A . F i o -
ravante Pires Ferreira. 

TERCEIRA 

Presidente — Desembargador André de Faria Pereira. 
Membros — Dr . Heitor Modesto e Dr . Povina Cavalcante. 

QUARTA 

Presidente — Dr . José de Castro Nunes: 
Membros — Commandante Antônio Leal de Magalhães Ma

cedo e Dr . Gi l Goulart. • 

QUINTA 

Presidente — Dr . José Duarte Gonçalves da Rocha. 
Membros — Dr. Antenor Veras Nascentes e Dr . Alceu de 

Amoroso L ima . 
S E X T A 

Presidente — Dr . Jayme Pinheiro de Andrade, 
Membros — Dr . Ruy Alencar e D . Anna Amclia Queiroz 

Carneiro de Mendonça. 

S É T I M A 

Presidente — Dr . Frederico Sussekind. 
Membros — Dr . João Lyra Filho e Dr . Manoel Paes de 

Oliveira. 
OITAVA 

Presidente — Dr . José Antônio Nogueira. 
Membros — Dr . Carlos Veiga Lima e Dr . Asdrubal de 

Mendonça. 
N O N A 

Presidente — Dr . Carlos Edmundo Amalio da Silva. 
Membros — Dr. Washington Garcia c Dr . Godofredo Maciel. 

D É C I M A 

Presidente — Dr . Américo Mendes de Oliveira Castro. 
Membros — Dr . Manoel Jesuino Ferreira e Dr . Quintino 

do Valle. • 

DÉCIMA PRIMEIRA 

Presidente — Dr . Eduardo Souza Santos. 
Membros — Dr . Jayme Tavora c Dr . João Pedro Carva

lho Vieira. 

D É C I M A SEGUNDA 

Presidente — Dr . Martinho Garcez Caldas Barreto. 
Membros — Dr . Eduardo de Souza Aguiar 3' Dr . Edgard 

de Castro Barbosa. 

DÉCIMA TERCEIRA 

Presidente — Dr . Francisco de Paula Rocha Lagoa F i lho. 
Membros — Dr . Benjamim dos Reis Júnior e Dr . Luizio 

Chagastelles. 
DÉCIMA QUARTA 

Presidente — Dr . Frutuoso Muniz Barreto de Aragão. 
Membros — Dr. Alberto de Paula Rodrigues e Capitão-Tc-

nente Olivar da Cunha. 

DÉCIMA QUINTA 

Presidente — Dr . Frederico de Barros Barreto. 
Membros — Dr. Joaquim Leonel de Rezende Alvim e Dr . 

Gualter José Ferreira. 

DÉCIMA S E X T A 

Presidente — Dr . Nelson Hungria Hoffbauer. 
Membros — Dr . Euclydes Roxo e Dr . João Pecegueiro do 

Amaral. 
DÉCIMA S É T I M A 

Presidente — Dr. Antônio Rodolpho Toscano Espinola. 
Membros — Dr. Pedro do Amaral Pallet e Dr . Francisco 

Jardim. 

D É C I M A OITAVA 

Presidente — Dr . Raul Camargo. 
Membros — Dr . Jorge de Godoy e D r . Arthur Torres Filho. 

DÉCIMA NOI-iA 

Presidente — Dr . João Scveriano Carneiro da Cunha. 
Membros — Dr. Herbert Schrenier de Mendonça e Dr. Hei

tor Pedro de Farias. 

V I G É S I M A 

Presidente — Dr . Antônio Eugênio Magarinos Torres. 
Me . . ioros — Dr . Cicero Monteiro da Silva e Dr . Fernan

do Augusto de Almeida Brandão. 

V I G É S I M A PRIMEIRA 

Presidente —- Dr . Edmundo de Oliveira Figueiredo. 
Membros — Dr . Oscar Saraiva e Dr . Sebastião Sodré da 

Gama. 
V I G É S I M A SEGUNDA 

Presidente — Dr . Antônio Carlos Lafayette de Andrada. 
Membros — Dr . Agrícola Bethlem e D r . Joaquim Catramby. 

V I G É S I M A TERCEIRA 

Presidente — Dr . Afranio Antônio da Costa. 
Membros — Coronel Synesio de Faria e D r . Joaquim Fa 

ria Góes Fi lho. 

V I G É S I M A QUARTA 

Presidente — Dr . Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. 
Membros — Dr . Salvador Peregrino de Oliveira e Dr . Lino 

de Andrade. 

Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 
quatro dias do mez de Outubro do 1934. — Luiz Guedes 
de Moraes Sarmento, presidente. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRICTO 
FEDERAL 

O desembargador Luiz Guedes Moraes Sarmento, presi
dente do Tribunal Regional Eleitoral do Districto Fedefat, 
em virtude de lei, etc.: 

Faz saber aos que o presente edital virem ou delle co
nhecimento tiverem que os partidos políticos registrados na 
fôrma do art. 99 do Código Eleitoral e arts. 92 e 93 do Re
gimento Geral dos Juizos, Secretarias e Cartórios Eleitoraes, 
são os seguintes: 

Partido Social Progressista. 
Partido Economista do Brasi l . 

•Liga Eleitoral Catholica. 
Centro Civico 4 de Novembro. 
Acção Civica Nacional. 
Partido Autonomista do Districto Federal. 
Partido Independente 9 de Julho.. 
Partido Liberal Independente. 
Partido Liberal Carioca. 
Partido Democrático. 
União Syndical do Brasi l . 
Liga Liberal Independente. 
Partido Democrático Socialista. 
Partido Nacional do Trabalho. 
Partido Libertador Popular Carioca. 
União Operaria Camponesa do Brasi l . 
Concentração Socialista do Engenho Velho. 
Convenção Proletária Carioca. 
União Política Proletária. 
Partido Trabalhista do Brasi l . • 
Partido .Socialista Brasileiro. 
Legião Política Napoleão de Alencastro Guimarães. 
Partido Republicano Regenerador. 

L E G E N D A S 

Partido Democrático Socialista com a legenda "Partido 
Socialista do Brasil pela emancipação dos trabalhadores'*. 

Partido Político Independente com a legenda "Partido 
Político Independente". 

Partido Economista do Brasil e Partido Democrático, 
com a legenda "Frente Única do Districto Federal". 

Partido Independente 9 de Julho, com a legenda "Pela 
renovação". 

Partido Proletário Revisionista, com a legenda "Revi
dando a afronta". 

Partido Cruzeiro do Sul, com a legenda "Partido Cru
zeiro do Sul" . 

Acção Integralista Brasileira, com a legenda "Intcgra-
lismo". 

Convenção Proletária Carioca, com a legenda "Traba
lhadores para a frente". 

União Syndical do Brasil, com a legenda "Tudo pela 
Pát r ia" . 

Partido Nacional dos Servidores do Estado, com a le
genda "Educação Justiça Trabalho". 

Partido Trabalhista do Brasil, com a legenda "Pelos 
trabalhadores unidos". 

Partido Nacional Evolucionista, com a legenda "Partido 
Nacional Evolucionista". 

União Operaria Camponesa do Brasil, com a legenda 
"União Operaria Camponesa do Bras i l" . 

Grupo de 100 eleitores, com a legenda "Segurança 
Nacional". 

Grupo de 100 eleitores,.com a legenda "Julho de 1932". 
Grupo de 100 eleitores, com a legenda "Professor M i 

guel Couto". 
Grupo de 100 eleitores, com a legenda "Decreto do D i 

reito ao trabalho (Congresso Master)". 
Grupo de 100 eleitores, com a legenda "Colligação dos 

Independentes". 
Grupo de 100 eleitores, com a legenda "Colligação Ra

dical". 
Grupo de 100 eleitores, com a legenda "Eguaes o 

Fortes". 

Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, Secre
taria do Tribunal Regionalde Justiça Eleitoral do Districto 
Federal, aos 9 de outubro de 1934. — Pelo director, Mo
desto Donatini Dias da Cruz. — Luiz Guedes de Moraes 
Sarmento, Presidente do Tribunal. 

TRIBUNAL REGIONAL DO DISTRICTO 
FEDERAL 

O Desembargador Presidente Luiz 
Guedes de Moraes Sarmento, do Tribu
nal Regional Eleitoral do Districto Fe
deral, etc: 

Faz saber aos que o presente edital 
virem ou delle conhocimento tiverem 
que os nomes dos candidatos a Depu
tados Federaes e Vereadores que foram 
registrados neste Tribunal Eleitoral são 
os seguintes: 

CANDIDATOS AVULSOS 

A DEPUTADOS FEDERAES 

Abelardo Alves de Barros. 
Adolpho Ferreira Marques de Abreu. 
Alberto Beaumont de Abreu. 
Antônio Barbosa Gomes. 
Antônio Gonçalves Campos. 
Aracy Vaz Ferreira. 
Ary de Azevedo Nepomuceno, 
Arthur Negreiros Falcão. 
Bardett James. 
Bellini de Faria. 
Bertho Conde ou Bertho Antônio Condo. 
Carlos Imbassahy. 
Carlos de Saldanha da Gama Chavelier 

ou Carlos Chevalier. 
Cassiano Machado Tavares Bastos. 
Cicero Monteiro da Silva. 
Custodio Fernandes Góes. 
Domingos José Pereira Júnior. 
Edgard Ferreira Santiago. 
Epaminondas Gomes dos Santos. 
Euclydes Vianna Simões. 

Eugênio Bartholomeu dos Reis. 
Fernando Antônio Raja Gabaglia. 
Flavio de Brito Bastos. 
Francisco de Paula Santiago. 
Francisco Vieira de Azevedo Coutinho. 
Godofredo Franco de Faria . 
Heitor L ima. 
Henrique de Andrade. 
Henrique Marques Bomfim Ferreira. 
João Baptista de Barcellos. 
João Cancio da Silva. 
João Capistrano Martins Ribeiro. 
João de Lourenço. 
Jorge do Amaral Murtinho. 
Júlio Gesar da Fonseca. 
Luiz Francisco Rodrigues Mendes 
Manoel Vicente Alves. 
Marcilio Rego. 
Maurício Paiva de Lacerda. 
Oscar Mario de Bittencourt. 
Oscar Porphirio de Souza. 
Oscar de Souza Magalhães. 
Raphael Garcia Pardellas. 
Ruy Santiago. 

CANDIDATOS AVULSOS A VEREADOR 

Acilo Domingos dos Santos. 
Acyr Medeiros. 
Adolpho Hollanda Cunha Filho 
Adolpho Koch de Vasconcellos. 
Agildo da Gama Barata Ribeiro. 
Albertino da Silva Teixeira. 
Alfredo Gonçalves de Campos 
Alfredo Magno Gomes. 
Almerindo Farias Gama. 
Aloisiô Moss de Castro. 
Álvaro Custodio Vaz. 
AmclioDias de Moraes 

Américo José Pires Carioca. 
Amilcar da Costa Rubim. 
Anesio tía Frota Aguiar. 
Anisio Dias de Magalhães. 
Annibal Martins Alonso. 
Anthero Augusto Maia. 
Antônio do Amaral Nogueira. 
Antônio d'Avila. 
Antônio Luz Bittencourt. 
Antônio Pedroso de L ima . 
Archelau Lopes Fi lho. 
Aristides Mendes de Oliveira. 
Aristobulo Cabral Costa. 
Arlindo Pimentel Pereira. 
Arthur dos Santos Garcia. 
Ascanio Ferreira. 
Augusto César Lobo. 
Aracy Vaz Ferreira. 
Antônio Corrêa da Silva. 
Augusto Gloria Pereira da Cruz. 
Benedicto Manoel dos Santos. 
Benilde de SanfAnna. 
Bento Galvão da Costa Braga. 
Brenno dos Santos. 
Carlos da Motta Rezende. 
Carlos Ferreira Borges. 
César de Faria Lemos. 
David Ignacio Pereira. 
David Miranda Godoy. 
David Romer de Bendersky". 
Dewet de Oliveira Barbedo. 
Domingos Antônio Alves. 
Domingos Henrique Figueira. 
Domingos José Pereira Júnior. 
Douglas Louis Watson. 
Edgard Stallone. 
Edson Augusto Coelho. 
Edson Guerra Dias. 
Etaiano Martins- da Costa Cruz. 
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Eneas da Costa Brasi l . 
Epaminondas Gomes dos Santos. 
Eugênio de Faria. 
Euzebio do Carmo Dutra. 
Felippe do Amaral Savaget. 
Francisco Cardoso Coelho. 
Fernando Antônio Raja Gabaglià. 
Francisco de Assis da Silva Perdigão. 
Francisco Edmundo Guida. 
Francisco Ferreira da Silva. 
Francisco de Moura Horta Barbosa. 
Francisco Oliveira. 
Francisco de Paula Maciel. 
Francisco Rodrigues Santiago. 
Francisco da Silva Medeiros. 
Francisco da Silveira Machado Júnior. 
Francisco Vieira de Azeredo Coutinho. 
Franklin Francisco Fraga. 
Gilberto de Alencar Saboya. 
Hilário Ribeiro Cintra. 
Hildebrando Moreira da,Rocha. 
Hugo Silveira Lobo. 
Hugo Vianna Marques. 
Isaias Minervino dos Santos 
Izidro de Mello. 
Jayme Cabral. 
Jeremias Arruda. 
João Avelino de Magalhães Padilha, 
João Cancio da Silva. 
João Cavalcanti de Albuquerque. 
João Francisco de Lacerda Coutinho. 
João Lopes Victorino. 
João Pacifico da Silva Júnior. 
João Rodrigues de Aguiar. 
José Antônio Torres. 
José Baptista Esteves dc Souza 
José Cardoso Borges. 
José Esteves. 
José Joaquim da Trindade Fi lho. 
José Maria Cardoso. 
José Maria Leoni. 
José Maria Vieira da Costa 
José Martins Barcellos. 
José Maurício Silva Porto. 
José Pacheco Dantas. 
José Paulo Bezerra. 
José Plácido de Carvalho Telle.s. 
José Soares Pereira. 

:Júlio do Carmo Filho. 
! Juvenal Lessa. 
JLaurentino Pinto Filho. 
Leonardo Cecilio Gauryszewskt, 

fLincoln Caire. 
^Luiz Albano (Luiz Albano de Burgos 

Rodrigues). 
Luiz Chrispim de Souzn. 
Luiz Inimá de Miranda. 
Luiz Lopes. 
Luiz Xavier Pereira L ima. 
Lycurgo Cordeiro dos Santos. 
Manoel Castello Branco Villaç.a. 
Manoel Feliciano da Motta e Albuquer

que. 
Marino Ferreira da Silva. 
Mario Antônio Ferreira, 
Mario Caparica Pinheiro. 
Mario José da Costa. 
Mauricio Perrotta. 
Miguel Nunes Ferreira. 
Milton da Costa Poncio Haddad. 
Nelson de Barros Vieira do Couto. 
Nestor Amaral. 
Nestor Wanderley Curió. 
Nirceu Augusto dos Santos. 
Norival Dionisio do Alcântara. 
Octacilio Alvares Pereira. 
Octavio Carrilho da Fonseca c Silva. 
Octavio José dos Prazeres. • 
Octavio Rodrigues Coral. 
Oscar Pinto. 

'Oscar Tuyuly Dias Moreira. 
Oswaldo Cardoso. 
Othon Machado. 
Pedro Pereira da Silva. 

Pedro Soares de Souza. 
Renato Fioravanti PireS de Barros Bi t 

tencourt. 
Roberto Bandeira Accioly. 
Roberto da Gama e Silva. 
Roberto da Silva Freire. 
Rogério Nogueira. 
Rubens Iung. .-. < 
Santos Figueró. 
Sérgio Affonso Alves. 
Severino Agnello Tavares. 
Sylvio Lessa da Silveira Caldeira. 
Sylvio dos Santos. 
Tupy da Silva Lisboa. 
Ubirajara da Silva Brasil dc Almeida. 
Vicente Carino. 
Waldemar Martins Maya. 
Zelio Coutinho. 

CANDIDATOS DE PARTIDO 

ACÇÃO CÍVICA NACIONAL, 

Candidatos a Deputado 

Arthur Thompson. 

Candidatos a Vereadores 

Dagoborto Zavataro. 
Hugo Martins Ferreira. 
Luiz Inimá de Miranda. 

PARTIDO A U T O N O M I S T A 

Candidatos a Deputados Federaes 

Augusto Amaral Peixoto Júnior. 
Antônio Máximo Nogueira Penido. 
Bertha Maria Julia Lutz. 
Cândido Pessoa. 
Ernesto Pereira Carneiro. 
Francisco Antônio Rodrigues de Salles 

Fi lho. 
Henrique Lage. 
Júlio Oscar de Novaes Carvalho. 
Manoel Caldeira de Alvarenga. 
Olegario Marianno. 

Candidatos a Vereadores Municipaes 
Pedro Ernesto Baptista. 
Edgard Fontes Roméro., 
Olympio de Mello. 
Jayme Marques de Araújo. 
Adalto José dos Reis. 
Ernani Figueiredo Cardoso. 
Alcêo de Carvalho. 
Henrique Maggioli. 
Antônio da Rocha Leão. 
Attila Soares. 
Francisco Caldeira de Alvarengo. 
H . B . Jansen Muller. 
José Francisco Lobo. 
Frederico Trotta. 
Francisco Fernandes Danf.a9 
Ivan Luiz da Silva Pessoa. 
Ataliba Corrêa Dutra. 
Oswaldo Moura Nobre. 
Jtuy da Cruz Almeida. 
Tito Livio de SanfAnna. 
João Jones Gonçalves da Rocha. 
Jorge Béring de Oliveira Mattos, 
Jayme Cezar Leite. 
Celso Magalhães. 

PARTIDO CRUZEIRO DO SUt 

Candidatos a Deputados 
Luiz Marianno de Barros Fournier 

Candidatos a Vereadores 
João de Andrade Souza. 
José Maria Moreira Guimarães. 
Luiz Marianno de Barros Founier 
Cesar Gonçalves dos Santos. 
João Carlos Moreira Guimarães. 

Oswaldo Pereira da Silva. 
Lamounier Domingues Foreis. 
Roberto de Medeiros Pontes. 
Carlino Pimentel Coelho. 
Hanameel Maciel Tavares. 
Stelito José de Oliveira. 

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIALISTA 

Partido Socialista do Brasil pela emanei' 
pação dos Trabalhadores 

' Candidatos a Deputado 

7oroastro Gouvêa. 
José Maria Reis Perdigão. 
Tancredo de Alcântara Gomes .. 

Candidatos a Vereador 

João Cabanas. 
Zoroastro Gouvêa. 
José Maria Reis Perdigão. 
Nestor Peixoto de Oliveira. 
Pedro Souza. 
Tancredo de Alcântara Gomes. 
Augusto Cordeiro dc Mello. 
Ismael Gomes Braga. 

PARTIDO INDEPENDENTE 9 DE J U L H O 

Candidatos a Deputado 

Azor Brasileiro de Almeida. 
Barthlett James. 
Arthur Negreiros Falcão. 
Mozart Lago. 
Pedro Paulo Penna e Costa. 
Arthur Thompson. 
Jorge Amaral Murtinho. 
Antônio Gonçalves de Campos. 
Abelardo Alves de Barros. 
Ignacio Xavier Baptista. 

Candidatos a Vereador 

Mario Limoeiro. 
Agildo da Gama Barata Ribeiro. 
Arthur Soares. 
Walter de Toledo Penido. 
Antônio Pedroso de Lima. 
Oswaldo Soares Monteiro. 
Augusto Regulo da Cunha Rodrigues. 
Danton Jobim. 
Dagoberlo Zavataro. 
Nestor Wanderley Curió. 
Francisco de Paula Maciel. 
Waldemar Medrado Dias. 
Pedro Paulo Penna e Costa. 
Brcno Vieira Cavalcanti. 
Joaquim do Rego Barros. 
Oswaldo Cardoso. 
Roberto Freire. 
Azor Brasileiro de Almeida. 
Lahyre Caldas Bizarro. 
Jair dc Barros e Vasconccllos. 
Franklin Francisco Braga. 
Arislobulo Cabral Costa. 
Puri do Figueiredo. 
Ignacio Xavier Baptista.-
PARTIDO ECONOMISTA DO BRASIL E PARTIDO 

DEMOCRÁTICO 

Frente Única do Districto Federal 

Candidatos a Deputados 

Adolpho Bergarnini. 
Arthur Cumplido de SanfAnna. 
Fernando Augusto Ribeiro Magalhães. 
Henrique de Toledo Dodsworth. 
João Baptista de Azevedo Lima. 
José Mattoso Sampaio Corrêa. • 
Mozart Pereira Lago. 
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Nelson do Almeida Cardoso. 
Rodrigo Octavio Filho. 
Targino Ribeiro. 

Candidatos a Vereadores 

Acurcio Francisco Torres. 
Alberico Dias de Moraes. 
Álvaro Tolentino Borges Dias 
Álvaro de Mello Alves. 
Álvaro Palmeira. 
Américo Azevedo. 
Antônio Philadelpho Pereira dc Almeida. 
Celio Ferreira da Costa. 
Danlon Pinheiro Jobim. 
Domingos José da Silva Cunha. 
Heitor da Nobrega Beltrão. 
Ismael Cruvello Cavalcanti. 
João Clapp Filho. 
João Daudt d'01iveira. 
Júlio de Oliveira e Silva. 
Júlio Thiers Perissé. 
Nathercia da Cunha Silveira 
Ovidio Peixoto Meira. 
Pedro Vivacqua. 
Raul Boaventura. 
Raymundo Antônio da Paz. 
Romero Fernando Zander. 
Sylvio do Almeida Ferreira o .Silva. 
Waldemar Medrado Dias. 

PARTIDO LIBERAL CARIOCA , 

Candidatos a Deputado 

Júlio Cezar da Fonseca. 
Mario José da Costa. 
Henrique Andrade. 
Américo José Jambeiro 
Oscar Porfirio de Souza. 

Candidatos a Vereador 

Mario José da Costa. 
Júlio Hauer. 
Carlos Gaerther Filho. 
Carlos Maria Ferreira Leite. 
Zolachio Diniz. 
Moyscs Bensimon. 
Walfredo Agnello Simões dos Reis. 
Roberto da Gama e Silva. 
João Vasconcellos de Albuquerque ^lello. 
Silvai SanfAnna Reis. 
Carlos de Casfro Nunes. 
Francisco de Paula Maciel. 
Gilberto dc Alencar Saboia. 
Manoel Pereira de Souza. 
Oscar Porfirio de Souza. 

PARTIDO NACIONAL EVOLUCIONISTA 

Candidatos a Deputado 

Rubens Ribeiro dos Santos. 
Domingos de Menezes. 
Evergisto Souto Maior. 
Francisco Dillon de Figueiredo. 
José Caetano de Faria. 
Francisco Elysio Pinheiro Guimarães. 
Álvaro Rodrigues Gomes. 
João Vieira de Mello. 
Domingos Innocencio. 
João de Lemos Ferreirinha. 

Candidatos a Vereador 

Rubens Ribeiro dos Santos. 
Renato Barbedo Possolo. 
Israel Ribeiro dos Santos. 
Helvécio Medeiros-de Almeida. 
José Carlos de Senna Vasconcellos. 
Antônio de Souza Nunes Filho. 
Maria da Gloria Moreira Serralheiro. 
José Caetano Alves de Oliveira Netto. 

Domingos José Teixeira. 
Marcolino dos Santos Vianna. 
Octaviano Meira de Vasconcellos. 
Bruno Fabriani. 
Alfio de Carvalho. 
Daniel Corrêa Trindade. 
Frederico Lopes Norat. 
Euclydes Delvaux Pinto Coelho. 
Elias Miguel Sauan. 
Joaquim José Ignacio. 
Rolemberg Montenegro Duarte 
Augusto Machado Plum. 
Salomar Ribeiros dos Santos. 

PARTIDO POLÍTICO I N D E P E N D E N T E 

Candidatos a Deputado 
Euclydes Deslandes. 
Luiz Autuori. 
Alfredo Ruy Barbosa. 
Iveta Cunha Ribeiro dos Santos. 
Rubens de Lima. 
Arthur Negreiros Falcão. 
Edgard Rosas. 

Candidatos a Vereador 

José de Souza Marques. 
Agenor Pinto de Souza. 
Rodrigo Magalhães dos Santos. 
Theodorico .Túlio da Silva Castcllo. 
Romulo de Moura Castro. 
José Celso de Souza. 
Olympio do Mattos Campisfa. 

PARTIDO REPUBLICANO REOENERADOR 

Candidatos a Deputado 
Fernando Antônio Raja Gabaglia, 
José Figueira de Almeida. 
Enock Ramidoff. 
Sotero de Menezes. 
Armando Ferreira. 
Galvão Pleck Areias. 
Honorio de Souza Silvestre. 
Benjamin Telles da Rocha Faria. 
Jorge Severiano Ribeiro. 

Candidatos a Vereador 

Raul Barreto de Albuquerque Maranhão. 
Antônio Figueira de Almeida. 
Raymundo Nonato da Costa Cruz. 
Mario Bulhão Ramos. 
Ignacio de Viveiros Raposo. 
Raul d'Avila Goulart. 
Júlio César do Mello e Souza. 
Corrcgio de Castro. 
Júlio Hauer. 
Bento Galvão da Costa Braga. 
Luiz Franco. 
João Monteiro de Barros. 
Adolpho José de Carvalho dei Vecchlo. 
Francisco de Paula Maciel 
Antônio da Silva Vasconcellos. 
José Esteves. 
Augusto Pamplona. 
Antônio Seraphim Pinto Machado. 
João Alves Borges Júnior. 
João Francisco de Lacerda Coutinho. 
Oswaldo Orico. 
Dionysio Silveira Souza, 
Alcides Ballarin. 
José Domingos Barbosa. 

PARTIDO T R A B A L H I S T A DO BRASIL. 

Pelos Trabalhadores Unidos 

Candidatos a Deputado 

Vasco Carvalho de Toledo. 
José Bonifácio do Nascimento. 

Antônio Pereira Guedes. 
Bento Leitão de Souza. 
Manoel Severo Filho. 

Candidatos a Vereador 

Waldemar lleikdal. 
Augusto de Azevedo Santos. 

, Luiz de. Paula Lopes. 
Jordão Baptista de Moraes. 
•\Yalde,mar Claudionor da Silva. 
Moaeyr Junqueira Leite. 
Sebastião Theodoro. . 
Lauro da Silva Paiva. 
Pedro da Silva Pontes. 
Oscar Fortunato da Veiga. 
Gildasio Fontes. 
José Tavares Simas Neves. 

U N I Ã O POLÍTICA PROLETÁRIA 

Candidatos a Deputado 

F.dison Guerra Dias. 
Severino Agnello Tavares. 

Candidatos a Vereador 

Edison Guerra Dias. 
Severino Agnello Tavares. 

LEGENDA "COLIGAÇÃO DOS INDEPENDENTES" 

Candidatos a deputados 

Antônio Rodrigues de Souzi. 
Viriato Antônio Nunes. 
J'-tcy Garnier Bacellar. 
Américo Teixeira Palha. 
Eugênio Rodrigues Manso Paes Leme. 
Raphael da Cruz Ramalho Ortigão. 
Paulo Francisco de Almeida Neves. 
Alberto Emilio Manes. 
Alberto Jorge do Amaral Murtinho.. 
Paulino Alves de Moraes. 

Candidatos a Vereadores 

Mario Teixeira Mendes. 
Manoel Francisco de Oliveira.. 
José Irineu de Souza. 
Antônio Rodrigues de Souza. 
Benilde de SanfAnna. 
Augusto Accioly Carneiro. 
José Othilio da Rocha. 
José de Souza Marques. 
Danton Pinheiro Jobim. 
Xisto Baptista de Oliveira. 
João Soares Rodrigues. 
Joviniano Barbosa. 
José Marquês dr Silva. 
José Francisco Lobo. 
Joaquim Ferreira Gonçalves. 
José Pereira do Nascimento. 
Democracino Fel ix . 
Eugênio Costa. 
Álvaro Miguel Nunes. 
Álvaro Palmeira. 
Argeu Gonçalves Martins. 
Avaristo Ferreira da Veiga-, 
Hermenegildo de Barros Fi lho. 
João de Faria Nunes. 

GRUPO DE 100 ELEITORES 

Legenda "Colligação Radical" 

Candidatos a Vereadores 

Mario Rebello de Mendonça. 
Jair de Barros e Vasconcellos. 
Amando da Rocha Vianna. 
Attila Soares. 
José Messias do Carmo. 
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Azor Brasileiro de Almeida. 
Romero Fernando -Zander.. 

"DECRETO DO DIREITO -AO TRABALHO" 
"CONGRESSO MASTER" 

* Candidatos a Deputados 

Alberto Emílio Manes. 
Severino de Moura Carneiro. 
Chryso Ribeiro Barroso. 
Argemiro 'da -Silveira Bulcão-
Almerinda Farias Gama. 
Manoel Barbalho de Oliveira. 
Antônio Chrisostomo de Oliveira. 
Antenor de Paula Carneiro. 
Guilly Furtado Bandeira. 
Nelson da Silveira Cintra.. 

Candidatos a Vereadores 

Alberto Emilio Manes. 
Viotorio Gomes do Amaral.. 
Norberto Lúcio Bittencourt.; 
Amilcar da Costa Rubim.. 
Canlidio de Oliveira KJtoãta.. 
David Romer de Éendesky. 
Adolpho Brasi l . 
Roberto da Gama e Silva. 
Edson Augusto Coelho. 
Luiz Bergamo de Figueiredo. 
João Thomaz de Oliveira Júnior. 
Manoel 'Lucas do Rego Carvalho. 
José Plácido de Carvalho Telles. 
Izidoro -da Silva. 
Manoel Tiburcio da Silva... 
Francisco de Paula Maciel. 
Dulcirlio Costa. ' 
Gildasio Fontes, 

PARTIDO NACIONAL DOS SERVIDORES 
DO ESTADO 

^.Legenda: "Jiducação, Justiça, Trabalho 

Candidatos a Deputados > 

Antônio Marques dos Reis. 
Manoel Tiburcio da Silva. 
Antônio Gonçalves de CampuS. 
Arthur Nffgreiros Falcão. 
Djalma Pires Ferreira. 
Raul Leitão da Cunha.. 
Celio Negreiros de Barros. 
Jorge Severiano Ribeiro. 
Herbert Scheiner de Mendonça.. 
Ismar do Nascimento Silva. 

GRUPO DE 100 ELEITORES 

Legenda "Eguaes e Fortes" 

Candidatos a Deputados 

Almachio Diniz Gonsalves.. 
Júlio César da Fonseca. 
Mario José -da -Costa. 
Juvenal Santos. 
Carlos Imbassahy. 

. Candidatos a Vereadores 

João Ruy Moreira. 
Francisco Imperial. 

' Othon Machado. 
Zolachio Diniz. 
Augusto Accioly Carneiro. 
Júlio Hauer. 
Carlos Maria Ferreira Leite. 
Esperidião de Abreu. 
Augusto 'Regulo da (Onriha 'Rodrignes. 
Waldomiro dos Santos 'P.aeopalryba.. 
Bomf im Rodrigues da íSilva, 

ACÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA 

Legenda "Integralismo" 

Candidatos a Deputados 

Raymundo de Oliveira Barbosa Lima. 
Antônio Gallotti. 
Thiers Martins Moreira.. 
Archimedes Memória. 

Candidatos a Vereadores 

Francisco Clemontinó s Santiago Dantas. 
Raymundo do Oliveira Barbosa L i m a . 
Antônio Gallotti.. 
Thiers Martins Moreira. 
Archimedes Memória. 
Haroldo Bezerra Cavalcanti. 
José de Lima Valverde. 
Jorge Pinheiro Brisolla. 
Waldemar Pessoa da Gosta. 
Joaquim de Almeida Cardoso. 
Alberto Silvares. 
Fábio de Macedo Soares Guimarães. 
Maurillo Modesto Martins de Mello. 
Theodorico Júlio da Silva Gastello. 

LEGENDA " J U L H O DE 1932" 

Candidatos a Deputados 

Candidatos a Vereadores 

Mario Cabral. 
Manoel Durval Télles de Far ia . 
Oswaldo Soares Monteiro. 
Arthur Victor. 
Noi'berto Lúcio Bittencourt. 
Júlio do Carmo Filho. 
Benedicto Lyra. 
Francisco Xavier de Bri t lo . 
Nestor Wanderley Cur.io. 
Epraim Rizzo. 
Lucas Antônio Monteiro de Barros. 
Jjconel Ramos. 
Nicoláo Tolentino de Menezes. 
Alfredo Carneiro Cabral. 
Godofredo 'Corrêa dos -Santos. 
Porcino do Nascimento Vieira. 
Vicente Carmo. 
Antônio Pedroso de Lima. 
José de Souza TWarqnes. 
Danton Jobim. 
Sylvio Lessa da Silveira Caldeira. 
Feliciano Ângelo de Cerqueira. 
Francisco de Paula Maciel. 
Affonso de Lima Soares. 

Jorge do Amaral Murtinho. 
F.wald da Silva Possolo. 
Azor Brasileiro de Almeida. 
Domingos Cavalcanti de Souza Leão Jú

nior. 
Arthur Tnompsom. 
Bartlet James.. 
Américo José Jambeiro. 
Francisco de Paula Santiago. 
Manoel Barbalho de Oliveira. 
Henrique de Toledo Dodsworth. 

Candidatos a Vereadores 

Breno Machado Vieira Cavalcanti. 
Norberto Lúcio Bittencourt. 
Francisco de Moura Horta Barbosa. 
Othon Machado. 
Roberto da Silva Freire. 
Renato Fioravanti Bittencourt 
Edmundo Velho Monteiro. 
Vicente Garino. 
Antenor Novaes. 
Júlio do Carmo Fi lho. 
Mario Limoeiro. 
Augusto Cardoso. 

Hugo Carneiro. 
José Paulo Bezerra. 
José Maria Cardoso. 
Raymundo Barbosa Lima. 
Annibal Martins Alonso. 
José de Souza Marques. 
Francisco Elisio Pinheiro Guimarães, 
Jayme Cabral. 
Arthur Soares. 
César Faria Lemos. 
Alcides Antunes de Andrade. 
Acurcio Francisco Torres.. 

LEGENDA "PROFESSOR MIGUEL COUTO" 

Candidatos a Deputados 

Raul Leitão da Gunha. 
Heitor Calmem de Cerquerea Lima», 
José Doméque de Barros. 
Humberto de Campos .(Veras). 
Herbert Moses. 
Plácido Modesto de Mello. 
Augusto Pirfto L ima . 
Alarico Affonso Brandão Maciel. 

Candidatos a Vereadores 

Synval de SanfAnna Reis. 
•Esther Pego Robeere Williams. 
Frederico de Faria Albuquerque. 
Elysio Dantas Itapicurú Coelho. 
Octavio 'Carrilho Fonseca e Silva. 
Aldemar Beltão. 
Djalma Rocha. 
Almicar de Faria Cardoni. 
João de Siqueira Campos. ' 
Eugênio Autran Domorit. 
Edmundo Ferreira da Rocha. 
José Celso de Souza.. 
Dulcidio Costa. 
Alcides Antunes de .Andrade.. 
Annibal Martins Alonso.' 
Manoel Loth Pinto Carneiro. 
Honorio Maciel. 
Hugo da Silveira L o b o . 
Fernando Antônio Haja Gabaglia. 
Manoel Feliciano Motta e Albuquerque. 
Álvaro Dias. 

UNIÃO OPERARIA E CAMPONESA DO BRASIL 

'Candidatos a Deputados 

Álvaro Soares Ventura. 
Pascacio Rio de Souza Fonseca. 
Plinio Gomes de Mello. 
Antônio Jucá. 
João de Souza Gaya. 
Agerico Castro Pereira. 
Antônio Rodrigues de -Gouveia-. 
Joaquim José do Rego. 
Carlos de Souza Fernandes. 
Manoel Pereira Pinto de Carvalho. 

Candidatos a Vereadores 

Álvaro Soares Ventura. 
Vasco Carvalho de Toledo. 
Agíerico Castro Pereira. 
João de Souza Gaya. 
Antônio Jucá. 
Plinio (tomes de Mello. 
Mario-José de Freitas. 
João Miguel Vitaca. 
Qscaldo Costa. 
José Francisco Mendonça. 
Joaquim José do Rego. 
Antônio Neves da 'Rosa. 
Jansenio Ge.nserico ©aemon. 
Ângelo Joaquim Ladeira. 
Severino Piores Pereira. 
João Pereira 'da 'Cruz. 
Agenor Maririho. 
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Eduardo. Carneiro-. 
Zacharias Gomes. 
Cai-los de Souza Fernandes. 
Manoel Rodrigues. 
Elpidio Joaquim. Affonso. 
Severino Soares de Oliveira-. 
Manoel Ângelo de Andrade.. 

UNIÃO SYNDICAL DO BRASIL 

Legenda:. "Tudo pela Pátria-' 

Candidatos a- vereadores 

Alcides Antunes de Andrade. 
José Cândido Rodrigues; 
Octavio Ribeiro de Macedo Soares. 
Esthor Pego Rodbeera Williams. * 
Octavio Ferreirai de Mello. 
Breuo Machado Vieira Cavalcanti. 
Norberto Lúcio Bittencourt. 
Mario Sombra de Albuquerque. 
João Capistrano Gomes do Amaral. 

Antônio Ferreira Vianna. KeUo. 
Ülysses Barreto Vinhas. 

' Augusto Pamplona. 
Járgtí! Xavier do Prado. 
Alberto Juvenal do Rogo Lins. 
Baulo- Cavalcante Lyra Borba-. 
Jorge do Amaral Murtinbo. -
César de Farias Lemos. 
Albertino da- Silva Teixeira. 
Vicente Cãrino. 
JOsé Plácido de Carvalho Telles*.. 
Antônio Correia da Silva. 
Frederico de Faria Albuquerque. 
Affonso- Moreira de Almeida. 

SEGURANÇA NACIONAL 

Candidatos a Deputados;-
Arthur Negreiros Falcão. 
José Messias do Carmo. 
Dionysio Bentes de Carvalho. 
Antônio LiJierato Barroso Lisboa. 
Aracy Vaz Ferreira de- Faria. 

Candidatos a. Vereadores: 

Othon Mamado. 
Tupy da Silva Lisboa; 
Anesio Frota Aguiar. 
Jayme- Calsrali 
(Oscar Pinto. 
João Avelino, de Magalhães Salilhu. 
N.icolaiii Tolenfino de Menezes; 
Euclydes Barreto Couto.. 
Iz-idro díí Mello. 
Eloy Anthwo ©ias. 
Rodrigo Magalhães, dos Santos., 
João B-a-ptista: db Meiioi Vil'as- BHa*. 
.T<osé Ga«diíncio- Coweai ue Queiroz. 
JCelton- dij- Campos: ©onçaLves; 
A'.cyr Medeiros. 
Aatonio- Lifoerato- Baraow). Lisboa. 

Dado e passado nesta cidade- do. Rio 
<lfe Janeiro, aos 0 dias, do mez de outubro 
de 1931. — Alberto 3t'o IUHI fn> Dias d-i 
t'rns, pelo Direotor. — Luiz Guedes du 
Moraes Sarmento. 

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 
(Decretos ns. 22.1G8, de 5 de dezembro de 1932, e 24.129, de 16 

de abril de 1934) 

Primeira Circumscrip^ão 
QUARTA ZONA KI.EITORAL 

(-Districtos municipaes dc Santo Antônio, Ajuda e Ilhas) 

Juiz — Dr. Fructuoso Moniz Barreto de Aragão 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 4' Zona, da 1* Cir-
cumscripçâo do- Districto Federal, faço publico para c:<~ 
nhecimento dos interessados, que foram mandados expedir 
pelo M . M. juiz, os títulos dos seguintes cidadãos: 

48. Arydio Antônio de Carvalho (5'1)', filho de Francisco-
Antônio de Carvalho e de Emilia da Conceição 
Carvalho, nascido a 20 de setembro de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua da America 
n. 129, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 6.533, 4* zona.) 

49. Ezequiel Monteiro da Silva (52), filho de Antônio Mori'-
teiro da SilVa e dé Maria Raposo da Silva, nasci
do a- 15 de novembro de 1.909, no Districto Fe
deral, residente á. rua dos- Coqueiros n. 38, com
mercio, casados com. domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 57, n . 9.664-, 7' zona.) 

,50". Djanaa Trindade dos Santos (53). filho de José' T rm-
• dade e de Clara Maria da Trindade-, nascido a 24 

de janeiro de 1893, no Estado do Pará, residente 
â rua dos Inválidos' n . 162, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral- no districto municipal d-e 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, nume
ro 7.970, 5*- zona.): 

01. Octavio de- Almeida. (54), filho de Manoel Luiz Coelho 
Almeida Júnior e de Rosalina do- Carmo Flores 
de Almeida, nascido a 7 de fevereiro de 
1.893, iio Districto Federal,, residente á avenida 
Suburbana n. 2..H9, commercio, casado, com do
micilio- eleitoral no districto municipal1 de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 10.741, 7* zona.) 

58. Oscar- Ju.ventino Pereira (55)., filho de José Juventino 
Pereira e de Angela Maria da Conceição, nascido 
a. 13 de maio de 1898, em São Lourenço da* Mat-
ta, Estado de Pernambuco, residente á rua F a l -
lete n . 53, funecionario publico, casado, com do
micilio, eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 61, sup. nu
mero n., 8..229, 2" zona.) 

53. Odilon-. Figueira. (56),, filho de Florisbello José Figuei
redo e de Zulmira Alves da Cunha, nascido a 13 
de março, de 191-2,, em Cataguazes, Estado de M i 
nas Geraes,, residente á praça da. Republica nu

mero 13, alfaiate, solteiro, com domicilio eleilo* 
ral no districto municipal de Ajuda. .Qualifica
ção requerida, n.. 7.929, 2° zona.) 

54. Luiz Henrique Ewbanck Tamborim (58), filho de Hen
rique- Ewbanck Tamborim e de Cândida Lame-
nüa de- Mello- Tamborim, nascido a 8 de março do 
1'896, no Districto Federal, residente á rua Uad-
dtocfc Lobo n.. 419-; commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 57, n. 9.571, 7" 
zona.): 

55. Rosa Mattos (519-)', filha- de José Fernandes e de Del-. 
mirada- de Jesus-, nascida a 6- de- setembro de 1901, 
no. Districto Federal, residente :í- rua Santo 
-toarei IK 33, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de- Santo Antô
nio. (Qualificação, requerida, n . 8.2i9, 2*- zona.) 

Bff. Joaquim Martins de Carvalho Júnior- (60'), filho do 
Joaquim Martins de Carvalho e de Maria Car
valho, da. Conceição; nascido a 2t de março de 
1907, oo> Bisfcrieto Federal1, residente á rua Ca-
solina Müchado. n . 2.090^ empregado publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal- de- Ajuda.;. (Qualificação retfii«rida, B. E.. 
61, sup», » . ft..896i » zona.) 

57'.. José1 Joaquim Alv.es. da. Costai (6'1), filho de- Bernardino 
Alves da Costa e de Antonia de Araújo, nasci
da- a. 10 de maio de 1882; na, Freguezia Rendri-
finho, düstricto de Braga, Portugal, residente á 
avenida Mem» de Sá n. 166, sobrado, proprieta.--
rio, casado, com domicilio, eleitoral, no districto 
municipal-, de Ajuda.. (Qualificação requerida, B 
E . 61, n . 6.804, 3* zona.'). 

£HÜ-'. José' Bezerra Guedes (62),, filho de Joaquim Bezerra 
Guedes e de Guilhermina, Gonçalves Ramos, nas
cido a 23 de junho de. 1903; em Natal,. Estado do 
Rio Grande do- Norte, residente ãt praia, do Sacco. 
da. Rosa. n.. 44,8, commercio,, casado,, com. domici
lio eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida,, B . E . 01, 
sup.. 4.730, 1" zona.) 

59. Alfredo Jacob Hamenes (63, filho de Jacob Hamenes o 
de Ignez Hamenes, nascido, a 5 de dezembro do 
1887, em Petropolis. Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua D . Èlizia n . 28,. casa 2-,. commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação, requerida, 
n . 6.889, 3" zona.) 

60-.. Gustavo Adolpho Scheeffer (64), filhp de Ricardo Sche-
efer e. de Ignez Scheeffer, nascido, a 31' de outu
bro de 1896,. em. Blumenau,. Estado de Santa Ca-
tharina, residente: á rua. Cesario Alyi-m a. 9,. 
commercianfce, casado, com, domicilio eleitoral 
no 'districto municipal d« Ajuda. (.Qualificação 
requerida, B . B . 59. n . 6.729i 3a zona.) 

6-i*. Olionese Nogueira Araújo (65), filha, de Affonso Couto 
Nogueira e ds- Maria da Paixão. Nogueira, nascida 

http://Alv.es
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a 16 do abril de 1904, no Districto Federal, re
sidente á rua Francisco Fragoso n . 37, dactylo-
grapba, viuva, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 5.676, 8* zona.) 

62. SeUiSlião Faria de Oliveira (66), filho de Raul Faria de 
Oliveira e de Laudelina Augusta de Oliveira, 
nascido a 5 de abril de 1899, no Districto Fe
deral, residente á rua Ávila n . 25, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 
59, n . 7.798, 2 a zona.) 

03. liados Morgado (67), filho de Antônio Joaquim Henri
que Morgado e de Elisa Adelaide Morgado, nasci
do a 12 de fevereiro de 1906, no Districto Fe
deral, residente á rua Senador Furtado n. 124, 
commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida. B . E . 61, n . 8.103, 2* zona.) 

Gí. Pedro Francisco das Neves Silveira (08), filho de José 
Francisco das Neves e de Emilia do Amparo 
Santiago, nascido a 29 de junho de 1905, no Dis-
triclo Federal, residente á rua Monsenhor Amo-
rim n. 136, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 01, sup., n . 8.196, 2a 

zona.) 
05. Euclydes Liuo da Costa (09). filho do Antônio André 

. Lino da Custa e de Antonia Uamires Lino da Cos
ta, nascido a 2 de fevereiro de 1903, em Barra do 
Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
do Rezende n. 42. commercio, solteiro, com do-
iiiiciilu eleitoral no districto municipal de Santo 
Anlonio. (Qualificação requerida, n. 7.948, 2* 
zona.) 

00. SeWstião de Oliveira (70), filho de Antonia de Oliveira, 
nascido a 3 de novembro de 1911, em Mimoso, 
Estado do Espirito Santo, residente á rua Santo 
Amaro u. 80. commercio. solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 7.017, 2 a zona.) 

07. Ju.ío Miranda (71), filho de Conrado Soares e de Co
lina Miranda, nascido a 6 de maio de 1906. ein 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Vinte de Abril n. 11, commercio. casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 7.103, 
2" zona.i 

08. S.tlrerio Coelho de Souza (72), filho de José Coelho de 
Souza e de Maria Krancisca Coelho, nascido a 20 
de junho de 1887, no Districto Federal, residente 
á rua Quintão r . 3ÍG, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 10.411, 7" zona.) 

09. Luiz Mar Rus.-o (73), filho de Fidelis Russo e de Rosa 
Alar Jtu-isit, nascido a 25 de agosto de 1900, em 
SanfAnna do Livramento, Estado do Rio Orando 
do Sul, residente á rua Copacabana n. 505, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n . 3.599, 3a zona.) 

70. Eúitardo Franco de Sá (75), filho de José Joaquim 
Franco de Sá e de Ca.rolina Farani Franco de Sá, 
nascido a 1S de março de 1903, em Nictlieroy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á travessa 
Pnrefo n. 3, commercio. solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n. 0.743, 5" zona.) 

71. Anlonio Torres Ferreira Lima (76), filho de Francisco 
Chrysologo Ferreira Lima Filho e de Leonidia 
Torres Lima, nascido a 5 de outubro de 1910, no 
Districto Federal, residente á rua Ayres Casal 

n . 84, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 7.489. 2 a zona.) 

72. Jo=e dos Santos Tavares (77). filho de Ernesto dos San
tos Tavares e de Ricardina Tavares, nascido a 2 
dc março de 1890, no Districto Federal, residente 
á rua Idalina n. 42, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.950, 2 a 

zona.) 

73. João do Nascimento Dormund (78), filho dc João de 
Souza ' Dormund e de Evangclina Oliveira do 
Nascimento Dormund, nascido a 17 de julho de 
1905, no Districto Federal, residente á rua Gon-
çalo Coelho n . 72, motorista, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 5.280, sétima 
zona.) 

74. Alcy Gonçalves Bastos (79), filho de Arthur Gonçalves 
Bastos e de Eurydice Mello Bastos, nascido a 8 de 
novembro de 1914, no Districto Federal, residente 
á rua Almirante Alexandrino n . 200, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
55, n . 7.322, 2 a zona.) 

75. Guilherme Pinto Vieira (80), filho de Elisiaria da Costa 
Maia, nascido a 27 de janeiro de 1912, em Petro-
polis, Estado do Rio de Janeiro, residente â rua 
Marinho n. 50, motorista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 56, n . 7.508, segunda 
zona.) 

70. Alberto Rodrigues Martins (81), filho de Manoel Rodri
gues Martins e de Leonor Pereira Martins, nas
cido a 7 de agosto de 1901, no Districto Federal, 
residente á rua Quintão n. 346, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 59, nume
ro 9.970, 7a zona.) 

77. José Colcntincf d'01ivcira e Silva (82), filho de João 
Gonçalves de Oliveira e de Senhorinha Amélia de 
Jesus e Silva, nascido a 22 dc janeiro de 1892, no 
Estado de Alagoas, residente á avenida Gomes 
Freire n. 75, casa 1, modelador, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 3.280, se
gunda zona.) 

78. Vicenzo Liotta (83). filho de José Liotfa c de Thereza 
Fochi, nascido a 2 de setembro fie 1905. no Dis
tricto Federal, residente á rua Araújo Leitão nu
mero 19, gravador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, n . 6.728, 3a zona.) 

79. Elysio Medeiros Pires (84), filho de João de Medeiros 
Pires o de Theotonila Torres Pires, nascido a 18 
de maio de 1907, em Vassouras, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á estrada da Queimada n. 119, 
empregado municipal, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 4.797, 9a zona.) 

80. Flanimariou Pinto Ribeiro (85). filho de Adolpho Pinto 
Ribeiro e de Maria Carlota da Motta Lobo Ribeiro, 
nascido a 3 de janeiro de 1911, no Districto Fe
deral, residente ã rua General Severiauo n. 134, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 01, n. 6.801, 3a zona.) 

81. Genczio Cardoso Paes (86), filho de Oscar Ferreira Paes 
e de Julia Alves Paes, nascido a 21 de dezembro 

. dc 1891, no Districto Federal, residente A estrada 
Capitão Bai'bo=a sem numero, operário municipal, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação "cx-
officio", B . E . 58, n . 42.379, Rct. B . E . 72.) 

P2. Domingos Figueira (87)* filho de Aureliano Augusto F i 
gueira c dc Maria Luiza Figueira, nascido a 9 do 
maio de 1882, no Districto Federal, residente á 
rua Mariana n. 22, commercio, casado,com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 6.206, terceira 
zona.) 

83. Octaviano Bussolotti (88), filho de Vicente Bussolotti e 
de Clara Gral ia, nascido a 26 de novembro de 
1910, cm Santa Cecília, Estado de São Paulo, re
sidente á rua São Pedro n. 253, I o andar com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida. B . E . 59. n . 6.722, 3a zona.) 

81. Antônio Fernandes Leitão (89), filho de João Fernandes 
Leitão e de Maria da Gloria Proença Leitão, nas
cido a 8 de outubro de 1893, no Districto Federal, 
residente á rua do Morro n. 104, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
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Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 00, nu
mero 6.465, 4 a zona.) 

85. João Ferreira (90), filho de David Ferreira e de Adriana 
Rosa Ferreira, nascido a 27 de fevereiro de 1904, 
no Districto Federal, residente á rua General Bru -
ce n. 90, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 61, n . 8.109, 2 a zona.) 

86. Antônio Antunes de.Mello (91), filho de João Rodrigues 
de Mello e de Carolina Maria Rodrigues, nascido 
a 13 de junho de 1897, em Cabo Frio, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua do Rezende nu 39, 
pescador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualilicação 
requerida, n. 7.907, 2 a zona.) 

87. Roberto Paiva (92), filho de João de Paiva Machado e 
de Joaquina Rosa Martins, nascido a 24 de janeiro 
de 1900, no Districto Federal, residente á ruaAnna 
Quintão n. 66, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n. 8.198, 2 a zona.) 

88. Carlos Alberto Ciancio (94), filho de "Vicenzo Ciancio e 
de Maria Carmella Ierianna, nascido a 3 de feve
reiro de 1895, no Districto Federal, residente á 
rua Idalina n. 11, funecionario municipal, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 7.969, 2a zona.) 

89. Maurício Frochlich (95), filho de Carmem Frolich, nas
cido a 13 de junho de 1909, no Districto Federal, 
residente á rua Bento Lisboa n . 151, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 7.983, 2 a zona.) 

90. Pedro Ferreira Barcellos (96), filho de José Ferreira 
Barcellos e de Anna Angélica Barcellos, nascido a 
2 de junho de 1907, em Petropolis, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua da Lapa n . 81, com- . 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n. 7.947, 2 a zona.) 

91. Theodoro Franco (97), filho de Manoel Franco e de Her-
minia Vasques Pinheiro, nascido a 9 de dezembro 
de 1912, no Districto Federal, residente á praça 
Marechal Deodoro n. 360. commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
£.776, 5a zona.) 

92. Eurydice Augusta de Araújo (98), filha de José Augusto 
da Silveira e de Elisa Rodriges da -Silveira, nas
cida /a 9 de fevereiro de 1889, no ^Districto Fe
deral, residente á rua Goyaz n . 254, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
59, n . 7.800, 2a zona.) 

93\ João Baptista Júnior (99), filho de João Baptista c de 
Leonilia Pires, nascido a 24 de julho de 1883, em 
Santa Rita, Estado da Parahyba do Norte, resi
dente á rua João Amaral n . 15, commercio, ca
sado, com domieilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 4.084, 9a zona.) 

94. Manoel Ferreira Neves (100), filho de José Ferreira Ne
ves e dc Rosa Gonçalves Neves, nascido a 9 de 
abril de 1908, em Espirito Santo do Pinhal. Estado 
de São Paulo, residente á rua Benjamin Constant 
n . 56, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n. 7.951, 2 a zona.) 

95. Estático Francisco da Piedade (101), filho de Honorio 
José da Piedade e de Maria Thereza da Piedade, 
nascido a 5 de agosto de 1910, no Districto Fe 
deral, residente á rua dos Artistas n.~ 86, com
mercio, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
•n. 9.275, 6a zona.) 

96. José Penha Lobo (102), filho de José Joaquim Lobo e 
--„ de Amalia Penha Aragâo, nascido a 3 de fevereiro 

de 1912, no Districto Federal, residente á rua dos 
Inválidos n . 50, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida, n.. 6/971, segunda 
zona.), -

97. Manoel José de Carvalho Cunha (103), filho de Manoel 
José de Carvalho Cunha c de Venancia Cândida 
da Silva, nascido a 20 de dezembro de 1887, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á praça Hilda 
n . 11, casa 24, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 7.771, 5a zona.) 

98. Pericles de Souza (104), filho de Geraldo dc Souza e de 
Cecília Vieira de Souza, nascido a 20 de abril do 
1907, no Districto Federal, residente á rua Theo
doro da Silva n . 328, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 9.935, 0a zona.) 

99. Abilio Augusto Quintas (106), filho de Manoel Augusto 
Quintas e de Anna Maria, nascido a 27 de agosto 
de 1908, no Districto Federal, residente á rua da 
Harmonia n. 106, commerciante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 61, n . 6.800, 
4a zona.) 

100. Roberto José dos Santos (107), filho de Fabiano .íosó 
dos Santos e de Maria Isabel dos Santos, nascido 
a 19 de março do 1899, em Divina Pastora, Es
tado de Sergipe, residente á íftia Luiz Silva n . 16, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 8.279, 7a zona.) 

101. José Negrão Finamore (108), filho de Vicente Finamore 
e de Adelina Negrão, nascido a 6 dc novembro de 
1909, em Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São 
Paulo, residente á rua Felicio dos Santos n. 2, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 59, n . 7.797, 2 a zona.) 

102. Dacio Cardoso Dias (109), filho de Álvaro Cardoso Dias 
e de Maria Durcelina Barbosa, nascido a 18 de 
abril de 1890, no Districto Federal, residente á 
rua São Cláudio n. 21, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 59, nu
mero 7.802, 2 a zona.) 

103. Irahy Gomes da Silva (110), filho de Eurico Gomes da 
Silva e de Liberalina Soares da Silva, nascido a 
4 de abril de 1898, no Districto Federal, residente 
á rua Santo Alfredo n. 27, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 51, nume
ro 7.171, 2 a zona.) 

104. Oscar José Lopes (111), filho de Emilia Rosa Tavora, 
nascido a 8 de julho de 1900, no Districto Federal, 
residente á rua Dr . Ezequíel n . 39, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
57, n. 9.562, 7a zona.) 

Í05. Adalberto Pereira da Silva (112), filho de José Pereira 
da Silva e de Emilia Gentil da Silva, nascido a 21 
de fevereiro de 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua Cornelio n . 66, graphico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 57, n . 9.668, 
7 a zona.) 

106. Eurico Pinto de Souza Varges (113), filho de Cândido 
Pinto de Souza Varges e de Almerinda de Freitas 
Varges, nascido a 18 de junho de 1904, no Dis
tricto Federal, residente á rua Bom Pastor n. 201, 
commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n . 6.803, 5a zona.) 

107. Nuno da Costa Pereira (114), filho de Aureliano A u 
gusto da Costa Pereira e de Maria da Gloria Silva 
Pereira, nascido a 20 de agosto de/1893, no Dis
tricto Federal, residente á rua Visconde de F i 
gueiredo n. 52, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 2.887, 5" zona.) 

108. Francisco Diogo Ferraz de Vasconcellos (115), filho de 
Diogo Renato de Vasconcellos (Dr.) , nascido a 30 
de junho de 1912, em Bello Horizonte, Estado de 

.Minas Geraes, residente á rua da Quitanda n. 48, 
• j 2o andar, funecionario publico, solteiro, com do-

! micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda, 
f (Qualificação requerida, B . E . 63, n . 10.742, T 
I zona,') •• 
L 
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109. Francisco Ferreira Guimarães (116), filho de Fran
cisco José Ferreira Guimarães e de Carmen Maria 
Ferreira, nascidu a s»6 de setembro de 1905, no 
Distceto Federal, residente á rua Barão do Bom 
Retiro n. 22, commercio, solteiro, : com domicilio 
eleitoral no districio municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 61 n. 6.802, terceira 
zona.) 

110. Alcidia Alves de Moraes Sarmento (117), filha de José 
João Alves e de Izide Montagner Alves, nascida a 
4 de dezembro de 1909, em Prata, comarca de 
Botucatú, Estado de São Paulo, residente á rua 
Barão Itamby n. 60. domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 56. n . 7.584, 2 a 

zona.) 
111. Máximo Alves Gomes (118), filho dc Antônio Cypriano 

Gomes e de Ida Gatharina Alves Gomes, nascido 
a 10 de janeiro de 1904, em São Salvador, Estado 
da Bahia, residente á avenida Salvador de Sá nu
mero 43, empregado publico federal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 

_Í Antônio. (Qualificação "ex-officio", I a zona.) 
112. Asdrubal Oliveira de Menezes (119), filho de Annibal 

Augusto Oliveira Menezes o de Tulia Campos Me
nezes, nascido a 28 de março de 1898, no Districto 
Federal, residente á rua Jardim n. 32, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . 
E . 56, n . 7.589, 2 a zona.) 

113. Maximiano de Almeida Neves (120), filho de Manoel de 
Almeida Neves e de Rosa Aleixo de Almeida Neves, 
nascido a 21 de fevereiro do 1901, em Nietheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Haddock 
Lobo n . 208, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 5.529, 6* zona.) 

114. Theophilo Manoel Moreno (121), filho de Silvestre Ma
noel Moreno e de Thereza Maria Nazareth, nas
cido a 15 de dezembro de 1887, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Thomaz Cerqueira nu
mero 51, empregado municipal, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha de 
Pequelá, (Qualificação "ex-officio", B . E . 42, 
n . 406, 4" zona.) 

•115. José Pereira Rodrigues (122), filho de Antônio Pereira 
dos Santos e de Balbina P reira Rodrigues, nas
cido a 22 de maio dc 1884, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Adelaide Alambary nu
mero 13, empregado municipal, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Paquetá. (Qualificação "ex-officio", B . E . 58, 
n. 42.415, 4" zona.) 

116. Antônio de Araújo (123), filho de Henrique de Araújo 
e de Julieta Maria do Nascimento, nascido a 9 de 
maio de 1896, no Districio Federal, residente á rua 
Manoel do Macedo n. 70, empregado municipal, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal do Ilha de Paquetá. (Qualificação ex-of~ 
ficio, B . E . n . 59, n . 44.372, 4 a zona.) 

117. Qnirino Antônio Baptista (124), filho de Quirino A n 
tônio Baptista e de Carolina Eliza da Conceição, 
nascido a 20 de dezembro dc 1880, em Ilha do 
Governador, Districto Federal, residente á rua 
da Freguezia sem numero, empregado municipal 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação ex-
officio, B . E . n . 26, n . 29.041, 4 a zona.) 

118. José Pereira Frade (125), filho de José Pereira 
Frade e de Marianna Gloria Machado, nascido a 
17 de novembro do 1896, no Districto Federal, 
residente á rua Áurea n . 99, commercio, soltei
ro, com domicilio eclitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 7.979, 2 a ona.) 

118. Álvaro Soares (126), filho do Francisco da Silva Soares 
c de Anna Ponce Soares, nascido a 25 de maio de 
1907, 110 Districto Federal, residente á rua Dias 
da Cruz n. 741, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 01 n . 6.790. 3 a zona.) 

120. Danilo Breves (127), filho de Jorge Breves e de Isaura 
Oliveira Breves, nascido a 5 de setembro do 1912, 

no Districto Federal, residente à rua Botafogo 
n . 28, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dc Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 10.574, 7 a zona.) , 

121. José Almeida Carvalho (128), filho de José Baptista 
Carvalho Netto e de Guiomar Almeida Carvalho, 
nascido a 16 de junho de 1911, em Paraisopolis, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Sylvio 
Roméro n . 55, estudante, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 5.921, 2 a zona.) 

122. Nicolau Martolieti (129), fliho de Miguel Martolleti e 
de Angela Biasi, nascido a 15 de fevereiro de 1900, 
no Districto Federal, residente a rua Barão de 
Guaratiba n . 57, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . n . 59, n . 9.968, 
7 a zona.) 

123. Maria Pereira da Costa (130), filha de Francisco José 
Pereira e de Francelina do Moura Pereira, nasci
da a 3 de setembro de 1895, no Distrirto Federal, 
residente & praia das Flecheiras n . 36, funcio
naria municipal, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação ex-officio, B . E . n . 40, n . 33.028, 

4 a zona.) 
124. Milano D'Este (131), filho de Pedro D'Estc e dc Antonia 

Gonçalves, nascido a 8 de julho do 1913, em 
Poços de Caldas, Estado de Minas Geraes, resi
dente á rua do Senado n. 53, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . n . 61, nu
mero 8.194, 2 a zona.) 

125 Aracy Monteiro Soares (132), filha de João Pedro 
Soares e de Eliza Monteiro Soares, nascida a 12 
janeiro de 1907, no Districto Federal, residento 
à rua Barão da Gamboa n . 77. operaria, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districio munici
pal de Ajuda. (Qualificanão requerida, B . E . nu
mero 59, n . 7.788, 2 a zona.) 

120. Eugênio de Araújo de Oliveira Guimarães (133). 
filho de Olympio Araújo de Oliveira Guimarães 
e de Vita de Miranda Oliveira Guimarães, nasci
do a 13 de novembro de 1893, no Districto Fe
deral, residente á rua Villela Tavares n . 220, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação^ 
requerida, n . 9.885, 6 a zona.) 

127. Salvador Garretano (134), filho de Luiz Garretano e 
de Affonsina Novcli, nascido a 4 de maio de 1895, 
no Districto Federal, residente á rua Hermene-
gildo de Barros n . 52, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo" 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.210, 2 a 

zona.) 
128. Oscar Aluize (135), filho de Herminio Aluizc e de Ro

saria Capuci, nascido a 5 de maio de 1907, no 
Districto Federal, residente á rua Sete de Setem
bro n . 109, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . n. 59, n. 4.506. I a 

zona.) 
429. Luiz Francisco de Oliveira (136), filho de Francisco 

Maria de Oliveira e de Maria Cândida de Oli
veira, nascido a 10 de setembro dc 1905, em 
Campina Grande, Estado da Parahyba do Norte, 
residente á rua Francisco Eugênio n. 228, em
pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 1.089, 5 a zona.) 

13(3. Aurcliano Gonçalves do Oliveira (137), filho de 
Quintino Teixeira de Souza e de Narcisa Maria 
da Conceição, nascido a 23 de Janeiro dc 1890. em 

- Macahé, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Senador Eusebio n. 350, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 11. 58. nu
mero 0.291, 4 a zona.) 

131. Geraldo Romão de Abreu (138), filho de Romão Fran
cisco Antônio e de Maria Romão de Abreu, nas
cido a 3 dc outubro de 1912, em São Paulo de 
Muriahé, Estado dc Minas Geraes, residente á rua 
Frei Caneca n. 191. commercio. casado, com do-
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147. 

micilio eleitoral no districto municipal de Santo 143. 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 5.902, 4 a 

zona.) 
132. Argemiro Alves da Silva (139), filho de Mario Alves 

da Silva c de Angelina Alves da Silva, nascido a 
26 de novembro de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua Coelho Rodrigues n . 3, empre
gado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral 144, 
no districto municipal da Ilha de Paquetá. (Qua
lificação ex-officio, B . E . n . 58, n . 42.421, 4 a 

zona.) 
133. Alberto Rodrigues (142), filho de Cecília Leopoldina 

da Cruz, nascido a 18 de maio de 1907, em N i -
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Marquez de Sapuçahy n . 221, casa 14, ope
rário, solteiro, com domicilio cleitoralno distri- 145. 
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 6.070, 4 a zona.) 

134. Manoel Miguel Soares (143), füho de Miguel Soares 
Maurício e de Senhorinha Anna Soares, nascido 
a 18 de julho de 1875, em Cruz do E . Santo, 
Estado da Parahyba do Norte, residente á rua 
Áurea n . 56, foguista, casado, com domicilio alei- 146. 
*oral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 7.981, 2 a zona.) 

135. Joaquim José Pereira Filho (144), filho de Joaquim 
José Pereira e de Maria José Pereira, nascido a 8 
de agosto de 1910, no Districto Federal, residen
te á rua Pará n . 78, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . n . 61, nu
mero 8.192, 2 a zona.) 

136. Sebastião de Oliveira Pires Júnior (145), filho de 
Sebastião de Oliveira Pires e de Carolina Ade
laide Pires, nascido a .11 de abril de 1907, no 
Districto Federal, residente á rua Saldanha Ma
rinho n. 79, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 7.793, 2 a zona.) 148. 

137. Aercio Eloy tí^ Amparo (146), filho de Alfredo Eloy do 
Amparo^é de Judithe Maria do Amparo, nascido 
a 17 de outubro de 1904, no Districto Federal, 
residente á Avenida Gomes Freire n . 107. (Qua
lificação n. 2.227, 4 a zona.) 

138. Romualdo Pinto do Rego Cezar Albengo (147), 
filho de Antônio Albengo e de Amélia Pinto do 
Rego Albengo, nascido a 13 de dezembro de 1908, 
no Districto Federal, residente á rua Senador 
Pompeu n . 276, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida, n . 2.513, I a 

zona.) 
139. João Felicio da Silveira Filho (148), filho de João 

Felicio da Silveira e de Victorina Castorina Con- . 153 _ 
ceição, nascido a 4 de maio de 1902, em Monte-
Verde, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Viscoud* de Nictl.eroy n . 160, operário, casado, 
corn domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.870, 
6 a zona.) 

140. Francisco Gonçalves Torres (149), filho de Deosco-
redes Gonçalves Torres e de Alice Borel Torres, 451, 
nascido a 24 de agosto de 1909, em São Salva
dor, Estado da Bahia, residente á rua do Sena
do n. 230, sobrado, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . n . 61, n . 8.107, 
2 a zona.) 

141. Maria Guimarães Rodrigues (150), filha de João José 152. 
Rodrigues e de Margarida Guimarães Rodrigues, 
nascida a 29 de fevereiro de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua S. Paulo n. 67, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal -de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . n . 55, 
n . 7.392, 2 a zona.) 

142. Jovelino Pereira de Vasconcellos (14), filho de Lou- 153, 
renço Pereira de Vasconcellos e Adelina Pereira 
dc Vasconcellos, nascido a 24 de janeiro de 1891, 
na cidade de Vassouras, Estado do Rio de Janei
ro, residente á rua Leoncio de Albuquerque nu
mero 51, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n , 9.585, B . E . 57, 7 a zona.) 

149. 

Sylvia Vieira de Castro Araújo '(151), filha de José 
Vieira de Castro e de Emilia Pereira de Castro, 
nascida a 10 de dezembro de 1906, no Districto 
Federal, residente á rua S. Paulo n. 67, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . n . 59, n . 7.799, 2 a zona.) 

Trajano Alves (152), filho de Manoel Aives e de Cle
mentina Verônica da Silva Alves., nascido a 16 
de março de 1899, em Santo Antônio de Padua, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Mario 
Hermes n. 36-A, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 4.046, 7 a 

zona.) 
Ismael da Motta (153), filho de José Felix da Motta e 

de Vicencia Teixeira Motta, "Tiascido a 19 de fe
vereiro de 1896, no Districto Federal, residente á 
rua Lima Drumond n . 103-A, operário, casado, 
com domeilio .eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . n . 55, 
n . 7.266, 2 a zona.) 

João Baptista de Macedo (154), filho de Manoel Joa
quim Oliveira e de Maria José de Macedo, nasci
do a 26 de" abril de 1893, em Freguezia Esbanello, 
Portugal, residente á rua Barão de S. Felix nu
mero 138, proprietário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . n. 64, n. 7.068.) 

Severino Gonçalves de Oliveira (155), filho de 
Manoel Luiz Gonçalves Oliveira e de Amélia Ade
lina Gonçalves de Oliveira, nascido a 10 de ja
neiro de 1904, em Recife, Estado de Pernambuco, 
residente á Estrada do Porto de Inhaúma n. 377, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 10.958, 7 a zona.) 

Genaro Ribeiro de Novaes (156), filho de Avelino 
José Ribeiro Novaes e de Julia Rosa da Silveira 
Novaes, nascido a 31 de outubro de 1894, no Dis
tricto Federal, residente á rua Pereira Landim 
n. 47, Ramos, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . n . 58, n . 6.292, 4 a 

zona.) 
Manoel Gonçalves de Abreu (157), filho de Euzebio 

Pereira de Abreu e de Izaltina Cândida de Abreu, 
nascido a 31 de dezembro de 1890, no Districto 
Federal, residente á Estrada do Dendê n . 36, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, B . E . n . 56, n . 4.488, I A zona.) 

Sebastião Manoel de Lima (158), filho de Manoel An
tônio Lima e de Christina Maria dos Anjos, nas
cido a 20 de janeiro de 1889, em Angra dos Reis, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do 
Dendê n . 738, empregado municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação ex-officio, B . E . 
n . 58, n . 42.370, 4 a zona.) 

Antônio Miralles T159), filho de Camillo Miralles e de 
Maria Miralles, nascido a 9 de abril de 1900, na 
Cidade Baixa, Estado da Bahia, residente, á rua 
Visconde do Rio Branco n. 18, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 7.968, 2 a zona.) 

Lauro do Carmo (160), filho de Cândido Severo Carmo 
e de Henriqueta do Carmo, nascido a 19 de fe
vereiro de 1906, no Districto Federal, residente 
á rua Cabuçu' n . 76. motorista, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . n . 62, n . 11.544, 
6 a zona.) 

José Bittencourt da Silva (161), filho de Eduardo 
Bittencourt da Silva e de Francisca Maria da Con
ceição, nascido a 21 de setembro de 1899, em Vas
souras, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
dos Arcos n . 44, lavrador, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santo An-^ 
tonio. (Qualificação requerida, n . 8.119, 2 a 

zona.) 
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154. Domingos Pereira Machado (162), filho de Albino Pe
reira Machado e de Olivia Mendes Machado, nas
cido a 26 de julho de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua 24 de Maio n . 763, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
n . 61, n . 8.104. 2 a zona.) 

155. Hélio da Silva Andrade (163), filho de Pedro Maxi-
miniano de Andrade e de Maria da Silva Andra
de, nascido a 11 de abril de 1905, no Districto 
Federal, residente no Largo do Matadouro n . 28, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 8.191, 2 a zona.) 

156. Albano Pinheiro (164), filho de Justino Pinheiro e de 
Maria de Jesus, nascido a 22 de dezembro de 1904, 
no Districto Federal, residente á rua Barão de 
Cotcgipe n. 138, casa 12, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 9.936, 6 a zona.) 

157. Alfredo Gomes Moreira (165), filho de Antônio Gomes 
Moreira e de Ignacia Torres Moreira, nascido a 
6 de fevereiro de 1887, no Districto Federal, re
sidente á rua do Gattete n. 321, pintor, casado, 
com domicilio eleitoral no -districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 8.224, 
2 a zona.) 

158. Augusto Rodrigues (166), filho de Manoel José Rodri
gues e de Maria da Conceição Rodrigues, nascido 
a 5 de abril de 1895, no Districto Federal, resi
dente á rua Carlos Seidl n . 49, casa 5, commercio, 
casado, com domicilio eelitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 8.018, 5 a zona.) 

159. José Leite do Nascimento (167), filho de João Leite 
do Nascimento e de Maria Oliveira do Nascimen
to, nascido a 21 de julho de 1900, no Districto 
Federal, residente á rua Assis Ribeiro n . 17, casa , 
3, operário, casado, com don 'oilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 2.215, 3 a zona.) 

160. Synval Machado da Silva (168), filho de Francelino 
Machado da Silva e de Mathildo Machado da S i l 
va, nascido a 14 de março do 1911, em Juiz de 
Fora, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Pinto Guedes n . 67, casa 4, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.774, 
5 a zona.) 

161. João Braga Martins Pereira (169), filho do Adolpho 
Jacome Martins Pereira Filho e de Joaquina Bra
ga Martins Pereira, nascido a 10 de abril do 
1910, no Districto Federal, residente á rua do 
Senado n . 256, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . n . 58, n . 10.356, 
6 a zona.) 

162. Angela Rodrigues de Castro (170), filha de Antônio 
Joaquim Rodrigues e de Mariana Azevedo Rodri
gues, nascida a 13 de outubro de 1905, no Dis
tricto Federal, residente á Praia do Jequiá nu
mero 28, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, n . 4.540, I a zona.) 

163. José dc Castro (171), filho de Carolina Castro, nascido 
a 21 de novembro de 1905, no Estado de Minas 
Geraes, residente á Praia do Jequiá n . 28, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, B . E . n . 58, n . 4.535, I a 

zona.) 
•164. Anthero Seabra Monteiro (172), filho dc José Seabra 

Monteiro de Adelaide Pereira Monteiro, nascido 
a 25 de junho de 1891, no Districto Federal, re
sidente á rua Conselheiro Olegario n . 44, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Qualifi
cação requerida, B . ~E. n . 56, n . 7.370, 5 a zona.)'1: 

165. Gilberto Rodrigues Mourão (173), filho de Antônio 
Rodrigues Mourão e de Maria Claudina Mourão, 
nascido a 12 de outubro de 1889, nq Districto 
Federal, residente á rua dos Cajueiros n . 58, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 

municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 5.329, 4 a zona.) 

166. Bernardo Schomacker Natus von Klay (174), filho 
de Rodolpho Schomacker e de Henriqueta Gomes 
Schomacker, nascido a 22 de janeiro de 1885, em 
Ubá, Estado de Minas Geraes, residente á Praia 
do Zumby n . 53, electricista, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, n . 4.539, 
I A zona.) 

167. José Lúcio da Costa (175), filho de Soriano Lúcio da 
Costa e de Maria Luiza, nascido a 5 de agosto de 
1900, em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á Praia do Zumby n. 25, operário, sol
teiro, com domicilio .eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E . n . 60, n . 4.669, I a zona.) 

108, Raymundo de Lemos Alves (176), filho de José Alves 
dos Santos e de Assedina Alves de Lemos, nasci
do a 26 de julho de' 1902, no Estado de Sergipe, 
residente á rua I o de Março n . 41, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Anlonio. (Qualificação requeri
da, n . 4.112, I a zona.) 

109. Zilda Luordes de Almeida (177). filha de Cornelio 
Gomes de Almeida e de Herminia Clarisse de A l 
meida, nascida a 26 de janeiro de 1906, no Dis
tricto Federal, residente á rua Moreira Paula nu
mero 21. commercio. solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 4.358, 0 a zona.) 

170. Gastão Rodrigues Pinheiro (178), filho de José Ro
drigues Pinheiro e de Maria Gomes Pinheiro, nas
cido a 22 de abril de 1901, no Districto Federal, 
residente á rua Joaquim Silva n . 121, sobrado, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 7.971, 2 a zona.) 

171. Alfredo Peres Barbosa Filho (179), filho de Alfredo 
Peres Barbosa e de Maria Elisa Peres Barbosa, 
nascido a 15 novembro de. 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Costa Mendes n. 180, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n.. 11.518, 7 a zona.) 

172. Nadim Helom (180) .filho de Salim Helom c de Nagib 
Hclom. nascido a 14 de setembro de 1906, em São 
Paulo,' Estado de São Paulo, residente á rua do 
Riachuelo n . 62, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida, n . 7.500, 2 a zona.) 

173. Ulysses Maciel de Oliveira (18:1), filho de Herculano 
Maciel dc Oliveira e de Maria Victorina de Ol i 
veira, nascido a 10 de junho dc 1880. em Gara-
nhuns, Estado de Pernambuco, residente á Praia 
da Ribeira n . 67, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, n . 2.545, 
I a zona.) 

*!H. Benjamin Monteiro Sanches (182), filho de Ayres Mon
teiro Sanches e de Belmira dos Santos, nascido a 
7 de janeiro de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua Circular n . 167, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc San
to Antônio. (Qualificação requerida, n. 5.986, 8 a 

zona.) 
175. Cleria Coutinho (183), filha de Malvina dc Souza, nas

cida a 20 de novembro de 1912, no Districto Fe
deral, residente á rua Viscondessa de Pirassinunga 
n . 2, commercio, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . .6072, 4 a zona.) 

176. Zacharias Luneira Pinto (184), filho de José Limeira 
Pinto e de Geracina Oliveira Pinto, nascido a 3 de 
março de 1897, em Catolé do Rocha, Estado da 
Parahyba do Norte, residente á rua 3 n. 20, (Par
que Celeste), commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 2.125, 8 a zona.) 

177. Silvio Motta (185), filho de João Baptista da Motta e de 
Joanna Lóa, nascido a 26 de fevereiro de 1900, em 
Nova Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua da Capella n . 00, operário, casado, com do-
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micilio eleitoral no districto municipal do Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 0.29o, 4 a zona.) 

178. João Luiz Gomes da Silva (180), filho de Luiz Gomes da 
Silva e de Maria Gomes da Silva, nascido a 24 dc 
junho de 1902, em Olinda, Estado de Pernambuco, 
residente á rua do Lavradio n. 160, motorista, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. ^Qualificação requerida, n. 5.492, 
2 a zona.) 

J/9 Custodio dc Moraes Sarmento (187), filho do José Joa
quim de Moraes Sarmento e de Custodia Lopes da 
Si l \a Moraes Sarmento, nascido a 26 de novembro 
de 1902, em Villa S. Manoel, Estado de Minas Ge
raes, residente á rua Barão do Itamby n . 60, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 7.585, 2 a zona.) 

180. Francisco dc Paula Santiago Filho (188), filho de Fran
cisco de Paula Santiago c do Hermenegilda B u l -
cão Santiago, nascido a 3 de março de 1907, no 
Districto Federal, residente A rua Viuva Lacerda 
n. 20, guarda-livros, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 6.3Ó2, 3 a zona.) 

181. Dagoberto de Barros o Vasconcellos (189), filho do 
Innocencio de Barros c Vasconcellos e de Ade
laide Duarte Nunes de Barros, nascido a 19 de 
maio de, 1892, no Districto Federal, residente á 
rua Silva Mourão n. 31, escrevente militar, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação n. 2.536, 7 a zona.) 

182. Mario Paladini (190), filho de Daniel Paladini c do 
Irmã Paladini, nascido a 24 de julho de- 1898, em 
Petropolis, Estado do ÍUo de Janeiro, residente á 
rua Visconde de Abaeté n. 37, empregado muni
cipal, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal do'Santo Antônio. (Qualificação' 
n. 1 1.554, 6 a zona. J 

183. floracio José de Campos (191), filho do Isaltina Joa-
qnina de Carvalho, nascido a 25 de julho de 1899, 
em Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Dr . Leal n . 42, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 11.695, 

v 0 a zona.) , 
18í. fsolina Soares da Silva Messias (192), filha de Scra-

phini Soares da Silva e de Constança Goston da 
Silva, nascida a 13 de março de 1899, no Distr i 
cto Federal, residente á rua Maranhão n . 163, pro
fessora, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . n. 64, n . 11.020, 6 a zona.) 

183. Theopliilo Pereira de Vasconcellos (193), filho de Lou-
reni'0 Pereira Vasconcellos e de Idelvina Pereira 
de Vasconcellos, nascido a 3 de dezembro de 1897, 
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Souza Franco n. 63, casa 4, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. 'Qualificação requerida, B . E . 
n. 58, n. 10.357, 6 a zona.) 

180. Octavio Vaz Salgado (194), filho dc Seraphim Vaz Sal
gado e de Manoela da Costa Salgado, nascido a 
23 dc setembro de 1910, no Districto Federal, re
sidente á rua do Cunha n. 11, sobrado, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 6.690, 2 a zona.) 

187. Aguinaldo Navarro da Fonseca (195), filho de Antônio 
Navarro da Fonseca e de Carolina Labatt Navarro 
da Fonseca, nascido a 9 de fevereiro de 1902, no 
Districto Federal, residente á rua S. Francisco 
Xavier n. 555, casa 1, guarda-livros, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . n . 50, nu-
7.127, 2 a zona.) 

188. José Bartolino (196), filho de Júlio Bartolino e de L u i -
za Fredc, nascido a 12 de dezembro de 1912, no 
Districto Federal, residente á Estrada Parana-
puan n. 9, marítimo, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Bha do Gover
nador. (Qualificação requerida, n . 4.864, I a zona.) 

189. Álvaro de Oliveira Pedrosa (i97), filho de Joaquim 
Pedrosa e de Margarida Rosa da Cunha Pedrosa, 
nascido a 21 de março de 1891, no Districto Fe
deral, residente á rua Thomaz Coelho n. 8, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 6.071, 4 a zona.) 

190. José Ribeiro da Silva (198), filho de João Ribeiro da 
Silva o de Delphina Pinto da Silva, nascido a 14 
de setembro de 1897, no Districto Federal, resi
dente á rua Uranos n . 683, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . n. 50, nu
mero 7.037, 2 a zona.) 

191. Avelino Ferreira (199), filho de Júlio Ferreira e do 
Maria da Resurreição Ferreira, nascido a 14 de 
agosto do 1910, no Districto Federal, residente á 
Ladeira do Faria n . 89, marceneiro, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . n . 55, nu
mero 7.359, 2 a zona.) 

Vyz. Príncipe Fornaciari (200), filho de Ludovico Forna
ciari e de Elizabette Fornaciari, nascido a 3 do 
janeiro de 1893, no Estado do Rio de Janeiro, re
sidente â rua Buenos Ayres n . 202, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
n . 59, n . 4.593, I a zona.) 

193. Cid Stockler (201), filho de Armando Stockler e dc Es-
iber Mourão Stockler, nascido a 2 de agosto de 1906, 
em Santos, Estado de São Paulo, residente á Tra
vessa João Affonso n. 60, casa 1 A, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
n. 55, n . 7.408, 2 a zona.) 

194. Jcfferson dos Santos Pinto (202), filho de Jayme dos 
Santos Pinto e de Elisa Lopes dos Santos, nascido 
a 12 de junho de 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua Joanna Fontoura n. 20, perito-conta-
dor, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 10.572, 7 a zona.) 

Í95. Blanco Silva (203), filho de José Miguel da Silva o de 
Brasília dos Santos Silva, nascido a 20 dc maio 
de 1904, cm D . Pedrito, Estado do Rio Grande do 
Sul, residente á rua Marechal Floriano n. 172, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . n . 59, n . 7.794, 2 a zona.) 

Í96. Arthur Trotte (204), filho de João Trotte e de Victo-
r ia Capaloço nascido a 4 de agosto de 1884, no 
Districto Federal, residente á rua General Pedra 
3i. 23, casa 1, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 7.111, 4 a zona.) 

197. Alzira Borgongino de Carvalho (205), filha de Eurico 
Borgongino e de Alzira Lima Borgongino, nas
cida a 3 de setembro de 1889, em Vassouras, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á Praia das P i -
tangueiras n . 131, professora municipal, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação "ex-officio", 
B . E . n. 9, n . 24.093, 4 a zona.) 

198. Luiz Villares Pires Ferreira (206), filho de José V i l -
iares Pires Ferreira e de Henriqueta Perrayon 
Pires Ferreira, nascido' a 25 de maio de 1909, no 
Districto Federal, residente á rua José Bonifácio 
n. 190, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . n . 57, n . 9.692, 7 a zona.) 

199. Georgina Baptista Rio (207), filha dc José Martins do 
Rio e de Maria Adelina Baptista Rio, nascida a 8 

' de julho de 1903, em Recife, Estado de Pernam
buco, residente á rua Copacabana n . 1.061, em
pregada municipal, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida. B . E . n . 61, n . 6.803, 3 a zona.) 

^ 0 . Humberto Labanca (208), filho de Eugênio Labanca e 
de Catharina Pellosi, nascido a 1 de setembro de 
1902, no Districto Federal, residente á rua Barão 
de Guaratiba n . 24, commercio, solteiro, com do-
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micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . n . 55, n . 7.313, 
2 a zona.) 

201. José Ivo Bello, filho de Modesto de Alencar Bello e 
Sylvia de Alencar Bello, nascido a 25 de março 
de 1905, em -São José da Coroa Grande, Estado 
de Pernambuco, rc<dente á rua Tenente Possolo 
n . 49, marítimo, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 7.201, 2 a zona.) 

202. Marina Ferreira Pinheiro (209), filha de José Ramos 
Pinheiro e de Rosalina Ferreira Seabra, nascida 
a 22 de abril de 1912, no Districto Federal, re
sidente á rua Copacabana numero 595, casa 2, pe-
rita-contadora, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 50, n .6.520, 3 a 

zona.) 
203. Esther Leite Cabral (210), filha de Gastão Leite Ca

bral e de Jovelina Ignacio Cabral, nascida a 13 
de fevereiro de 1912, no Districto Federal? re
sidente á rua Peixoto Carvalho numero 19, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, n . 4.537, I a zona.) 

204. Cecília Ferreira Pinheiro (211), filha de José Ramos 
Pinheiro e de Rosalina Ferreira Soares, nascida 
a 1 de março de 1896, no Districto Federal, re
sidente á praia do Jequiá n . 208, domestica, des-
quitada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ilha do Governador, (Qualificação re
querida, n . 4.878, I a zona.) 

205. Amélia Francisca Bittencourt (212), filha de Fran
cisco Abilio e dc Georgina Joaquina, nascida a 2 
de fevereiro de 1912, em Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Peixoto Carvalho 
n . 19, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, n . 4.610, I a zona.) 

Alceu de Miranda (213), filho de Maria de Miranda, 
nascido a 3 dc novembro de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Monte Alegre n» 356, au
xiliar do 3 o Officio, solteiro, com domicilio- elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 3.539, 2 a zona.) 

Isa Barros (215), filha do José Hemeterio Barros c de 
Maria Medeiros Barros, nascida a 1 de janeiro 
ds 1910, cm Maceió, Estado de Alagoas, residente 
á rua dos Inválidos n . 113, casa 16, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requeri
da, n . 7.520. 2 a zona.) 

208. Pedro Pando de Souza (215), filho de Paulo Aniceto 
de Souza e de Maria Joaquina de Souza, nascido 
a 29 de junho de 1889, em Santos, residente á 
rua Cerqueira Lima n. 8, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Transfe
rencia, 4 a zona.) 

•209. Alfredo Guimarães Dahlhcim (210). filho do Alfredo 
Ludowig B . Dahlheim e de Alexina Pereira G . 
Pahlheim, nascido a 14 de dezembro dc 1905, no 
Districto Federal, residente á rua dos Inválidos 
n . 153, funecionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida, n. 8.964, 2 a 

zona.) 
210. José Esteves Moreira (217), filho de João Esteves Mo

reira Júnior e de Maria Rosaria Moreira, nascido 
a 3 de outubro de 1897, em Angra dos Reis, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Santa 
Luzia n . 216, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida, n . 4.203, I a 

, zona.) 
211. Durvalino da Fonseca Ribeiro (218), filho de João 

Maria Ribeiro e do Idalina da Fonseca Ribeiro, 
nascido a 8 de novembro de 1899, no Districto 
Federal, residente á avenida Paulo de Fronlin 
n . 238, commercio, casado, com domicilio, eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, n . 0.434, 5 a zona.) 

212. Reynaldo Gonçalves (219), filho de Antônio Joaquim 
Gonçalves e de Marianna da Conceição, nascido a 
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26 de junho de 1912, no Districto Federal, resi
dente á rua Setúbal n . C, commercio, solteiro, 

• com domicilio 'eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 7.522, 2 a 

zona.) 
213. Henrique Medina Noya (221), filho de Manoel Meò..na 

Gebli e de Maria Noya Martins, nascido a 7 de 
dezembro de 1911, no Districto Federal, residente 
á rua Dr . Garnier n . 183, casa 6, commercio. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 
59, n . 7.795, 2 a zona.) 

214. Carlos Falcão da Silva (222), filho de Albino José da 
Silva e de Maria Thereza Falcão, nascido a 23 
de fevereiro de 1912, no Districto Federal, resi
dente á rua Bomfim n . 197, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. {Qualificação requerida, B . E . 59, nu
mero 9.837, 4 a zona.) 

215. Waldemar Lopes Varella (223), filho de José Vicente 
Lopes e de Felismina Ayres Lopes, nascido a 3 de 
fevereiro de 1902, em Pelotas, E . do Rio Gran
de do Sul, residente á estrada do Tauá n. 480, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, B . E . 56, n . 4.469, primeira 
zona.) 

+ 

216. Armando de Figueiredo Campello (224), filho de José 
Pereira Campello e de Maria Eliza Figueiredo 
Campello, nascido a 16 de junho de 1884, no Dis
tricto Federal, residente á rua Formosa n . 28, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, B . E . 59, n . 4.556, primeira 
zona.) 

217. Antônio Couto (225), filho de Joaquim Couto Q de Quin-
tina Leitão Couto, nascido a 6 de outubro de 1909, 
em Villa Marianna, Estado de São Paulo, residente 
á rua Joaquim Silva, n . 73, motorista, solteiro, com 
domicilio eleitoral rfo districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida ,B . E . 61, numero 
8.189, 2 a zona.) 

218. Heitor da Costa Vai (226), filho de Heraclito da Costa 
Vai e de Isabel Gomes Vai. nascido a 20 de feve
reiro de 1913, em Viçosa, Estado de Minas Geraes, 
resitiente á rua D . Rita n. 31, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 45, nume
ro 0.902, 2" zona.) 

219. Laurival Justo da Silva (227), filho de Alfredo Justo 
da Silva e de Maria Câmara Silva, nascido a 26 
de setembro de 1907, em Petropolis, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua da Lapa n. 42, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 1.387, 2" zona.) 

220. Angelina Cavalca (228), filha de Emilio Cavalca e de 
Thereza Martinelli Cavalca, nascida a 25 de julho 
de 1906, no Districto Federal, residente á rua 
Mayrinck Veiga n . 26, 2" andar, dactylographa, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nume
ro 4.802, 1" zona.) 

221. Sebastião Barbosa da Silva (229), filho do Cassiano 
Barbosa da Silva c de Ambrosina Alves da Costa, 
nascido-a 11 de fevereiro de 1909, no Districto 
Federal, residente á praia do Caju n. 229, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . 
E . 59, n . 9.835, 7" zona.) 

222. Manoel Monteiro (230), filho de Constantino Monteiro 
e de Dorcclina Monteiro, nascido a 25 de dezem
bro de 1906, em Portugal, residente á rua Frei 
Bento n . 232, guarda do Caes do Porto, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 2.853. oitava 
zona.) 

223. Pedro Fecher (231), filho de José Fecher e de Doro-
théa Nunes, nascido a 2 de março de 1875, em 
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua das Missões n . 294, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju-
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238, 

239. 

241. 

da. (Qualificação requerida, B . E . 63, n. 10.735, 
7* zona.) 

224. Hildebrando Moura da Silva Ornellas (232), filho de 
Jesuino da Silva Ornellas e de Lucilia Valganda 
Conceição, nascido a 29 de agosto de 1897, no Dis- 236, 
tricto Federal, residente á praia do Zumby n. 119, 
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha do Governador. - V 
(Qualificação requerida, n. 4.536, 1" zona.) 

225. Manoel Baptista (233), filho de João Baptista e de 
Martinha Baptista, nascido a 21 de abril de 1902, 
no Districto Federal, residente á praia do Jequiá 237, 
n. 104, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, n. 4.611, 1* zona.) 

226. T>ery Amazonas Magalhães (234), filho de João de Souza 
Magalhães e de Adelia de Souza Magalhães, nas
cido a 25 de dezembro de 1909, no Estado do Ama
zonas, residente á praia do Jequiá n . 22, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, B . E . 63, n . 4.857, 1* zona.) 

227. Jair Bittencourt (235). filho de Américo Bittencourt e 
de Eulina Leal Bittencourt, nascido a 24 de ja
neiro de 1910, em Cataguazes, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Paranapiacaba n . 11, 
chauffeur, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 7.745, 7 a zona.) 

228. Álvaro Ribeiro Bastos (236.), filho de José Ribeiro Bas
tos e de Maria Justina Sanjurjo Bastos, nascido 
a 5 de julho de 1876, no Districto Federal, resi
dente á travessa Pareto n. 38, commercio casado, 940 
com domicilio eleitoral no districto municipal de ; 

Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
3.970, 5 a zona.) 

229. Octaviano da Costa (237), filho de Octaviano Martins 
la Costa e de Ludovina Costa, nascido a 10 de 
dezembro de 1908, no Districto Federal, residente 
á rua Sacco do Pinhão n. 15, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . 
E . 59. n. 4.601, I a zona.) 

230. Jacques Felix Klein (239), filho de Júlio Klein e de 
Celestina Klein, nascido a 28 de janeiro de 1892, 
em Barbacena. Estado de Minas Geraes, residen- x 

te á rua Ibituruna n. 64, casa 1, cirurgião-den-
tista, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
a. 4.760, 5" zona.) 

231. Raphael Pinto de Assis (240), filho de Fernando Sa-
, bino de Assis e de Trifina Moreira Pinto, nascido 

a 24 de outubro de 1896, no Estado da Bahia, 
residente á avenida Rio Branco n. 69, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 6.704, 3a zona.) 

232. Manoel Martins de Almeida (241), filho de Ângelo 
Martins Carneiro e de Maria Martins Almeida, 
nascido a 2 de janeiro de 1893, em Pedrão, Es
tado da Bahia, residente á rua Copacabana nu
mero 587 A, casa 2, empregado no Serviço de 
Febre Amarella, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de..Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 6.765, 3 a zona.) 

233. José Maria Pessoa Coelho Rodrigues (242), filho de 
Valerio Coelho Rodrigues e de Julia Coelho Ro
drigues, nascido a 6 de março de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua Professor Gabizo 
n . 48,> commercio, solteiro, com domiciilo elei- - * * 5 , 

toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida, n . 7.166, 4" zona.) 

234. Waldemar D'Este Gonçalves (243), filho de Pedro 
D'Este e de Antonia Gonçalves, nascido a 20 de 
fevereiro de 1910, no Districto Federal, residente 
á rua Leoncio de Albuquerque n . 34, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 246. 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 50, n. 7.067, 2 a zona.) 

235. Vicente Conegundes de Lavor Netto (244), filho de 
Adolpho Henrique Pinto e de Marcionilia Hol -
landa de Lavôr Pinto, nascido a 3 de abril de 
1890, no Districto Federal, • residente á rua Frei 

242, 

243. 

245 

Caneca n . 400 A, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 7.065, 4*̂  
zona.) 

Luiz Colucci (245), filho de Stefano Colucci e de Ma
ria Miro, nascido a 5 de junho de 1898, capital 
de São Paulo, Estado de São Paulo, residente á 
rua Júlio do Carmo n. 29,, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de A ju 
da. (Qualificação requerida, B . E . 66, n . 108, 
4" zona.) 

João Gonçalves da Costa (246), filho de Pompilio Gon* 
ealves da Costa e de Rita Ignacia da Costa, nas
cido a 7 de fevereiro de 1909, em Santa Rita, Es 
tado da Parahyba do Norte, residente á travessai 
da Soledade n. 7, operário, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 66, n . 107, 4" 
zona.) 

Sebastião Gaspar (247), filho de Albino Gaspar e de 
Julia Gaspar, nascido a 23 de fevereiro de 1900, 
no Districto Federal, residente á rua Emeren-
ciana n . 22, Operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 66, n . ' 118, 4a zpna.)| 

Oswaldo de Almeida (248), filho de José Barros dê A l 
meida e de Palmyra Barros de Almeida, nascido 
a 12 de outubro de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Philomena Nunes n. 207, em
pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 10.751, 7a zona.) 

Haydéa Vallegas Monteiro (249), filha de Washington 
B. Monteiro e de Cecília Vallegas Monteiro, nas
cida a 18 de novembro de 1911, no Districto Fe
deral, residente á avenida Passos n. 124, sobra
do, commercio, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto muncipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 61, n . 8.008, 2a zona.) 

Elpidio da Rocha Porto (250), filmo de Alexandre da 
Rocha Porto e de Thereza Oliveira Porto, nasci
do a 2 de setembro de 1904, no Districto Federal, 
residente á rua da Relação n . 40, sobrado, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n . 2.232, 2" zona.) 

Antônio Ferreira Pinto (251), filho de Joaquim Faria 
Pinto e de Antonia Ferreira Pinto, nascido a 7 de 
março de 1893, no Districto Federal, residente á 
rua Dias da Cruz n . 209, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida B . E . 58, n . 10.277, 
6 a zona). 

Joaquim do Couto (252), filho de Francisco do Couto 
Solino c de Anna Maria Joaquina do Couto,-nas
cido a 11 de dezembro de 1875, em Vi l la S. José 
do Monte, Estado do Rio Grande do Sul, residente 
á rua do Senado n . 248, commerciãnte, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 66, nu
mero 102, 4 a zona). 

Acelino José das Neves (253), filho de João José das 
Neves e de Anta Maria de Jesus, nascido a 10 de 
abril de 1886, em Canavieiras, Estado da Bahia, 
residente á rua D . Rita n . 31, operário, solteiro 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 50, nu
mero 9.558, 6 a zona) . 

Ignacio Monteiro (255), filho de José Antônio Montei
ro e de Maria Thereza Gomes Monteiro, nascido >a 
4 de dezembro de 1912, no Districto Federal, resi
dente á rua Theodoro da Silva n . 314, empregado 
da Saúde Publica, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, n . 9.996, 6 a zona). 

Antenor Bonifácio Ribeiro (256), filho de Antônio B o 
nifácio Ribeiro e de Theodora Bonifacia Ribeiro, 
nascido a 5 de janeiro de 1906, no Districto Fe 
deral, residente á* rua General Severiano n . 74, 
casa 51, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida. B . E . 61, n . 6.799, 3 a zona). 
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247. Armando dc Andrade (257), filho de Maria Assumpção 
• de Andrade, nascido a 31 de maio de 1913, no 

Districto Fedreal, residente a rua Hermenegildo 
le Barros n . 77, commercio, solteiro, com domi-
i l io eleitoral no districto municipal de Santo A n 

tônio. (Qualificação requerida n . 7.955, segunda 
zona). 

248. Antônio da Silva Bôtto (258), filho dc Lucindo Bôtto 
e de Alexandrina da Silva Bôtto, nascido a 26 de 
outubro de 1906, em Maroim, Estado de Sergipe, 
residente á rua do Engenho de Dentro n . 192, 
commercio, casado, com domicilio - eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida. B . E . 66, n . 99, 4 a zona) . 

í 249. Jair Cardoso de Aguiar (259), filho do Manoel Cardoso 
de Aguiar e Emilia Lima Aguiar, nascido a 22 dc 
julho dc 1903, em Rio Bonito, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Voluntários da Pátria 
n . 478, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida n . 2.646, 3 a zona) . 

250. Alfeu Goulart (260), filho de Américo Matheüs Goulart 
e de Julieta Fernandes Goulart, nascido a 11 de se
tembro do 1909, no Districto Federal, residente á 
Praia do Zumby n . 137, pescador, solteiero, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida. B . E . 
63, n . 4.842, I a zona) . 

251. Aristeu Joaquim Lopes (261), filho de Paulino Joaquim 
Lopes e de Leocadia do Valle, nascido a 21 do 
abrli do 1902, no Districto Federal, residente á 
rua Araripe Júnior n . 41, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Ajuda. (Qualificação requerida n.. 9.662, sexta 
zona) . 

252. Abilio de Carvalho Cerejeira Fontes (202), filho dc 
Gaspar Gonçalves Cerejeira Fontes e de Anna 
Fernandes de Carvalho Fontes, nascido a 25 do 
julho de 1900, em Recife, Estado de Pernambuco, 
residente á rua Barão de São Felix n . 106, com
mercio, solteiro, com domicilio cleitiral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida n. 4.943, 4 a zona) . 

• iõ3. Seraphim Rodrigues de Almeida Filho (203), filho dfe 
Seraphim Rodrigues de Almeida e de Fauslina 
Gonçalves de Almeida, nascido a 4 do dezembro 
de 1Ü07, no Districto Federal, residente á rua 
Rodrigo dos Santos n . 67, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida n . 7.070, quin
ta zona). 

254. Albcrtino José de Almeida (264), filho de Narciso José 
de Almeida o de Maria de Almeida, nascido a 27 
de dezembro do 1900, em Murityba, Estado da 
Bahia, residente á rua João Pinheiro n . 105 A, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida n. 7.918, 2 a zona). 

255. Cícero de Oliveira (205), filho de John Annibal do Ol i 
veira e de Democracina Rodrigues, nascido a 27 
de julho de 1900, no Districto Federal, residen
te á rua Mendes Tavares n . 23, operário, casa
do, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida nume
ro 7.518, 2 a zona) . 

250. Apparicio Vieira (266), filho de Manoel Cândido V i e i 
ra o de Bernardina Campos Vieira, nascido a 2 
de outubro de 1885, cm Jaguarão, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua da Abolição nu
mero 154 A, 2 o sargento reformado do Exercito 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dc Santo Antônio. (Qualificação reque
rida n. 5.245, 7 a zona) . 

257. ítalo Annibal (207), filho de Oscar Annibal e de Rita 
íVnhibal, nascido a 25 de abril de 1908, no Dis
tricto Federal, residente á rua Dois de Maio n. 21, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida n . 11.536) . 

258. João Pereira Í286), filho de Manoel Pereira o de Maria 
dos Santos, nascido a 24 de março de 1905, em 

Belém, Estado do Pará, residente á rua Senador 
Pompeu n . 161, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida. B . E . 50, n. 7.592, se
gunda zona). \ 

259, Nathalio Barreiros (269), filho do Calvino Barreiros s 
de Pastora Barreiros, nascido a 25 do dezembro dc 
1893, no Districto Federal, residente á rua do Rc-
zemde n . 71, empregado municipal, solteiro com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida. B . E . Sup. 61 nu
mero 8.195, 2 a zona) . 

260. Alceu Baptista (270), filho de João Antônio Pereira e 
de Maria Rosa, nascido a 15 de junho de 1908, no 
Districto Federal, residente á rua Senador Dan
tas n . 22, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal do Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida. B . E . 58, nu
mero 7.720. 2 a zona) . 

201. Tedro de Souza o Silva (271), filho dc Custodio Simões 
de Souza e de Maria José do Souza, nascido a 1 
de agosto do 1895, em São Sebastião de Rio Bo
nito, Estado do Rio do Janeiro, empregado publi
co, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. 
B . E . 58, n . 0.294, 4 a zona). 

202. Flavio Meyer de Freitas (272), filho de José Patro
cínio do Freitas e de Adelaide Maria Meyer de 
Freitas, nascido a 5 de outubro de 1902, no Dis
tricto Federal, residente á rua Carlos Barbosa 
n. 06, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no Districto municipal de Ilha do Governador.; 
(Qualificação requerida. B . E . 03, n . 11.711, 
7 a zona) . 

203. Gaslão Nery (273), filho de Mareio Philafiano Nery e 
dc Sarah Bandeira Nery, nascido a 2 de agosto de 
1909, ri,,, Districto Federal, residente á rua Joa
quim Silva, 10, contador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Antônio. 
(Qualificação requerida n. 0.905, 2 a zona). 

20-1. Oswaldo Souza Pereira (274), filho dc Vicente José 
Pereira e de Carolina de Souza Pereira, nascido a 
9 de maio de 1903, no Districto Federal, residente 
á rua Emilia Sampaio n. 31, guarda-livros, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida . 
TI. 4.903, 6 a zona) . 

205. Reynaldo Lopes Barbosa (275)'* filho de Manoel Joa
quim Barbosa e de Francelina Lopes Barbosa, 
nascido a 3 de janeiro de 1908, no Districto Fe
deral, residente á rua Senador Eusebio n. 58. 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no . 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida. B . E . Sup. 61, u. 8.197. 2 a zona). 

206. Moysés de Carvalho (270), filho de Alberto de Oliveira 
c de Amélia de Sá Carvalho, nascido a 7 de se
tembro de 1900, em Pelotas, Estado do Rio Gran
de do Sul, residente á rua dos Arcos n. 45, com
mercio,, solteiro, com domicilio eleitoral'no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida n . 8.244. 2 a zona) . 

207. João Dias de Almeida (277), filho de José Dias de A l 
meida e de Rosalina Seraphim da Costa nascida á 
a 8 de abril dc 1891, em Bomfim, Estado da Ba
hia, empregado da Saúde- Publica, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida n . 7.910, 2 a zona). 

268. Alderico Castello da Silva (278), filho dc Durcelino 
Ignacio da Silva e de Evaugelina Castello da S i l 
va, nascido a 13 de abril de 1903, cm Victoria, Es
tado do Espirito Santo, residente á Estrada do 
Dendê n . 13,. pedreiro, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação. B . E . 63, n . 4.812, 
4 a zona) . 

209. Fcrnandino da Fonseca (279), filho de Ignacia Maria 
da Conceição, nascido a 7 de agosto de 1908, no 
Districto Federal, residente na ' Colônia Z 
1, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida. B . E . 59, n. 2.473, 
I a zona). 
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270. Quirino Antônio da Costa (280), filho de Leandro. An-
tino da Costa e de Perciliana Maria da Cencei-
ção, nascido a 2 de outubro de 1899, em Cabo 
Frio, Estado do Rio de Janeiro, residente á Es
trada do Dendê n. 404, operário, casado, com do-
micili oeleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida nume
ro 4.802, I a zona) . 

271. Joaquim Duarte de Lima (281), filho de Manoel Cae
tano de Lima e de Diamantina Rosa de Andrade, 

- nascido a 23 de fevereiro de 1893, no Districto 
Federal, residente á Praia do Barão n . 147, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal-de Ilha do Governador. (Qualifica
ção requerida n. 4.856, I a zona) . 

272. Edgard Werner Nicolau Koebeke (282), filho de Curt 
Adalberto Koebeke e de Barbara Theresa Koe
beke, nascido a 18 de agosto de 1904, no Districto 
Federal, residente á rua do Lavradio n . 48, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação 
requerida n. 7.949, 2 a zona) . 

273. Antônio Moreira de Lima (283), filho de Manoel T i -
burtino de Lima e de Quiteria Maria da Concei
ção, nascido a 7 de maio de 1900, em Quipapá, 
Estado de Pernambuco, residente á rua Joaquim 
Silva n. 114, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districio municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida. <B. E . 55, n. 7.347, segun
da zona) . 

274. Floriano Rodrigues Martins (284), filho de Manoel 
Rodrigues Martins e de Leonor Martins Pereira, 
nascido a 5 de janeiro de 1910, no Districto Fe
deral, residente á rua do Senado n. 108, empre
gado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida. B . E . 55, n . 7.268. 2 a zona) . 

275. Paulo Ribeiro de Moura (285), filho de Avelino R i 
beiro de Moura e de Laura Fernandes Moura, 
nascido a 20 de fevereiro de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua São Francisco Xavier 

•n. 487, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida. B . E . 55, n . 7.393, segunda 

, . zona). 
276. Antônio Ximonez Merino (286), filho de Antônio X i -

menez Arrojo e de Maria Morino Ângelo, nascido 
a 28 de setembro de 1909, no Districto Federal, 
residente á rua Leoncio Albuquerque n . 51, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida. B . E . 50, n . 7.032, 2 a zona). • 

277. Osmar Ferreira Pitança (287), filho de Francisco 
Ferreira Pitança e de Carmen da Gosta Pitança, 1 

nascido a 13 de outubro de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua 24 de Maio n. 1.059, 
funecionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio., 
(Qualificação requerida n. 9.279, 6 a zona). 

278. Alberto Moraes Mello (288), filho de Maria José de 
Moraes, nascido a 23 de maio de 1888, em Queluz, 
Estado de Minas Geraes, residente á Estrada do 
Camboalá s|n. funecionario publico, casado, com. 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida n . 5.766, 
8 a zona). 

279. Oscar Fernandes de Souza (289), filho de João Fer
nandes de Souza e de Maria Gonçalves de Souza, 
nascido a 12 de março de 1899, no Districto Fe
deral, residente á Avenida Mem de Sá n . 200, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 73, n . 30.083, I a zona). 

280. Raphael Guilherme Villard (290), filho, de José Villard 
e de Engracia Schiavo, nascido a 7 de dezem
bro de 1896, no Districto Federal, residente á 
rua Paula Mattos n . 7, esculptor, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio ..(Qualificação requerida n . 2.334, 
2 a zona). 

281. Orlindo dos Santos Coutinho (291), filho de Martinha 
Joaquina de Figueiredo, nascido a 13 de novem

bro de 1908, no Districto Federal, residente á rua 
General Belegarde n. 117, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 60, n. 96, 4 a 

zona.) 
282. Osmar Silva (292), filho de Emílio Pereira da Silva e 

de Maria Antonia Novaes, nascido a 8 de maio de 
1913, em Leopoldina, Estado de Minas Geraes, re
sidente á rua Emerenciana n. 22, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-/ 
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
66, n. 114, 4a zona.-) 

283. Alberto Menssores (293), filho de Silvestre Menssores 
e de Cândida Gonçalves Menssores. nascido a 27 
de agosto de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua do Caftete n . 300, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 57. nu
mero 9.700, 7 a zona.) 

284. Luiz Maranhão Regos (294), filho do João Freire Re
gos e de Avelina Baptista Regos, nascido a 24 de 
janeiro de 1889, em Santa Rita V, Estado de Per
nambuco, residente á rua João Caetano n. 93, es
tivador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação "ex-
jfficio", B . E . 73, n. 30.492, I a zona.) 

285. Augusto Lopes Fogaça (295), filho de Francisco de 
Assis Lopes Fogaça e de Maria José Fogaça, nas-

. cido a 17 de setembro de 1890, em Porto das F l o 
res, Estado de Minas Geraes, residente á rua Dois 
de Dezembro n. 30, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerda, n . 5.251, 2 a 

zona.) 
286. Albino Ferreira da Silva (29G), filho de Manoel Ferrei

ra da Silva Júnior e de Gerfrudes Catharina Fer
reira da Silva, nascido a 7 de abril de 1903, em 
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua João Torquato n . 299, casa 1, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal" de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, ri". 2.178, 7* zona.) 

287. Carlos Botelho Jusfino (297),, filho de João Botelho Justi-
no e de Estephania Parente Botelho, nascido a 31 
de abril de 1913, no Districto Federal, residente á 
rua José Bonifácio n . 238, casa 2, electricista, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-
pal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 51, 
n . 7.165, 2 a zona.) 

288. Antono Caetano da Silva (298), filho de Hyppolito Cae
tano da Silva e de Dorothéa Maria de Jesus, nas
cido a 15 de novembro de 1901, em Parahyba^do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Fer
nandes Guimarães n . 61, casa 3, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
6.925, 3 a zona.) 

289. Onil de Carvalho Gitahy (299), filho do Elpidio Gitahy 
e de Ignez Gitahy, nascido a 16 de dezembro de 
1899, no Districto Federal, residente á rua Pei
xoto de Carvalho n. 13 A, motorista, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, numero 
4.507, I a zona.) 

290. Benjamin Amaral dc Souza (300), filho de Ignez Rosa 
de Carvalho, nascido a 31 de março de 1897, no 
Districto Federal, residente á rua Capanema nu-
aiero 22, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 66, n . 65, 4" zona.) 

2\)1. Eugênio Manhães (301), filho de Germano Manhâes e 
de Joanna Manhães, nascido a 13 de novembro de 
1889, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Santo Amaro n. 05, motorista, sol-

- teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualficação requerida, 
n . 1.378, 2 a zona.) 

292. Carlos Portugal de Castro (302). filho de Manoel Se
verino de Castro e de Maria Portugal de Castro, 
nascido a 29 de março de 1906, em Belém, Es-

Ttado do Pará, residente á travessa da Paz n. 41, 
icommercio, casado; com domicilio eleitoral njo 
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districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . (Supplemento), 01, n . 8.190, 2 a 

zona.) 
£93. Adolpho Xavier de Andrade (303), filho de Manoel X a 

vier de Andrade e de Amélia Justina de Andrade, 
nascido a 19 de novembro de 1890. em Sergipe, 
residente á Praia da Engenhoca n . 73, militar, 
reformado, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, n . 4.615, I a zona.) 

294. Pedro de Salles Paiva (304), filho de João de Mendonça 
Paiva e de Rosalina 'Cabral Paiva, nascido a 31 
de janeiro de 1903. no Districto Federal, residen
te á Praia do Jequiá n . 244, pescador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualficação requerida, nu
mero 4.861, I a zona.) 

295. Antônio de Souza Santos (305), filho de Manoel de Sou
za Santos e de Anna Luiza da Conceição, nascido 
a 14 de junho de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua Formoza n . 48, pescador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
n . 4.944. I a zona.) 

296. Djalma Pacheco de Azevedo (306), filho de Trajano 
Pacheco de Azevedo e de Odette Barbosa Martins, 
nascido a 13 de agosto de 1906, no Districto Fe
deral, residente á Praia da Olaria n . 93, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, n . 4.591, I a zona.) 

, 297. Bernardo Antônio Corrêa (307), filho de Antônio Júlio 
Corrêa e de Maria Amélia, nascido a 5 de julho 
de 1892. no Districto Federal, residente á rua A r -
chias Cordeiro n . 886, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 63, n. 10.737, 
7* zona.) 

298. Manoel Gonçalves Rodrigues (308), filho de Manoel 
Gonçalves Rodrigues e de Theodora Rodrigues, 
nascido a 3 de maio do 1898, no Districto Fe
deral, residente á rua Marquez de Sapucahy, 315, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dc Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n. 7.187, 4 a zona.) 

299. Remo Berlansa (309), filho de Raphael Berlansa e de 
Phelomena Berlansa, nascido a 17 do setembro de 
1902, no Districto Federal, residente á rua Gon
çalves n . 61, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 5.258, 4 a zona.) 

300. Israle Cysneiros Ferreira da Silva (310), filho de Ol i -
vio Ferreira Cordeiro da Silva e de Alice Cysnei
ros Ferreira da Silva, nascido a 26 de maio de 
1905, em Recife, Estado de Pernambuco, residen
te á rua Carioca n . 66, sobrado, desenhista, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
55, n. 7.358, 2' zona.) 

301. Paulo Balthazar da Silveira (311), filho de João Ba l -
thazar da Silveira e de Maria da Gloria Vascon
cellos da Silveira, nascido a 7 dc junho de 1890, 
no Districto Federal, residente á rua Francisco 
Salles n . 17. commercio, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 4.896, 8 a zona.) 

302. Victorino Dias (312), filho de José" Dias e de Maria 
Silveira Dias, nascido a 16 de junho de 1908, em 
Petropolis, Estado do Rio do Janeiro, residente á 
rua S. Clemente n . 69, commercio. solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, n . 6.927, 3 a 

zona.) 
303. Arnaldo de Siqueira (313), filho de Luiz Antônio de 

Siqueira e do Antônio Lavarse Siqueira, nascido 
a 17 de setembro de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Farme de Amoedo n . 135, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 6.811. 3" zona.) 

304. Luiz Cordeiro de Castro (314), filho de Manoel Cor
deiro de Castro e de Leonidia Luiza de Castro. 

nascido a 22 de julho de 1892, no Districto Fe
deral, residente á Praia do Zumby n . 123, com-
merciante, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, n . 4.612, I a zona.) 

305. Odette de Abreu (315), filha de Antônio Lino de Abreu 
e de Rosalina Conceição de Abreu, nascida a 31 de 
agosto de 1906, no Districto Federal, residente á 
rua Haddock Lobo n. 72, commercio, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 5.304, 4 a zona.) 

300. Carlos Joaquim Barbosa (316), filho de Manoel Joa
quim Barbosa e de Francelina Lopes Barbosa, 
nascido a 17 de junho de 1905, no Districto Fe
deral, residente á rua Almirante Cochrane nume
ro 280, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 1.352, 2 a zona.) 

307. Ilerminiq Aranles (317), filho de Estanislau Jacob 
Arantes e dc Avelina Maria Arantes, nascido a 21 
de julho de 1912, no Districto Federal, residente 
á Estrada do Cacurá s|n, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, numero 
4.613, 1" zona.) 

308. João dc Araújo Salles (318), filho de Manoel de Araú
jo Pereira e de Maria Salles, nascido a 11 de ju 
lho de 1896, no Districto Federal, residente á rua 
Tavares Bastos n . 296, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 2.571, 2 a zona.) 

S0D. Tancredo Pimentol de Medeiros (319), filho de Antô
nio Pimentel de Medeiros e de Justina Espirito 
Santo, nascido a 13 de maio de 1893, no Districto 
Federai, residente á rua 4 de Novembro n . 102, 
motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 66, n . 119, 4 a zona.) 

310. Oswaldo Montenegro (320), filho de Manoel Pantaleão 
Montenegro e de Rosa Alves Campos, nascido a 22 
Je dezembro de 1907, em Alagoas, residente á rua 
dos Arcos n . 38, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 7.927, 2° zona.) 

311. Jcronymo Pujals (321), filho de Affonso Pujals e de 
Seraphina Melich Pujals, nascido a 4 de janeiro 
de 1913, em Palmeiras, Estado dc São Paulo, re
sidente á rua Quixada n . 33, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 57 processo nu
mero 9.667, 4 a zona). 

312. Deloges Caminha (322), filho de Antônio Manoel Ca
minha e de Raphaela Alves Caminha, nascido a 6 
outubro de 1902. em Passo Fundo, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á Avenida Gomes Frei
re, 92, actor, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, Processo n . 7.576, 2 a zona) 

313. Belmiro Simões (323). filho de José Simões e de Mana 
do Carmo, nascido a 17 de agosto de 1907. no 
Districto Federal, residente á rua Rego Uarros 
n» 53, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificaçãj 
requerida n. 5.249, 4 a Zona.) 

314. Judith Itabello de Vasconcellos (324). filha de lusé 
Rabello de Vasconcellos e de Amélia L . Rabcllo de 
Vasconcellos, nascida a 17 de novembro de 18fe5, 
no Districto Federal, residente á rua Miguel Ran
gel n . 99, domestica, viuva, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 63, n . 10.736, 7 a Zona.) 

315. Antônio Pereira da Silva (325), filho de Ismael Perei
ra da Silva e do Maria Pereira da Silva, nascido 
a 15 do março de 1885. em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Copacabana n. 4. ne
gociante, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 6.477, 2 a Zona.) 

310. Dcrmeval Teixeira Figueiredo (326), filho de Catha-
rino Pereira de Figueiredo e de Ignez Castriota, 
nascido a 6 de janeiro de 1909, em Nicthcroy, 
Estado rio Rio de Janeiro, residente á rua Santa 
Christina n . 13, commercio, solteiro, com domi-
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cilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida n . 8.218.) 

317. Alfredo Calado (327), filho de Carlos Calado e de Jove-
lina de Siqueira Calado, nascido a 18 de julho de 
1898, cm Magé, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Dorothéa Eugenia n . 160, operário, 

casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requeri
da n . 8.118, 7 a Zona.) 

318. Dulphim Lopes Moreira (328), filho de Francisco Lo
pes Moreira e dc Maria Rosa da Conceição, nas
cido a 22 de fevereiro de 1903, no Districto Fe
deral, residente á rua Simumbu' n . 92, grapliico, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 
59, n. 7.792, 2 a Zona.) 

319. Waldemar do Carmo Martins (329), filho de Maria do 
Carmo Peregrino, nascido a 28 de maio de 1885, 
em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á roa Amorim n. 51, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal dc Ajuda. 
(Qualificação requerida. B . E . 55, n . 7.310, 2'* 
zona.) 

320. Alfredo de Souza Mattos (330), filho de Alfredo de 
Souza Mattos c de Elisa Clara Mattos, nascido a 
27 de abril de 1899, São Salvador, Estado da 
Bahia, residente á rua Hermenegildo dc Barros 
n . 20, carteiro, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida n. 7.932, 2 a Zona.) 

321. Aigontina da Cunha Loureiro (331), filha de Raul Ho
mem de Loureiro e de Francisca Amélia da 
Cunha Loureiro, na?«ida em 5 de dezembro do 
1900, no Estado do Pará, residente á rua do Re
zende n. 38, funecionaria publica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districio municipal dc San-
t . Antônio. (Qualificação requerida, Processo nu
mero 70, 4 a Zona.) 

Francisco Silva de Jesus (332), filho de João Baptista 
da Silva e do Florencia Veríssima de Jesus, nas
cido a 8 de fevereiro de 1907, no município dc 
Agua Limpa,, Estado de Minas Geraes, residente 
á rua Senador Alencar n . 89, casa 22, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E. 
00. n. 94,, 4 a Zona.) 

323. Manoel Ribeiro (333), filho de Antônio Ribeiro e de Ig-
nacia da Conceição, nascido a 20 de julho dc 1890, 
em Lamegó, Portugal, residente á rua Barão da 
Gamboa n . 18, proprietário, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal do Ajuda. 
(Qualificação requerida. B . E . , 66, n . 112, 4 a 

Zona.) 
324. Alzira Tavares Dias (334). filha de Maria Elisiaria, 

nascida a 2 de abril de 1898. no Districto Fede
ral, residente á rua Ypiranga n. 36,. casa 4, ope
raria, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida n . 6.007, 9 a Zona.) 

325. João Francisco Coelho Lima (335}, filho de João de 
Freitas Lima e de Julieta Esmeralda Coelho L i 
ma, nascido a 29 de janeiro de 1903, em Belém. 
Estado do Pará, residente á Avenida Rio Branco 
n. 137, bancário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
-equerida n. 4.392, I a Zona.) 

326. Edmundo Pinto Silva (336), filho de Seraphim Sihâo 
da Silva e de Estephania Leal da. Silva, nascido a 
25 de março de 1905, no Districto Federal, resi
dente á rua Guayaba n. 95, electricista, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 07. nu
mero 134, 5 a Zona.) 

327. Hi,'íysés Ramos (337), filho de Francisco Ramos da S i l 
va e de Maria Faustina da Silva, nascido a 7 de 
abril de 1907, em Pirapetinga, Estado -de Mi 
nas Geraes, á rua Barão de São Felix n. 07, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cio municipal de Santo .Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 145, 7 a zona.) 

328. Carmelita Campos do Oliveira Í33S). filha Je Afíonso 
Fernandes de Castro Oliveira e de Joseplia Cam
pos de Oliveira, nascida a 21 do marco de 1902. 
em fíecife. Estado de Pernambuco, residente á rua 

Gustavo Sampaio, 118, funecionaria publica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Oualifieacâo reouerida. 
numero 6.764, 3 a zona.) 

329. Carlos Ferreira de Freitas (339), filho de Francisco 
Torta de Freitas e de Maria Ferreira de Freitas, 

. nascido a 7 de setembro de 1905, no Districto Fe
deral, residente á rua Bento Lisboa, 48, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificarão re
querida, n . 7.227, 2 a zona.) 

.330. Arthur Rodrigues Teixeira (340), filho de Francisco 
Caetano Rosa e de Rosa Rodrigues Teixeira, nas
cido a 16 de junho de 1901, no Districto Federal, 
residente á praia do Jequiá, 2, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal üo 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida. B . 
E . 61, n . 4.701, I a zona.) 

331. Eduardo Antônio dos Santos (341), filho de Domingos 
José dos Santos o de Paulina Augusta do Abreu 

Costa, nascido a 14 de setembro de 1907, no Dis
tricto Federal, residente á rua Assis Carneiro, 108, 
casa 5, commercio, solteiro com domicilio eleito
ral no districto municipal dc Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 10.951, 7 a zona.) 

332. Edgard Martins (342), filho do Lúcio Fruciuoso Mar
tins e de Elvira da Costa Martins, nascido a 2 de 
outubro de 1901, no Districto Federal, residento 
á rua Costa Rica, 21, empregado publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
7.286, 7 a zona.) 

333. Mario Corrêa Dias (343), filho de João Corrêa Carneiro 
e de.Felisbina Dias Corrêa, nascido a 20 dc mar
ço de 1912, no Districto Federal, residente á rua 
Coriry, 149, graphico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n . 8.731, 7 a zona.i 

334. Pedro de Mendonça (344), filho de Antônio Alexandrino 
de Mendonça e de Honoria Leopoldina Mendonça, 
nascido a 27 de setembro de 1907. no Districto 
Federal, residente á rua Maria do Carmo, 121, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i 
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, B . E . 66, n . 50, 4 a zona.; 

335. Jozino Barcellos (345), filho de Amélia Maria do Souza, 
nascido a 7 de dezembro de 1911, em Campos, Es
tado do Rio de Janeiro, residento á rua da Lapa, 
81, commccio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieti municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n. 133, 5 a zona.; 

336. Augusto da Gama Malcher (346), filho de Valeriano da 
Gama Malcher e dc Zúleika Maria Tlieodora Mar
tins Malcher, nascido a 26 de dezembro de 1910. 
no Estado do Pará, residente á rua Cândido Bc-
nicio, 540, c. 14, commercio, solteiro, corii domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida. n . 2.i>C<0. 8 a 

zona.) 
" 337. Francisco Barros Júnior (347), filho dc Francisco do 

Barros e de Maria Apotinaria dc Souza, nascido a 
31 de janeiro de 1900, no Districto Federal, re
sidente á estrada do Caicó. 6, commercio. casado, 
•com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida. B . 
E . 59, n. 4.597, 4 a zona.) 

338. Cecilio de Almeida Ribeiro (348), filho de Ignacio dc 
Almeida Ribeiro e de Maria Gomes do Rosário, 
nascido a 30 de dezembro de 1884, no Districio Fe
deral, residente á praia do Galeão, 50, operário, 
casado, c im domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificarão re
querida, B . É. 68. n . 260, 4 a zona.) 

339. João José Ávila (349), filho de Theotonio José Ávila 
e de Henrinnefa Maria Ávila, nascido a 14 de ja
neiro de 1885. no Districto Federal, residente á 
rua Pio Dutra. 51. operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida. B . E . Sup. 
61. n . 4.737. 1 a zona.' 

340. Gui l r . i "rmrio Alvos Mrn-eir-a '3501. filho de José Alves 
M. reira e fie Emilia Gaspar, nascido a 2 de de
zembro dc 1005. n.) Districto Federal, residente á 
rua do Catfole. 291. estueador. solteiro, com domh-
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ciiio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 2.599, 5 a zona.) 

341. Domingos Graceffi (351), filho de Vicente Gràceffi 
e de Maria Saleme, nascido a 9 de abril de 1909, 
no Districto Federal, residente á rua do Senado, 
95, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral n.o 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 78, 4 a zona.) 

342. Rubens Ribeiro Cabral (352), filho de Manoel Ribeiro 
Cabral e de Luiza Lopes Cabral, nascido a 10 de 
janeiro de 1911, em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Riachuelo, 042, commer
cio, solteiro, com' domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re 
querida, n . 84, 4 a zona.) 

343. David de Oliveira (353), filho de Corina de Oliveira, 
nascido a 30 de abril de 1887, no Districto Fe
deral, residente á rua Guatemala, 188. commercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
10.950, 7 a zona.) 

344. Alfredo Borges Pereira (355). filho de Antônio Borges 
Pereira e de Rita Rosa Pereira, nascido a 20 do 
julho de 1911, no Districto Federal, residente á 
rua Visconde de Nictheroy, 114, c. 1, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 9.665, 7 a zona.) 

345. Paulo Rabello (357), filho de Thomaz da Costa Rabello 
Júnior e de Adelia do Bomfim Rabello, nascido a 
10 de junho de 1908, no Districto Federal, resi
dente á rua Uberaba, 12, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . -120, 5 a zona.) 

346. Moacyr Galvão da Silva (358), filho de Aguida Marga
rida-do Amparo, nascido a 24 de março de 1910, 
no Districto Federal, residente á rua do Mattoso, 
183, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 140, 5 a zona.) 

347. Rdül Pereira Alves de Magalhães (359), filho de Do
mingos Pereira Alves de Magalhães e de Maria 
da Conceição Magalhães, nascido a 29 de março 
de 1875, no Districto Federal, residente á rua Pu-
juca, 20, operário, casado, com domicilio eleitoral 

' no districto municipal dfc Ilha do Governador. 
. (Qualificação n . 47, 4 a zona.) 

34Ô. Ai'y Sayão de Araújo (360). filho de Levindo Xavier de 
Araújo e de Adelina Sayão-de Araújo, nascido a 2 
de julho de 1888, no Districto Federal, residente 
á rua Visconde de Itauna, 94, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
7.450, 4 a zona.) 

; 349. JOão Baptista Lauria (361). filho de Pasehoal Lauria 
e de Carmelia Mancuzo, nascido a 27 de agosto de 
1909. no Districto Federal, residente á rua do 
Riachuelo, o*4. operário, solteiro, com domicilio 
sloitoral no districto municinal de A.iuda. (Oua
lifieacâo requerida, n . 7.521, 2 a zona.) 

350. Romeu V . L i v i (302), filho de Victorino V . L i v i . é de 
Lea V . L i v i , nascido a 26 de setembro de 1895. 
em Cachoeira .Estado do Rio Grande do Sul, re
sidente á rua da Gloria. 82. nroorietario. casado, 
com domicilio eleitoral no districto municioal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 7.925, 2 a 

zona.) 
351. Norival Augusto da Silva Caninos (363). filho de Celes

tino Augusto da Silva Campos e de Leonor ds. 
Silva Campos, nascido a 25 de dezembro de 1906 
no Districto Federal, residente á rua Visconde de 
Nictheroy, 60, operário, casado, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de Ajuda, (Qua
lificação requerida, n . 11.896. 7 a zona.) ) 

352. Walkir Guimarães (364), filho de Agenor Guimarães 
e de Eulalia Guimarães, nascido a 4 de abril de 
1913, no Districto Federal, residente á rua Sena
dor Furtado, 106-A*estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Aiuda. 
(Qualificação requerida, n . 7.652, 4 a zona.) 

353. OJetto Magalhães Pinho (365). filho de Custodio Fran
cisco Pinho e de Messias Magalhães Pinho, nas
cido a 9 de fevereiro de 1902. em Chapéo d'Uvas. 

Estado de Minas Geraes, residente* â rua Senador 
Euzebio, 396, funecionario publico, -casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.186^ 
4 a zona.) - ̂  

354. Ivo Borges Machado (366), filho de Antônio Borges 
Machado e de Lucinda Rosa Machado, nascido a 
20 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, ri&-
sidente no becco Salgueiro. 22. operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
7.505, 2 a zona.) 

355. Athayde Marques da Silva (368). filho de Manoel Mar
ques da Silva Júnior e de Guilhermina Pereira 
Rosas, nascido a 28 de julho de 1907.no Districto 
Federal, residente á rua Hyppolito da Costa, 33, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação, reque
rida, n . 8.230, 2 a zona.) 

350. Carmen Domingues Pinto (309). filha de Calixto Do-
mingues e de Maria Gonçalves Domingues, nas
cida a 3 de julho de 1904, no Districto Federal, 
residente na estrada Engenho da Pedra, 539, par
ceira, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida n . 11.900, 7 a zona.) 

357. Sylvio Fernandes (370), filho de Manoel José Fernandes 
e de Luiza Cardoso Fernandes, nascido a 13 do 
agosto de 1907, no Districto Federal, residente á 
rua General Pedra, 133, sobrado, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antônio. "(Qualificação requerida, 
n . 7.191, 4 a zona.) 

358. Francisco de Paula Lorenzo (371). filho de Lorenzo 
Costabili e de Thereza Gifoli .nascido a 22 de no
vembro de 1901, no Districto Federal, residente á 
rua Senador Vergueiro, 116. commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 112, 5 a zona.) 

359. Francisco Ribeiro (372), filho de Antônio Ribeiro e de. 
Ignacia da Conceição, nascido a 2 de novembro de 
1898, no Districto Federal, residente á rua da 
Harmonia, 30, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação "ex-officio". B . E . 73. n . 29.848. I a 

zona.) 
360. Carlos Ferreira Coelho de Mattos (373). filho de Ma

noel Ferreira Coelho de Mattos e de Julia da Con
ceição de Mattos, nascido a 9 de novembro.de 1897. 
no Districto Federal, residente á rua Almirante 
Alexandrino, 200, commercio. casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de A.iuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 56. n . 7.497. 2 a 

zona.) 
361. José Ferreira Coelho de Mattos (374). filho de Manoel 

Ferreira Coelho de Mattos e de Julia da Concei
ção de Mattos, nascido a 21 de setembro de 1896. 
no Districto Federal, residente Á rua Jardim Zoo
lógico, $7, commercio .casado, com domicilio elei
toral no districto municioal de Aluda. (Oualifi
eacâo requerida, B . E . 61, n . 10.750. 6 a zona.y 

362. Alcebiades Amaral de Arau.io (375"). filho de João José 
Rodrigues de Araújo e de Vicencia Amaral de 
Araújo, nascido a 18 de outubro de 1900. em Be
lém, Estado do Pará. residente á rua do Senado. 
103, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 77. 4 a zona.) 

303. Antenor Ramos (376), filho de Galdino Ramos e de 
Jacinta Maria da Conceição .nascido a 19 de ou
tubro de 1901, no Estado de Minas Geraes, resi
dente á rua Irapuá, 204, commercio. casado, com 
domicilio eleitoral no districto munieioai de A l u 
da. (Qualificação reouerida. n . 7.914, 2 a zona.): 

364. Manoel Messias Brandão (377). filho de Manoel Ouexa-
leira do Nascimento e de Francisca Maria da Con
ceição, nascido a 14 de fevereiro de 1894, em rfanta 
Anna do Ipanema, Estado de Alagoas, residente á 
rua Moncorvo Filho, 49, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, n . 6.330, 4 a 

zona.) 
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3G5, João Monteiro da Silva (378), filho de Manoel Monteiro 
da Silva de Thereza de Oliveira Monteiro da 

li Silva, nascido a G de maio de 1889, no Districto 377. 
dr Federal, residente á rua Vista Alegre, 12, com

mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-
<Í. tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque-
. • rida, n. 7.912, 2 a zona.) 

366. Mario Sampaio Guimarães (379), filho de Arthur Sam
paio Guimarães e de Maria Sampaio Guimarães. 378 
nascido a 19 de janeiro de 1902, em Campos, Estado 
do Rio, residente á rua da Harmonia, 9-5, c. 2, 
chauffeur, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 10.739, 7 a zona.) 

367. Condido Ramos Nogueira (380), filho dc Judith Ra
mos da Conceição, nascido a 11 de março de 379. 
1904, cm Cabo Frio, Estado do Rio de. Janeiro, 
residente á rua. Formosa n. 8, operário", casado, 
com domicilio eleitora] no districto municipal do 
lha do Governador. (Qualificação requerida, nu
mero 4. 595, I a zona .) 

368. Manoel Joaquim Ramalho (381), filho dc Joaquim Lou
reiro Ramalho e de Emilia Rosa Pires, nascido 380. 
a 9 dc julho de 1883, em Terras do Bouro, Por
tugal, residente á rua Cintra n . 64, funecionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 67, n . 119, 5 a zona.) 

369. Caetano José Teixeira (382), filho de Caetano José 
Teixeira da Fonseca e de Maria Francisca da Ro- 381. 
cha Fonseca, nascido a 7 de março de 1891, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Pojun-
ca n. 3, commercio,' casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, n . 4.590, I a 

zona.) 
370. Jn.rand.vr da Silva Medon (383), filho de João da Silva 38.?. 

Mcdou o de Beatriz de Oliveira Medon, nascido a> 
29 de novembro de 1911, no Districto Federal, 
residente á Praia do Galeão n. 194, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, n. 1.95Ó, I a zona.) 

371. Jorge Cavalcanti de Barros ,e Acioly (384), filho do 383. 
- L José de Barros c Acioly de Vasconcellos e de 

Guilhermina Broya Acioly, nascido a 10 de no
vembro dc 1880, em Aracaju, Estado do Sergipe, 
residente á estrada Marechal Rangel n . 505, 
funecionario publico, casado, com domicilio elei
tora! no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n . 6.053, 8 a zona.) 

372. Auslregcsilo Conceição (385), filho de João Pompelio 381. 
da Conceição e de Tsmenia de Carvalho Conceição, 
nascido a 20 de dezembro de 1911, no Districto 
Federal, residente á Praia São Bento n . 128, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distrietes 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, u . 64, 4 a zona.) 

373 Joaquim Loureiro (386), filho de Antônio Loureiro e 
de Genoveva do Jesus, nascido a 24 de setembro 385. 
de 1890, no Districto Federal, residente á rua 
Bambina n. 93, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua

lificação requerida, B . E . 59, u . 6.727, 3 a zona.) 
37í. .Alberto Galdino de Oliveira (387), filho de Antônio 

Gaídino de Oliveira e de Adelaide Coitinho do 
Carvalho, nascido a 21 dc agosto de 1902, no Dis
tricto Federal, residente á rua Pirahy n . 5, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 7.-930, 2 a zona.) 

375. Joaquim Cardoso Loureiro (388), filho de Manoel Car
doso Loureiro,e de Anna Emilia de Souza Lou
reiro,, nascido a 11 de agosto de 1906,. no Dis
tricto Federal, residente á rua Magalhães nume
ro 30, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santo Antoiuo. 
(Qualificação requerida, n . 7.976, 2 a zona.) 

370. Antônio Novaes (389), filho rio José da Costa Ribeiro 
Novaes c de Cecília Maria da Conceição, nascido , j ^g 
a 14 de agosto de 1904. no Districto Federal, re
sidente á rua Paula Brito n . 57, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-

D80. 

387. 

cinal do Ajuda. (Qualificação requerida, nume
ro 11.118, 6 a zona.) 

Waldyr Rosa (390), filho de Ignacia Maria da Conceição, 
nascido a 24 de setembro de 1905, no Districto 
Federal, residente á Praia Jequiá n . 36, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, n . 4.866, I a zona.) 

Manoel Joaquim da Silveira (391), filho de Joaquim 
José da Silveira e de Guilhermina José da S i l 
veira, nascido a 23 dc junho de 1892, no Districto 
Federal, residente á rua Paranapuam n. 300, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, n . 4.577, I a zona.) 

Manoel Bonifácio Pedrosa (393), filho de Jacintho Bo
nifácio Pedrosa c de Carolina Marques Pedrosa, 
nascido a 17 de agosto de 1901, no Districto Fe
deral, residento á rua Senhor Mattosinhos n. 42, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 7.190, 4 a zona.) 

Benedicto Francisco Freitas (394), filho de Fran
cisco Antônio Tavares e de Rita Anna de Freitas, 
nascido a 13 de dezembro dc 1911, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Frei Caneca nu
mero 179, commercio, soltsiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n . 6.535, 4 a zona.) 

Nelson Campos de Freitas (395), filho de Ezequiel Pires 
de Freitas e de Marianna Campos de Freitas, 
nascido a 28 de março de 1912, no Districto Fe
deral, residente á rua do Rezende n. 89, com-, 
mercio, solteiro, com domicílio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n. S.118, 2 a zona.) 

João Baptista Filgueiras (390), filho do Avelino Gon
çalves Filguoiras e do Emilia Loures Filgueira, 
nascido a 25 de maio de 1896, em Mirahy, "listado 
dc Minas Geraes, residento í rua Pedro [ n. 7, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 8.193, 2 a zona.) 

Jesus de Oliveira Falcão (397), filho de Osório Fer
nandes de Albuquerque Falcão e de Michel Tlvn-
nilla de Oliveira Falcão, nascido a 30 de novem
bro dc 1909, no Districto Federal, residente á 
rua Américo Vesp cio n. 43, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal oc 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 2.843, 8 a 

zona.) 
Álvaro Carneiro de Mello (398), filho de Manoel Frar.-

cisce de Mello c de Ermelinda Carneiro do Meilo. 
nascido a 9 de janeiro de 1901,.no Districto Fe
deral, residente, á rua Dr. Pinheiro Freire nu
mero 05, funecionario municipal, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
de Paquetá. (Qualificação ex-officio, nume
ro 40.850.) 

Humberto dc Lucca (399), filho dc Antônio dc Lucca 
e de Antonietta Bixardi de Lucca, nascido a 17 de 
dezembro de 1907, no Districto Federal, residente 
á rua Lins de Vasconcellos n, 45, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
59, n . 6.724, 3 a zona.) 

Luiz Matheus de Almeida (400), filho de Manoel Joa
quim de Almeida e de Adelaide Thereza Josephi-
na, nascido a 30 de maio de 1889, no Districto 
Federal, residente á rua Júlio do Carmo n. 476, 
casa 4, chauffeur, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 45. n . 579, 4 a zona.) 

Eduardo Domingos da Silva (34), filho de Domingos 
José da Silva o do Paulina da Silva, nascido^ a 
25 de novembro de 1912, em Florianópolis, Es
tado de Santa Catharina, residente á rua do Re
zende n . 10, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ainda. (Qua
lificação requerida, n. 7.814, 2 a zona.) 

Jorge Gomes Moreira (140), filho de Alfredo Gomes 
Moreira c de Jesuina de Moraes Couto, nascido 
a 18 de fevereiro de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua das Laranjeiras n . 285, casa 5-, 
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pintor solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n . 8.222, 2 a zona.) 

389 Luiz Duarte (220), filho de José Luiz Duarte e de 
Albina Ferreira Duarte, nascido a 20 de junho de 
1894 no Districto Federal, residente á rua Basi-
Iio da Gama n . 36, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 4.035, B . E . nu
mero 61, I a zona.) 

390 Perciliano Neves da Silva (254), filho de Manoel Neves 
da Silva c de Eulalia Custodia do Sacramento, 
nascido a 16 de fevereiro de 1899, em Campos. 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Sal-; 
danha da Gama n . 102, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 61, nu
mero 8.231, 2 a zona.) 

391. Aula Dutra de Macedo Canejo (367), filha de Arthur 
Dutra de Macedo e deOlivia Quintão de Macedo 
Teixeira, nascida a 14 de agosto de 1898, no Dis
tricto Federal, residente á Praia dos Tamoyos 
n . 41, em Paquetá, professora, casada, corn do-
mieilio eleitoral no districto municipal de Iihas. 
(Qualificação ex-officio, n . 24.967, B . E . nume
ro 9, 4 a zona.) 

392. Victor Araújo (401), filho de Paulina Pereira, nascido a 
9 de fevereiro de 1911, no Districto Federal, re
sidente á rua Alegre n . 13, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 3 . E . 
n . 195, 8 a zona.) 

393. Oscar Telles Esberard (402), filho de Raphael Fran
cisco Esberard e de Orphila Telles Esberard, nasci
do a 6 de abril de 1892, em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á Praia da Freguezia 
n . 26, negociante, viuvo, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 63, n . 4.940, I a 

zona.) 
394. Hermilio Silva (403), filho de Augusto César da FJlva, 

nascido a 3 de agosto de 1881, em "Victoria, Es
tado do Espirito Santo, residente á rua Petropolis 
n . 28, commercio, casado, com domicilio, elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E . 45, n . 6.901, 2 a zona.) 

395. Alberto Carlos de Araújo Guimarães (404), filho de 
Carlos Alberto de Araújo Guimarães e de Maria 
Magdalena Macedo de Araújo Guimarães, nasci
do a 26 de abril de 1905, em. Petropolis, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Torres de A l 
meida n . 52, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 65, n. 7.320, 2 a zona.) 

396. Joaquim Oliveira Castro (405), filho de Joaquim Pirss 
do Oliveira Castro e de Emilia de Oliveira Cas
tro, nascido a 19 de abril de 1892, na Districto 
Federal, residente á rua Buenos- Ayres n . 31, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal'de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 1.036, I a zona.) 

397. Carlos Pinheiro da Fonseca (406), filho de Caetan-i 
Pinteiro da Gama e de Isabel Bastos da Fonseca, 
nascido a 8 de maio de 1885, no Districto Fe
deral, residente á rua. Santa Leocatíia a. 19, 
medico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n. 7.351, 2 a zona.) 

398. Antônio Pacheco (407), filho de Joaquim Pereira e de 
Palmyra Jesus Pacheeo, naseido a 10 de abril de 
1903, no Districto Federal, residente á rua Theo-
doro da Silva n . 320, casa 4. empregado publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
n . 9.984, 0 a zona.) 

399. Walter Déster (408), filho de Jorge Dêster e de Dora-
licc Déster, nascido a 16 de novembro de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua da Passa
gem n. 110, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 61, n. 8.112, segunda 
zona.) 

400. Mario Francisco Leão (409), filho de Bruno Francisco 
Leão e de Paulina Máxima da Conceição, nascido 
à 28 de abril de 1904, no Districto Federal, resi- , 
dente á Praça da Freguezia n . 72, operara sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E . 06, n . 53, 4" zona.) 

401. Hélio Lage üchòa Cavalcante (410), filho de Hen
rique Barbalho Uchôa Cavalcante e de Edith Lage 
Uchôa Cavalcante, nascido a 3 de abril de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua Raul Pom-
péa n . 18, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E . 66, n. 101, 4* zona.) 

402. Luiz Rezende Reis (411), filho de José'Antonio de Re
zende Reis e de Josepha dos Santos Reis, nascido 
a 8 de janeiro de 1906, no Districto Federal, re
sidente a rua Miguel de Paiva n. 36, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 82, 5* zona.) 

403. Luzia Christo de Abreu (412), filha de Dalco de Abreu 
e de Marietta Christo de Abreu, nascida a 5 de no
vembro de 1910, em Bello Horizonte, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Bolívia n . 62, em
pregada publica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 11.550. 6 a zona.) 

404. Francisco Fernandes 'Castello (413). filho do Leo
nel Fernandes Castello e de Adelaide da Rocha 
Castello, nascido a 6 de dezembro do 1891, em 
Vietoria, Estado do Espirito Santo, residente, á rua 
Nove n . 15, funecionario publico, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Gover
nador. < Qualificação requerida, B . E . «"8, a. 220, 
4- zona.) 

405. José Gallo Martins (414), filho de José Gallo e do An
tonia Martins Alvares, nascido a 16 do agosto de 
1907, no Estado do Rio de Janeiro, residente á 
Praia de Jequiá n . 22, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
61, n . 4.706, I a zona.) .ji 

406. João José Coelho (415), filho de Deoclccio José" Coelho 
e de Attina Rodrigues-Dias, nascido a 24 de junho 
de 1911, em Píratinin~a, Estado de Minas Geraes, 
residente á rua do Rezende n. 33, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 82, 4" zona.) 

407. Maurício Winitskwoskt (416), filho de Abrahão• W i n i -
. tiskwoski e de Augusta Winitsksvoski, nascido a 

31 de abril de 1896, no Estado de S. Paulo, resi
dente á rua Engenho de Dentro n . 256, commer
cio, casado, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 76. 1 I a zona.) 

408. "Vicente Freire Gentil 1,117), filho de Ramon Freire 
Rodrigues e de Mercedes Gentil Arroyo, nascido a 
2a de fevereiro de 1913, no Districto Federal, re
sidente á rua da Constituição n . 55, sobrado, mo
torista, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n. 87, 3 a zona.) 

409. José Condo ^Filho (418), filho de José Conde e de Car-
men Alonso, nascido a 9 de maio de 1905, no Dis
tricto Federal, residente á rua Barão da Gamboa 
n . 21, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação ex-
officio, ~B. E . 73, n . 30.253.) 

410. Antônio Marcai (419), filho de Manoel Marcai e do 
Alcina Pinheiro Marcai, nascido a 14 de abril de 
1899, no Districto Federal, residente á Praia Gua
nabara n. 269, commercio, casado, com domicilio 
eleitora] no districto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, B . E . 08, n. 242, 
I a zona.) 

411. Antônio Borges (420), filho -de Manoel José Borges e 
de Elvira Maria dos Anjos, nascido a 24 de de
zembro de 1884, no Districto Federal, residente á 
rua Sete n . 471, operário, casado. (B. E . 68, nu
mero 25i, 4a zona.) 
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412. Constaneio Borges de Jesus (421), filho de Leopoldino 
José de SanfAnna o d& Maria Eusebia da Encar-
nação, nascido a 26 de agosto de 1903, em São 
Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Ita-
eolomy n. 61, empregado publico, solteiro, com 
domieilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
uo Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
59, n. 4.596. 1" zona.) 

'5i3. Guilly Furtado Bandeira (422), filho de Francisco 
Raymundo Furtado e de Laurentina Fesch Fur
tado, nascida a 15 de marco de 1900, em Victoria 
Estado do Espirito Santo, residente á Estrada dos 
Macacos n. 61, empregado publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.800, 
8" zona.) 

'414. Miranda Affonso dos Santos (423), filho de Luiz Af
fonso dos Santos e de Maria Antonia Ribeiro, nas
cido a 5 de abril de 19H, em Cantagallo, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua S. Pedro n. 280,' 
commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 66, n . 111, A" zona.) 

'415. ibão José Ventura Filho (424), filho de João José 
Ventura e de Julia Augusta Ventura, nascido' a 23-
de julho de 1889, no Districto Federal, residente & 
rua Ribeiro Almeida n. 25, commercio, casado, 
•som domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 01, numero 
8.006, 2* zona.) 

416, Afcel da Silveira Gonçalves (425), filho de Antônio 
da Silveira Brum e de Eulalia Gonçalves Alves, 
nascido a 24 de fevereiro de 1912, no Districto 
Federal, residente á Praia da Guanabara n. 209, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Qualifi
cação requerida, B . E . 68, n . 281, 4" zona.) 

'417. Lucia Maria dc Araújo (426), filha de Pedro Alcântara 
de Araújo c de Celestina Rosa do Jesus, nascida a 
13 da dezembro de 1911, em Lorena, Estado de 
S. Paulo, residente á rua Benjamin Gonslant nu
mero 127, estudante, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, B . E . 94, 4" zona.) 

Jc/aquina de Castilho Ribeiro (427), filha de Anlonio 
Alves de Castilho e de Maria Celeste de Castilho, 
nascida, a 25 de junho de 1893, em Gnaratiba, 
Districto Federal, residente á rua Qxiatro n. 5, 
professora municipal, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação ex-officio, B . E . 9, n . 2.446, 
4' zona.) 

419. Artemidóro Alves de Oliveira (428). filho de Ber-
nardina Alves de Oliveira, nascido a 24 dc outubro 
de 1913, no Districto Federal, residento á rua do 
Cattete n. 221, estudante, solteiro, com domicilio 
eleit-oraí no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, B . E . 13-2, 5" zona.) 

420. Didio Martins (429), filho de Thiago Francisco Martins 
e de Adelaide Martins .de Abreu, nascido a 10 de 
dezembro de 1905, no Districto Federal, residente 
á Estrada Paranapuam n . 242, operário, casado, 
som domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . 
E . 59, n . 4.508. 1* zona.) 

421. Gümercindo Bouchardet (430), filho de Joany Bou-
chardet e de Catharma Lemos Bouchardet, nas
cido a 21 de julho de 1890, em Pureza, Estado do 
Rio efe Janeiro, residente á Avenida Salvador de 
Sá n. 23, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 7.190, 4* zona.) 

422. M/mocl Benedicto dos Santos (431), filho de Leonardo 
Benedicto dos Santos e de Rosalina Braga dos 
Santos, nascido a 11 de fevereiro de 1894,'em Vilía 
de Itapcmerim, Estado do Espirito Santo, resi
dente á rua Gonçalves n . 13, padeiro, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 

i Antônio. (Qualificação requerida, n . 81, 5" zona.) 
423. A&erto de Souza Monteiro (432), filho de Ernesto 

Souza Monteiro e de Joanna Souza Monteiro, nas
cido a 13 de maio' de 1889, no Districto Federal, 
residente á rua Alfredo Reis n . 40, electricista, 

418. 
1?) 

casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida 
n . 8.826, 7* zona.) 

424. João Lucas de Azevedo (433), filho de Margarida A u 
gusta, nascido a 20 de fevereiro de 1895, no Dis
tricto Federal, residente á Avenida Mem de Sá nu
mero 164, commercio, solteiro, eom domicilio elei
toral no districto • municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 7.975, 2* zona.) 

425. João Ribeiro das Chagas (434), filho de Erasm,".. Ribeiro 
das Chagas e de Luiza Ribeiro das Chagas, nas
cido a 1 de abril de 1907, no Districto Federal, 
residente á Travessa das Partilhas n . 48, pintor, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 45, 
n . 5.792, 4* zona.) 

426. Antônio Dias de Carvalho (435), filho de Antônio Dias 
de Carvalho e de Maria Augusta Dias de Carvalho, 
nascido a 15 de outubro de 1876, em Juiz de Fora, 
Estado de Minas Geraes, residente em Copacabana, 
dentista, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 3.578, 3 a zona.) 

427. Eponina Octaviano Bittencourt (436), filha de Her-
mogeno José Octaviano e de Christina Cavaca Octa
viano, naseida a 31 de maio de 1908, em Palmyra, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Barão de 
Mesquita n . 242, domestica, casada. com_ domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, B . E . 62, numero 
11.192, 0" zona.) 

428. Adão Augusto Machado (437), filho de Joaquim Machado 
e de Maria da Luz Machado, nascido a 6 de agosto 
de 1910, no Districto Federal, residente á rua 24 
de Maio n. 907, casa 17, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 66, n. 93, 
4" zona.) x 

429. João Soares Bittencourt (438), filho de João Bitten
court e de Maria Adelaide Bittencourt, nascido a 
21 de março de 1913. no Districto Federal, re
sidente á rua Anna Guimarães n. 33, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

. municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 47, n . 6.944, 2 a zona.) 

430. Gustavo Adolpho Burlamnqui Caetano da Silva (439), 
filho de Gustavo Cândido da Silva e de Ameha 
Burtamaqui Caetano da Silva, nascido a 7 de fe
vereiro de 12'2, no Districto, Federal, residente 
á rua da Harmonia n . 60, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero .6.074, 4 a zona.) 

431. Antônio da Rosa Soares (440), filho de Antenor da 
Rosa Soares e dc Franeisca Cândida Soares, nas
cido a 23 de marco de 1908, em Santa Maria Ma-
gdalena, Estado do Rio de Janeiro, residente a 
rua Dr. Piragibo n . 15-A, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 7.199, 4a- zona.) 

432. Álvaro Dias Vianna (441), filho de Argemira Rosa 
Vianna, nascido a 11 de outubro da 1900, em Be
lém, Estado do Pará, residento á rua dos Arcos 
» . 10, casa 4, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 66, n . 92, 4 a zona.) 

433. Maria da Conceição Soares .442), filha de Carlos Soa-
„ 'res e de Eslephania de Oliveira Soares, nascida 

a 2 de agosto de 1906, em Pernambuco, residente 
á rua Affonso Penna n . 22, empregada publica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal do Ajuda. (Qualificação ex-officio, B . 
E . 18, n. 1.910, I a zone.) 

434. Rubens Seta (443), filho de Carmino Seta e de Leonia 
Lattari, nascido a 2 de outubro de 1900, no Dis
tricto Federal, residente á rua Bento Lisboa nu

mero 88, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 83, 5 a zona.) 

435. João Barbosa de Souza Braga (444), filho de Manoel 
Justino Ferreira Braga e de Anna Barbosa de 
Souza Braga, nascido a 13 de novembro de 1873, 
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1.37. 

438. 

439. 

440 

441 
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443 

444 

445 
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no Districto Federal, residente á rua do Ipiran
ga n . 9G, commercio, casado, com domicilio elei

toral uo districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 7.952, 2 a zona.) 

José Cândido de Oliveira (445), filho de Alfredo Cân
dido de Oliveira e de Jovina Maria Ferreira d-> 
Oliveira, nascido a 1 de outubro de 1904, no Es
tado do Rio do Janeiro, residente á rua Marqucz 
de Sapucahy n . 287, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districio municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, nume
ro 7.192, 4 a zona.) 

Anlonio Elias de Araújo (440), filho de Manoel Elias 
•de Araújo e de Vitalina Maria de Lima, nasci
do a 11 de setembro de 1901, em Bebedouro, Es
tado de Alagoas, residente á rua do Rezende nu
mero 33, sobrado, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo 

Antônio. (Qualificação requerida, u . 7.900, 2 3 

zona.) 
Joab Cândido dos Santos (447), filho dc Francisco A l 

meida Santos e de Augusta Cândida, nascido a 
25 dc junho de 1896, no Districto Federal, resi
dente á rua Fernandes Fonseca n . 145, casa 7, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, B . E . 68, n . 163, 4 a zona.Jf 

lUiêlydcs Barbosa Soares (448), filho de José Barbosa 
Soares e de Evangelina Barbosa, nascido a 17 de 
maio de 1909, em Magé, Estado do Rio de Janei
ro, residente & rua Fernandes Fonseca n . 145, 
casa 8, operário, viuvo, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 08, n. 195, 4 a 

zona.) 
Sc.Mphim de Carvalho Rosas (449), filho de Antônio 

Carvalho Rosas e de Maria Preciosa de Carva
lho, nascido a 25 de julho de 1904, no Districto 
Federal, residente á rua Dias Fortes n. 43, me-
chanico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 61, n . 8.199, 2 a zona.) 

Adiicmar Pinheiro de Souza (450), filho de Joaquim 
Pinheiro de Souza e de Fé Balbina de Souza, 
nascido a 14 de junho de 1899, em Valcnça, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Izolina 
n . 77, operário, viuvo, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 61, n. 9.797, 3 a zona.) 

Allpio da Costa Teixeira (451), filho de Salustiano da 
Costa Teixeira e de Luiza Maria da Conceição, 
nascido a 15 de agosto de 1898, no Estado do Rio 
do Janeiro, residente á rua Sete, operário, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E . 68, n. 156, 4 a zona.j 

Muioel Ferreira Coelho (452), filho de Francisco Fer
reira Coelho e de Rosa Machado, nascido a 12 do 
maio de 1902, no Districto Federal, residente á 
rua Marquez de Sapucahy n . 12, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
66, n . 110, 4 a zona.) 

JoJé Saes (453), filho de Antônio Saes e de Anna Ca
valheira, nascido a 12 de março de 1910, no Dis
tricto Federal, residente á rua Emilia Guima
rães n . 22, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua-

- lificação requerida, B . E . 66, n. 103, 4 a zona.) 
Leopoldo Varella Pereira de Souza (454), filho de 

Narciso Pereira dc Souza e de Marietta Varella 
Pereira de Souza, nascido a 26 de junho de 1913,, 
no Districto Federal, residente á praia do Zum
by n. 41, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Gover-

, nador. (Qualificação requerida, B . E . 66, n . 5, 
4 a zona.) 

João Damasceno (455), filho de Paulino Damasceno a 
de Mana Augusta, nascido a 24 de julho de 1910, 
em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente a Estrada Paranapuam n. 17, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

4 47 

450. 

431. 

municipal de Ilha do Governador. (Qualifica
ção requerida, B . E . 68, u . 205, 4 a zona.) 

Antônio Theodoro Lisboa da Silva (450), filho de An
tônio Lisboa da Silva e de Máxima Lisboa da 
Silva, nascido a 9 dc novembro de 1891, em São 
Salvador, Estado da Bahia, residente ã rua Cam
po da Paz n. 81, barbeiro, solteiro, coir domici
lio eleitoral no districto municipal de Sinto An
tônio. (Qualificação requerida, n, 190, 8 a zona.), 

418. Arisleu Bittencourt (457), filho de Antônio de Olivei
ra Bittencourt e do Rosa Mayrinck de Ramos, 
nascido a 1 de setembro de 1900, no Districto 
Federal, residente á rua Fernandes Fonseca nu
mero 83, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida, B . E . 08, n. 234, 
4 a zona.) 

Í Í9. Jorge lvo do Nascimento (458), filho de Francisco 
Assis do Nascimento c de Raymunda Balbina do 
Nascimento, nascido a 19 de maio de 1913, no 
Districto Federal, residente á rua Almirante F i 
gueiredo sem numero, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B. E . 
68, n. 179, 4 a zona.) 

Coümero Lopes Nascimento (459), filho dc Cliristino 
Amancio do Nascimento e de Cecília Lopes do 
Nascimento, nascido a 6 de março de 1913, no 
Districto Federal, residente á rua Capanenia nu
mero 517, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida. B . E . 68. nu
mero 183, 4 a zona.) 

Álvaro Monteiro Pinto (460), filho de llerminio Mon
teiro Pinto e de Helena da .Conceição Monteiro, 
nascido a 2 dc dezembro de 1899. no Districto 
Federal, residente á estrada Eng. da Pedra nu
mero 569. commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 2.344, 7 a zona.) 

Waldemar Paulo de. Lemos (461), filho de Augusto 
Cecilio de Souza Lemos e de Corina Amélia Le
mos, nascido, a 14 de novembro de 1900, em 
São Salvador. Estado da Bahia, residente á rua 
Carolina Machado n. 874, casa 2, commerciç^ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 
63, n . 10.738, 7 a zona.) 

Albcrfma Carlota Tavares (402), filha do Manoel de 
Souza Tavares e de Manoela de Souza Tavares, 
nascida a 14 de setembro de 1880, no Districto 
Federal, residente á travessa Vista Alegre n. 24, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 1.896, 2 a zona.) 

Júlio de Andrade Cunha (463), filho dc Joaquim Mo
reira da Cunha c de Maria Izabel Andrade Cunha, 
nascido a 17 de novembro de 1887, no Districto 
Federal, residente á rua S. Luiz Gonzaga n. 62, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 2.923, 5 a zona.) 

•João Messina (464), filho de Antônio Messina e dc Do
mingas Mcrcadante, nascido a 7 de setembro do 
1898, no Districto Federal, residente á rua Gra-
zai n. 155, motorista, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação n. 7.325, 7 a zona.) 

3o~Jè de Araújo (465), filho de João Norberto de Araú
jo e de Josepha Dantas de Araújo, nascido a 31 
de dezembro de 1909, no Districto Federal, re
sidente á rua Laurindo Rabello n. 57, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 
55, n . 7.267, 7 a zona.) 

Manoel Ribeiro dos Santos (466), filho de Ignacio 
Ribeiro dos Santos c de Francisca Nascimento 
das Chagas, nascido a 8 de dezembro de 1912, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
travessa D . Mathilde n . 22, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 7.772, 5 a zona.l 

453. 

454. 

456. 

457. 
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474. 

458. Igneb Negri de Brito (467), filha de Ângelo Miguel 
Negri e de Esther Dal Negro Negri, nascido a 7 
de novembro de 1895, na Capital do Estado de 
S. Paulo, residente á estrada Cap. Barbosa n. 10, 
professora municipal, casada, com domicilio 470. 
•eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação ex-officio, B . E . 9, 
n . 25.232, 4 a zona.) 

£59. Francisco Alves de Salles (468), filho de Francisco 
Teixeira Salles e de Maria Alves de Salles, nas-
nascido a 5 de fevereiro de 1882, no Estado de 
Espirito Santo, residente á Estrada Paranapuam 
n. 10, motorista, casado, com domicilio eleitoral 471. 
no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, n . 4.845, I a zona.) 

'460. Joíio Pereira Alves (469), filho de Manoel Francisco 
Alves e de Josephina Rosa de Mello Alves, nas
cido a 3 de maio de 1899, em Magé, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á praia do Jequiá n . 4, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida. B . E . 65, n . 4.729, 472. 
I a zona.) 

[•461. Gentil Rosário Filho (470), filho de Gentil Estevão do 
Rosário e de Albertina Estevão do Espirito San
to, nascido a 6 de dezembro de 1908, no Distr i 
cto Federal, residente á praia Engenhoca n. 95, 
pescador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ilha do Governador. 473. 
(Qualificação requerida. B . E . 61, n . 4.691, 
I a zona.) 

462. Manoel Messias Filho (471), filho de Manoel Messias 
Mello e de Maria da Conceição de Jesus, nascido a 
28 de maio de 1913, em Mucambo, Estado de 
Sergipe, residente á praia do Zumby n . 113. com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida. B . E . 6$, n . 1.721, 4 a zona.) 

403. Raul Marques (472), filho de Max Spiegel e de Maria 
Rosa de Jesus, nascido a 8 de fevereiro de 1895, 
no Districto Federal, residente á rua Gago Couti
nho n. 6, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 6.473, 2 a zona.) 

46:5. Olympio Dias (473), filho de Emiliano Dias dos Santos, 475. 
, e de Esmeraldina Dias, nascido a 31 de agosto de 

1900, no Estado do Espirito Santo, residente á 
rua Christovão Colombo n . 90, operário, casado, * 

• com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
8.284, 6 a zona.) 

465. Jc-sé Belarmino da Silva (474), filho de Belarmino da 
Silva e de Maria da Conceição, nascido a 27 de 476. 
setembro de 1890, em Bonito, Estado de Pernam
buco, residente á rua Sete .n. 513, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida. B . E . 68, n . 171, 4 a zona.) 

460. Ailhur Monleiro Ferreira (475), filho de Antônio 
Joaquim Ferreira e de Cândida Monteiro da 477, 
Silva, nascido a 7 de abril do 1880, no Districto 
Federal, residente á Estrada Engenho da Pedra 
n. 787, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
("Qualificação requerida, n . 7.192, 7 a zona.) 

407. Anlonio Marques Graça (476), filho de Joaquim Mar
ques Graça e de Maria José Ribeiro, nascido a 5 
de novembro de 1883, em Portugal, residente á 
rua Fernandes Fonseca n . 147, commercio, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida. 
B . E . 68, n . 218, 4 a zona.) 

408. Nurival Gomes Moreira (477), filho de Alfredo Gomes 
Moreira e de Jesuina Gomes Moreira, nascido a 
7 de janeiro de 1913, no Districto Federal, resi- ^79. 
dente á rua das Laranjeiras n . 457, pintor, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 70, 5 a zona.) 

409. Henrique Alves de Oliveira (478), filho de Francisco 
-Alves de Oliveira e de Martinha Benedicla Alves, 
nascido a 16 de novembro de 1912, em Catagua-

478. 

zes, Estado de Minas Geraes, residente no morro 
de Santo Antônio n. 10, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 24, 4 a zona.) 

João Alves de Souza Sobrinho (479), filho de Fran
cisco Alves de Souza e de Emilia Teixeira de 

_Souza, nascido a 22 de dezembro de 1881, em 
Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á estrada do Cacuiá n . 608, operário, casado, com 
domicilio e le i tonl ' no districto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida. B . 
E . 68, n . 160, 4 a zona.) 

Milton de Vasconcellos Monteiro (480), filho de 
Manoel Nascimento Monteiro e de Maria Leopol-
dina de Vasconcellos Monteiro, nascido a 24 de 
janeiro de 1897, em Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte, residente á rua Maldonacfò n . 06, of
ficial do Exercito, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida. B . E . 08, n . 223, 4 a 

zona.) 
Noé de Oliveira Costa (481), filho de José Florentino 

Costa e de Florentina Costa, nascido a 25 de abril 
de 1911, em Aracaju', Estado de Sergipe, resi
dente á rua Filgueiras Lima n . 08, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 11.550, 6 a zona.) 

José Venancio (482), filho de João Venancio José da 
Rosa e de Arminda de Souza, nascido a 16 de de
zembro de 1900, no Estado de. Minas Geraes, re
sidente á rua Teixeira Ribeiro n. 20-A, empre
gado da Saúde Publica, casado, com domicilio 
eleitoral nó districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 9.283, 7 a zona.) 

Sebastião Guimarães de Souza (483), filho de Se
bastião Fonseca de Souza e de Magdalena Gui 
marães de Souza, nascido a 23 de novembro de 
1912, em Sucupira, Vassouras, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Bento Lisboa n . 161, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida. B . E . 66, n . 117, 4 a zona.) 

Guiomar Soares da Silveira (484), filha de Vicente 
Antônio da Silveira e de Cândida» Gonçalves da 
Silveira, nascida a 3 de julho de 1886, em Ni 
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro,, residente á 
rua Belmira n . 92, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 8.724, 
7 a zona.) 

Alcebiadcs de Oliveira (485), filho de Antônio Franco 
de Oliveira e de Rosa Augusta da Conceição, 
nascido a 14 de junho dc 1901, no Districto Fe
deral, residente á estrada da Bica n . 125, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida. B . E . 08, n . 298, 4 a zona.) 

Antônio-Pereira da Cunha (486), filho de Francisco 
Pereira da Cunha e de Maria Carlota, nascido a 
5 de novembro de 1987, no Districto Federal, re
sidente á avenida Henrique ValladaresnT 12, so
brado, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto muuicifjal de Santo Antônio.: 
(Qualificação requerida, n . 8.220, 2 a zona.) 

Jayfne Ptolomy da Rocha (487), filho de Jayme Ptolo-
my da Rocha e de Angelina de Freitas Rocha, nas
cido a 8 de dezembro de 1911, no Districto Fe
deral, residente á rua Paysandu' n . 152, chimico 
industrial, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 8.215, 2 a zona.) 

Maria do Carmo da Rocha Vianna (488), filha de 
Álvaro da Rocha Vianna e de Maria Thereza Tor-
quato da Rocha, nascida a 1 de maio de 1904, no 
Districto Federal, residente á rua Pereira de 
Siqueira n . 34, funecionaria publica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 137, 4 a 

zona.) 
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480. Antônio da Rocha Vianna (489), filho de Álvaro da 
Rocha Vianna e de Maria Thereza Torquato da 
Rocha, nascido a 17 de abril dé 1902, no Distr i 
cto Federal, residente á rua Barão de Mesquita 
a . 863, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, n . 11.117, 6 a zona.) 

481. A/.na Ferreira (490), filha de Manoel José Ferreira e 
de Joanna Luiza de Moura, nascida a 25 de abril 
de 1913, no Districto Federal, residente á rua 
esirada Itacolomy n . 58, domestica, solteira, eom 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida. 
B . E . 68, n . 275, 4 a zona.) 

482. JUíó Fortes de Souza (491), filho de Francisco José 
de «Souza e de Vindelina Maria de Jesus, nascido 
a 15 de fevereiro de 1897, em Padua, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Dez n . 46, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 2.767, 8 a zona.) 

483. Armando Adherbal da Costa (492), filho de Joaquim 
Adherbal da Costa e de Elvira Peres de Campos 
Costa, nascido a 27 de junho de 1887, no Districto 
Federal, residente á rua das Andorinhas n . 37, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida. B . E . 56, n . 7.591, 2 a zona.) 

484. Joaquim Neff Ayrosa (493), filho de José dos Santos 
Ayrosa e de Cândida Neff Ayrosa, nascido a 18 
de julho de 1898, no Districto Federal, residente 
no morro do Vintém n . 22, casa 1, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . 
E . 63, n . 10.744, 7 a zona.) 

485. l o r k Ferreira Jorge (494), filho de Olympio Ferreira 
Jorge e de Alice Meyer Ferreira Jorge, nascido a 
4 de janeiro de 1910, em Campinas, Estado de 
São Paulo, residente á rua Barão de São Francis
co Filho n . 160, medico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 191, 8 a zona.) 

486. Oswaldo Magalhães (495), filho de Olympio de Maga
lhães e de Maria Magalhães, nascido a 14 de 
março de 1901, no Districto Federal, residente á 
rua-"Haddock Lobo n. 60, casa 8, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrito munici
pal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 
56, n . 7.594, 2 a zona.) 

487. Manoel Alves de Castro Júnior (496), filho de Ma
noel Alves de Castro e de Antonia Maria da Con
ceição, nascido a 17 de novembro de 1896, no 
Districto Federal, residente á rua da America 
n . 209, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida. B . E . 56, n\ 7.510, 2 a zona.) 

488. Jc-eé Carlos da Silva- (497), filho de Miguel Archanjo 
da Silva e de Firmina Victorina da Silva, nascido 
a 3 de novembro de 1902, em Arêas, Estado da 
Bahia, residente á Est. de Cacuia n. 596, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

_. nicipal de Ilha do*Governador. (Qualificação re
querida, n . 4.474, I a zona.) 

489. Manoel Luiz Corrêa (498), filho de Manoel Luiz Corrêa 
e de Balbina Rosa Pereira, nascido a 8 de janeiro 
de 1899, no Districto Federal, residente á praia 
do Jequiá n. 244, pescador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, B . E . 58, nume
ro 4.534, I a zona.) 

490. Jusé Bernardino Thiago (499), filho de Manoel Joa
quim Thiago e de Ludovina Rosa, nascido a 27 de 
janeiro de 1906, no Districto Federal, residente á 
rua do Passeio n . 83, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 57, n . 9.666, 
7 a zona.) 

491. Jtóé Violeta (500), filho de Constantino Miguel Violeta 
e de Francisca Domingues Violeta, nascido a 23 de 
janeiro de 1907, no Estado de S. Paulo, residente 
á rua Sete n. 3, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Govcr-

496. 

497. 

nador. (Qualificação requerida, B . E . 68, nume
ro 204, 4" zona.) ,. 

492 José Francisco Ivars (74), filho dc José Felistra Ivars e 
de Adelaide Maria Ivars. nascido a 24 de janeiro 
de 1900, na Capital do Estado de S. Paulo, resi
dente á rua Cândido Mendes n . 57, app. 24, jor
nalista, casado, com domicilio eleitoral no distrijr, 
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n. 6.968. 2 a zona.) 

493. Carlos Gomes Moreira (141), filho de Alfredo Gomes 
Moreira e de Jesuina da Costa Moraes, nascido a 
8 de agosto de 1908, no Districto Federal, resi
dente á rua das Laranjeiras n . 285, casa 5, com
mercio, viuvo, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 8.217, 2 a zona.) 

494. Adelino Augusto de Cerqueira Lima (392), filho de José 
de Cerqueira Lima e de Carolina Augusta de Cer
queira Lima. nascido a 7 de junho de 1863, no 
Districto Federal, residente á rua Diniz Cordeiro 
n . 28, advogado, funecionario publico aposentado, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requeri
da, n . 188, 6 a zona.) 

495. Francisco Machado Vieira (57), filho de Manoel Macha
do Vieira e de Guilhermina Augusta de Mello, 
nascido a 1 de junho de 1897, no Districto Federal, 
residente á rua Smith Vasconcellos n . 38, casa V, 
Laranjeiras, motorista, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 6.324, 2* zona.) 

Victorio Tavolari (93), filho de Frederico Tavorali e 
de Maria Maia Tavorali, nascido a 13 de fevereiro 
de 1904, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
9 579 7 a zona.) 

Leonor Rosa Teixeira (501), filha dc Albino Coelho Mo
reira e de Leopoldina Rosa da Conceição,- nascida 
a 8 de dezembro de 1887, no Districto Federal, 
residente á Est. Itacolomy n. 63, empregado mu- . 
nicipal, viuva, com domicilio eleitoral no districto*» 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, n . 293, 4 a zona.) 

498. Etelvino da Silva Bittencourt (502), filho de Januário 
da Silva Bittencourt e de Aurora da Silva Bitten
court, nascido a 15 de fevereiro de 1890, no Dis
tricto Federal, residente á rua Fernandes Fonseca" 
n . 85, marítimo, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B r. E . 68, n . 197, quarta 
zona.) 

499. Armando Verçosa (503), filho de Alexandre Verçosa e 
de Ernestina Verçosa, nascido a 1 de junho de 
1888, no Districto Federal, residente á rua Ma-
guiné n. 220, funecionario publico, aposentado, 
casado, com domicilio eleitoral no disticto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, numero 
8.200, 6 a zona.) 

Jaras Nunes da Silva (504), filho de Carlos Martins 
da Silva e de Nair Nunes Marfins, nascido a 17 de 
junho de 1912, no Estado do Rio. residente á rua 
Pojuca n. 34, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida, n . 4.599, quarta 
zona.) 

Hugo Alves de Almeida (505). filho de Joaquim Alves 
Pereira e de Justina de Almeida Alves, nascido a 
30 de novembro de 1888, em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Corrêa Dutra nu--
mero 65, motorista, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n . 2.784, 2° zona.) 

502. Tarquinio Tedriel d'Almeida (506), filho de João Car
los Tedriel d*Almeida e de Christina Tedriel d 'Al-
meida, nascido a 16 de junho de 1910, em Capim 
Branco, districto de Chapada, Estado de Matto 
Grosso, residente á rua Riachuelo n. 212, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação ex 
officio. B . E . 08, 4 a zona.) 

500. 

/ 
501. 
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503. 

o 

505. 

506, 

507. 

508 

509 

$ 0 

Manoel Leandro (507), filho de Antônio Nicacio e de 
Maria Leandra Felicia, nascido á 10 de dezembro 
de 1898, em Igreja Nova, Estado do Alagoas, resi
dente á rua da Gamboa n . 83, estivador, casado, 
•som domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação ex officio, B . E . 73, numero 
30.646, 4 a zona.) 

Rubem Teixeira da Silva (508), filho de José Teixeira 
da Silva e de Luiza Cardoso da Silva, nascido a 
16 de janeiro dc 1910, no Districto Federal, resi
dente á rua Barão de Itapagipe n. 367, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio, (Qualificação reque
rida, n. 7.1S5, 4 a zona.) 

Sérgio de Oliveira Araújo (509), filho de Francisco de 
Oliveira Araújo e de Thereza Maria Fainho, nas
cido a 17 de março de 1908, no Districto Federal, 
residente á rua João Cardoso n. 69, estivador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação ex officio, B . E . 
73, n. 30.810, 1« zona.) 

Augusta Alves Fernandes (510), filha de Bento Alves 
Fernandes e de Cacilda Rosa Alves Cornelle, nas
cida a 5 de abril de 1905, no Districto Federal, 

• residente á praia da Olaria n . 03, domestica, ca-
•sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida. B . E . 68, n . 265, 4 a zona.í 

Nicanor Vieira de Souza (511), filho de Bernardino 
Vieira de Souza e de Felicíssimo Coutiuho Vieira, 
nascido a 25 de novembro de 1907, em Araruama, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á Est. de 
Cacuia n. 549, Ilha do Governador, operário sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E . 60, n. 56, 4 a zona.) 

João do Nascimento da Silva (512), filho de Manoel Nas
cimento da Silva e de Marcella Maria das Chagas, 
nascido a 26 de janeiro de 1898. no Districto Fe
deral, residente á rua Alpha n . 33, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 7.228. 2 a zona.) 

Manoel fiam (513), filho de Máximo Ham e de Maria de 
Lourdes. nascido a 30 de julho de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua Aristides Lobo nu
mero 216, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 69, n . 240, 5" zona.) 

Benedicto da Cunha Moraes (514), filho de Innocencio 
da Cunha Moraes e de Guilhermina Honorata de 
Paula, nascido a 14 de setembro de 1906. em Rio 
Preto, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Senador Alencar u . 95, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 70, numero 

511. 
390. zona. 

>12. 

51c 

514 

Ahari . Fernandes K515), filho de Renato Fernandes e 
de Cacilda Rosa Alves Cornelio, nascido a 7 de 
junho de 1913. no Districto .Federal, residente a 
praia do Cocotá n . 63, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
du Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
sup. 01. n . 4.720, I a zona.) 

Abel IlDfirigues (510), filho de Bento Rabello e de Albina 
de Jesus, nascido a 13 de março de 1897, em 
Beira Alta (Portugal), residente á rua do Costa 
n . 102, funecionario municipal, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda.. 
(Qualificação requerida, B . E . 09. n. 241. terceira 
zona. 1 

Arthur Augusto Peregrino Ferreira Júnior (517), filho 
de Arthur Augusto Peregrino Ferreira e de Matlul-
de Leão Peregrino Ferreira, nascido, a -30 de j u 
nho de 1909, no Districto Federal, residente á rua 
Dona Romana n. 51, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajula. 
«Qualificação requerida, n . 5.087. 2 a zona.) 

Waldemiro dos Santos (518), filho de Antônio dos San-
tns e de Maria dos Santos, nascido a 3 de abril de 
1902. no Districto Federal, residente á praia do 
Jequá n. 250. commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districio municipal de Ilha do Go

vernador. (Qualificação requerida, B . E . 68, nu
mero 273, 4* zona.) 

515. Fructuoso Maia (519), filho de Manoel Maia e de Maria 
Nogueira, nascido a 31 de maio do 1876. em Por
tugal, residente á rua Visconde de Maranguape 
n . 93, negociante, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal do Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 70, n . 399, 4 a zona.) 

516. João Lucas Ferreira (520), filho de José Ferreira e de 
Quiteria Maria. Ferreira, nascido a 23 de outubro 
de 1898. èm Aracaju (Estado de Sergipe), resi-
Jente á rua Nabor do Rego n . 29, operário, casado, 

com domicilio eleitoral no districio municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 66, numero 
105, 4 a zona.) 

517. Jayme de Oliveira (521), filho de Rosalina de Souza 
Bello, nascido a 3 de julho de 1892, no Districto . 
Federal, residente á rua Seis n . 89, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, numero 
7.787, 2 a zona.) 

518. Manoel Tavares dc Mello (522), filho de Luiz Henrique-
Vieira de Mello o de Anna Rita de Andrade, nas
cido a 7 de maio de 1907, em Macapá (Estado de 
Pernambuco), residente á avenida Mem de Sá nu
mero 112, radio-telegraphista, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 83. quarta 
zona.) 

519. Eloy Soares Coelho (523), filho de Francisco Soares 
Coelho e de Augusto Ávila Soares, nascido a 24 de 
julho de 1912, no Districto Federal, residente á 
rua Moraes e Vallc n . 20. commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 51, nume
ro 7.167. 2" zona.! 

520. Manoel Apparicio Barcellos (524), filho de Luiz da 
Fontoura Barcellos e de Amélia Godniho Barcel
los, nascido em Pelotas (Estado do Rio Grande do 
Sul), residente á rua São Luiz Gonzaga n. 617, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 7.770, 5 a zona.) 

521. Waldemar Vieira da Silva (525), filho de Lcuvigildo 
Vieira da Silva e de Marcellma Alves Ferreira, 
nascido a 26 de novembro de 1912, no Districto 
Feaeral, residente á rua Piauliy n . 178, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 11.504, 7 a zona.) 

5.22. Alberto Rodrigues (526), filho de Antônio Rodrigues 
e de Ambrosina Rosa Rodrigues, nascido a 8 de 
setembro de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua São Cláudio numero 118, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 7.201, 4 a zona. j 

523. Bernardino Luiz de Oliveira (527), filho de Manoel 
Luiz de Oliveira e de Agueda Rosa da Conceição, 
nascido a 6 de maio de 1905, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua São Luiz de Gonzaga 
n . 209, graphico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de. Ajuda. (Qualificação 
requerida. B . E . 55, n . 7.390, 2 a zona.) 

• 524. Oscar Pinheiro de Carvalho (528), filho de Oscar 
Carvalho e de Maria Pinheiro de Carvalho, nas
cido a 14 de junho de 1908, em Macahé, Estado 
do Rio, residente á rua Laurindo Rabello n. 72, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 180, 8 a zona.) 

025. Sebastião Procopio dos Santos (529), filho de Procopio 
Manoel dos Santos c de Maria Seraphina da Con
ceição, nascido a 20 dc janeiro de 1900, em An
gra dos Reis, Estado do Rio*de Janeiro, residente 
á rua André Cavalcanti n. 102, pesador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
7.985, 2 a zona.) 

520. Cicero André da Silva (530), filho de André Balbmo da 
Silva e de Caiharina Maria da Conceição, nascido 
no Estado de Pernambuco, residente á rua São 
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José n . 32, Inslrador, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida. B . E . n . 0.050, 9 a zona.) 

527. Othon Flores (531), filho dc Ernesto Flores e dc Leo-
•nor Thompson, nascido a ' 27 de novembro de 
1900, na Capital Federal, residente á rua Silveira 
Martins n. 70, casa 1, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . n. 7.524, 
2 a zona.) 

528. Dario Corrêa Pinto (532), filho de Antônio Medeiros 
Pinto e de Julia Corrêa Pinto, nascido a 28 de 
julho de 1912, em Bezerros, Estado de Pernam
buco, residente á rua Tumucumaque n. 99, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no clis-
triclo de Santo Antônio. (Qualificação requerida 
n. 7.805, 8 a zona.) 

529. D.malino Ferreira da Cunha (533), filho de Lindol-
pho Ferreira da Cunha e de Ormezinda Mello, 
nascida a 9 de julho de 1912, no Districto. Fe
deral, residente á rua Joassema n. 37, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . , E . 57, n . 9.572, 7 a zona.) 

530. Mario Landim (531), filho de Pedro de Souza Landim 
e de Maria Laurente Gloria, nascido a 1 de janei
ro de 1898, em Campos Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Sete de Setembro n. 217, I o , 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 00, n. 109, 4 a zoiia.) 

531. Adelino Moreira de Lima (525), filho de João Moreira 
Lima o de Francisca Corrêa da Silva, nascido a 
27 de maio de 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua Pinto Guedes n. 07, casa 1, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda (Qualificação requerida, 
B . E . 59, n . 7.801, 2 a zona.) 

532. Avelino de Souza (530), filho de Ayres Custodio de 
Souza e de Maria Joaquina do Souza, nascido a 
9 de junho de 1903, no Districto Federal, residen
te á rua Monjolos sem numero, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
ílha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E . 68, n . 201, 4 a zona.) 

533. Polybio Custodio (537), filho de Ayres Custodio e de 
Maria Joaquina, nascida a 20 de abril de 1904, no 
Districto Federal, residente á rua Monjolos, sem 
numero, motorista, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal do Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida, B . E . 08, n. 200, 
4 a zona.) 

534. Túlio Hostilio Guillon Nunes (538), filho de Manoel 
Gomes da Costa Nunes e de Malvina Guillon Nu
nes, nascido a 10 de janeiro de 1900, em São Luiz 
do Maranhão, Estado do Maranhão, residente á 
rua Sabará n . 10, commercio. casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 67, n . 118, 5 a 

zona. )• 9 

535. Joaquim Duarte da Silva (539), filho.de Joaquim Du
arte Silva e do Noemia de Oliveira Duarte, nas
cido a 20 de novembro de 1910, em Barra de São 
João Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Clcto Campos n. 01, negociante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. B . E . 60, n. 63, 4 a zona.) 

§36. Henrique Lino da Silva (540), filho de Manoel Lino da 
Silva e de Maria da Conceição da Silva, nascido 
a 18 de outubro de 1911, em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Ifaparica n. 33 A, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. {•Qualifica
ção requerida, n . 11.505, 7 a zona.) 

537. Arthur Arthurlie Lowndes (541), filho dc Fred Henry 
Lowndes* o de Alice de Carvalho Lowndes, nascido 
a 27 de janeiro, de 19.10, no Districto Federal, 
residente á rua lladriock Lobo n. 15, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda, (Qualificação requerida, nu
mero 11.252, 6 a zona.) 

538. Nelson Caldas (542), filho de Pedro Francisco Caldas 
•Í dc Isabel da Fraga Caldas, nascido a 1 de de

zembro de 1885, em Macahé, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Lins de Vasconcellos 
n . 247, industrial, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal fie Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n . 5.'i38, 6 a zona.) 

539. Manoel de Oliveira Filho (513), filho de Manoel 'ile 
Oliveira o de Mathilde de Oliveira Campos, nas
cido a 8 de março de 1903, no Districto Federal, 
residente á rua do Riachuelo n. 363, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto um-
niicpal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n. 8.221, 2 a zona.) 

510. José da Silva (544), filho de Custodio Joaquim da Silva 
e de Maria da Silva, nascido a 7 de abril de 1908, 
no Districto Federal, residente á rua Thomaz Ra-

' bello n . 30, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 61, n. 8.108, 2 a zona.) 

5 í l . Jorge Wilíielm (545), filho de Paulo Wilhelm e do 
Elisa Wilhelm, nascido a 29 de abril de 1897, em 
Curytiha, Estado do Paraná, residente á rua 
Conselheiro Ferraz n. 18, commercio, casado,, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 53, 
n . 7.318, ,2 a zona.) 

5 42. Isidro Martins de Araújo (510), filho de João Martins 
do Araújo e de Maria Benedicta do Espirito San
to, nascido a 14 de maio de 1904, em Victoria, 
Estado de Pernambuco, residente á rua dos Tn-, 
validos n. 70, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 7.973, 2 a zona.) 

5 43. Manoel de Souza Marinho (547)', filho de Salvio de 
Azevedo Marinho e de Elisa de Souza Marinho, 

' nascido a 3 de setembro de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua Grenlialgh n . 32, com
mercio, solteiro, com domicilio eclitoral_ TIO dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n. 6.534, 4 a zona.) 

544. Glaudinicr Fernandes Medeiios (548), filho de, Ismael 
da Silva Medeiros e de Maria da Conceição Fer
nandes Medeiros, nascido a 17 de maio de 1893, 
no Districio Federal, residente á ívá Cataguazes 
n. 82, empregado municipal, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação ex-officio. B . E . 78, 
n . 28.055, 4 a zona.) 

5 43. Valdir Surigué de Uzeda (549), filho de Primitivo Va-
leriano de Uzeda c de Judith Fabregas Surigué 
de Uzeda, nascido a 24 de fevereiro de 1914,ino 
Districto Federal, residente á. rua Caetano Mar
tins n . 5, funecionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação ex-officio, B . E . 08, 4 a zona.) 

540. Alipio de Araújo Rangel (550). filho de Pedro de Araú
jo Rangel e de Ambrozina Carneiro Rangel, nas
cido a 7 de agosto de 1902, no Districto Federal, 
residente á rua Maxwell n . 40, casa 5, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. 
B . E . 55, n . 7.321, 2 a zona.) 

547. Pedro Hugo do Espirito Santo (551), filho de José 
Vicente do Espirito Santo c de Jacinlha Alexan
drina do Espirito Santo, nascido a 29 de abril de 
1877, no Districto Federal, residente á rua Sá 
l i . 323, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal do Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 8.101, 7 a zona.) 

548. Antônio Alberto da Rocha (552), filho de Fernando 
Vieira da Rocha e de Georgina Rangel da Rocha, 
nascido a 29 de março de 1893, no Districto Fe
deral, residente á rua Souza Franco n. 128, con
tador,'' casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 11.555, 6 a zona.) 

549. Antônio Rodrigues (553), filho de João Rodrigues e de 
Ludovina Maria da Conceição, nascido a 8 de 
maio de 1895, no Districto Federal, operário, ca
sado, com domicilio eetitoral no districto muni-, 
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . : 
67, n . 116, 5 a zona.) 

550. Armando de Almeida (554), filho dc Fernando Paulo 
Almeida e de Mathilde Cândida, nascido a 10 de 

http://filho.de
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abril de 1909, no Districto Federal, residente á 
rua General Severiano n . 46, casa 7, "chauffeur", 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B. E . 
61, n . 6.798, 3 a zona.) 

551. CJrlos da Costa (555), filho de Antônio da Costa e de 
Emilia Perez Salgado da Costa, nascido a 10 de 
maio de 1900, no Districto Federal, residente á 
travessa Vista Alegre n . 24, Catumby, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nume
ro 17.228, 4 a zona.) 

552 Oltilia Bittencourt Moreira (556), filha de Manuel da 
Silveira Bittencourt e de Maria Ferreira Bitten
court, nascida a 21 de julho de 1904, no Distri
c i o r eu iT i i i . 1'i'si,.- .i 
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n. 193, 8 a z.nia.) 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do dc Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B. E . 68, n. 255, 4 a 

zona.) 
553. Alidio Vicente (557), filho de Juventino Vicente e de 

Antonia Kosa da Conceição, nascida a 1 de maio de 
1910, no D. Federal, residente a rua Theodoro 
da Silva n. 387, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 10.000, 6 a zona.) 

554. Francisco Villa-Nova Santos (558), Mho de Emilio 
Villa-Nova Santos e de Maximina Villa-Nova San
tos, nascido a 8 de abril do 19J4, no Districto 
Federal, residente á travessa do Mosqucirò nu
mero 0, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda'. (Qualifi
cação requerida, 8. lí. 50, n. 7.509, 2 a zona.) 

555; João Grosz de Sá (559), filho de Manoel de Oliveira e 
Sá e rle Maria Grosz, nascido a 1S de novembro 
de 188S, no Districto Federal, residente á rua 
Beila São João n. 140 commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Saído Antônio. (Qualificação requerida, n. 7.017, 
5 a zona.) 

550. Daniel Francisco da Silva (500), filho de João Fran
cisco da Silva Netto c dc Elidia Francisco da S i l 
va, nascido a 15 de março de 1908, em Vassou
ras, tlslado do Hio de Janeiro, residente á ladeira 
do Faria,. l i . 149, chauffeur, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B. E. 00, n. 90, 4 a zona.) 

557. A,mando Cerrone Pilho (501), filho de Armando Cer
ro nc e de Adelia Marti Cerrone, nascido a 13 de 
setembro de 1907, no Districto Federal, residen
te á rua Porto Alegre u. 58, commercio, casado, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 8.837, 0 a zona.) 

558. Antônio Joaquim Trigo (502), filho de Manoel Trigo e 
de Joaquina Ferreira, nascido a 19 de setembro 
de 1907, no Districto Federal, residente á rua 
Manoel Victorino n. 140,- operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de\ 
Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 70, nu-
nie.i-o 393, 4 a zona.) 

559. M,.vio Alves Cosia (503), filho do Belmiro Alves 
Costa e de Cbaldina Gomes da Costa, nascido a 
3 de setembro de 1902, no Districto Federal, re
sidente á rua Souza Franco n. 19, casa 18, coir.-
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dir-

500. 

tricto municipal 
ção requerida, n 

Bárnaniino Vieira do 
Vieira de Souza 
nascido a 22 de 
Estado do Hio 

de Santo Antônio. (Qualifica-
185, 8 a zona.) 
Souza (504), filho de Felix 
e de Maria Vieira Apolinaria, 

fevereiro dc 1881, ora Araruamu, 
de Janeiro ,residente - á estrada 

501 

do Cacuia n. 549, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, B. E. 66, 
n. 00.) 

Cl.íisliano Ánlhcro de Araújo (505), filho de Joaquim 
Anthero de Araújo e do Cecília Anlbcro de Araújo, 
nascido a 7 de setembro de 1900, no Estado de 
Minas Geraes, residente á rua do Cattete n. 13S, 
quarto n. 13, operário, casalo,. com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B. E . 51, a /.164, 2 a zona.) 

562. Ernestina Ferreira Salles Alves (566), filha de Ernseto 
Ferreira Salles e de El i s ia r i i Salles, nascida a 
9 de julho" de 1893, no Districto Federal, resi
dente á rua Dias da Cruz n. 309, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. 
E. 61, n. 8.105, 2 a zona.) 

503. Luiz Baptista Júnior (507), filho de Luiz Baptista do 
Nascimento e de Edith Silva do Nascimento, nas
cido a 14 de janeiro de 1908, no Districto Fe
deral, residento á travessa Cerqueira n. 15, 
empregado municipal, casado, con domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha de Paquetá, 
(Qualificação ex officio, B. E . 58, u. 42.414, I a 

zona.) 
564. João Luiz da Fonseca (568), filho de Luiz Alexandre 

da Fonseca c de Fiancisca Maria de Jesus, nas
cido a 16 de junho de 1913, em Cuyahá, Estado 
de Matto Grosso, residente á rua Visconde de 
Itauna n. 37, I o andar, funecionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal^de Ajuda. (Qualificação ex officio, B . 
E. 68, 4 a zona.) 

565. Dirceu Pereira Netto (569), filho de Antônio Pereira 
' Netto Júnior e de Floripes Marques de Almeida 

Netto, nascido a 14 de novembro do 1909, cm 
Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, residento 
á rua Barão de Guaratiba n. 15, sobrado, com
mercio, solteiro, com domic:.l'o eleitoral no dis
tricto municipal dc Ajuda. (Quai ;íiração reque
rida, n. 312, 4 a zona.) 

506. Francisco Cetrangolo (570), filho de, Siiverio Cet.ran-
golo e de Antonia Sorrentino, nascido a 11 de 
julho de 1887, na Itália, resid"nte á praia do 
Zumby n. 127, commcrciante. casado, com domi
cilio eleitoral no districto municiput de ilha do 
Governador. (Qualificação requerida. B. TC 68, 
n. 180, 4 a zona. * 

507. Flodoardo Pinto do Oliveira (571)», filho de í.ucio 
Pinto de Oliveira e de Amélia Ernestina de Ol i 
veira, nascido a 10 de dezembro de 1888 ho Dis
tricto Federal, res. á rua Ambrozma n. 30, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

508. Júlio Ferreira (572), filho de Domingos Januário Fer
reira e de Bertha Rosenfeld Ferreira, nascido a 8 
de setembro de 1911. no Districto Federal, resi
dente á rua Francisco Eugênio n. 215, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 294, 9 a zona.) 

509! Manoel Cândido da Silva (573), filho de Cândido da 
Silva e de Maria Augusta da Silva, nascido a 10 
de março do 1912, no Districto Federal, residente 
á rua Barão de Iguatemy n. 4, sobrado, commer
cio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antunio. (Qualificação reque
rida, n. 7.189, 4 a zona.) 

570. Vicente Dias Baldarclli (5741, filho do Augusto Balda-
relli e de Anna Dias Baldarelli. nascido a 15 dc 
dezembro de 1900, em São José do Paraíso, Esta
do de São Paulo, residente á rua Nascimento S i l -
\ a n . 212, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 189, 6 a zona.) 

571. Jorge Kazan (575), filho de Itachid Azem e de Izebode 
Azem, nascido a 11 dc marco de 1911. no Districto 
Federal, residento á rua da Alfândega n . 122. I o 

andar, empregado no commercio. casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida. B . E . n . 63. n . 4.830. 
I a zona.) 

572. Francisco de Assis Rendeiro (570). filho de José Joa
quim Rendeiro e de Apolonia Velloso do Assis 
Rendeiro, nascido a 2 de julho de 1910, no Dis-
trictj Federal, residente á rua Joanna Rego nu
mero 20, mecânico, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal dc Ajuda. (Qualifica
ção requerida, B . E . 57. n . 9.691, 7 a zona.) 

573. Flodoaldo Nunes (577). filho de Virialo Antônio Nunes 
ò de Zulmira da Costa Nunes, nascido a 21 do de
zembro de 1912, uo Districto Federal, residente" á 
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578. 

589, 

590. 

591. 

rua São Carlos n . 09. mecânico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Santo 
Antônio. (Qualificação requerida n. 7.197, 7 a 

zona.) 580. 
57'4. Maria Magdalcna dos Santos (578). filha de Antônio 

Leandro da Silva e de Maria Cândida de Assis, 
nascida a 27 de maio de 1887. no Estado de M i 
nas Geraes, residente á rua General Gamara nu
mero 299, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 09, n . 240, 3 a zona.) 

575. Keynaldo de Souza Pacheco (579). filho de Manoel Ru- 597 _ 
fino Pacheco e de Maria da Conceição dc Souza 
Pacheco, nascido a 21 uo janeiro de. 1911. TO Dis
tricto Federal, residento á rua Itahu' n . 111, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n . 1.454, 7 a zona.) 

570. Miguel Azem (580), filho de Said Azem e de Helena 
Azem, nascido a 22 de janeiro de 1905, em Juiz 5gg 
de Fora, Estado de Minas Geraes. residente á rua 
da Alfândega n. 178, empregado no commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificado requerida, B . É . 
07, n . 157, 3 a zona.) 

577. Ary Padilha Carrilho (581), filho de José Bernardo Car
rilho e de Alberlma de Araújo Padilha Carrilho, 
nascido a 9 de setembro dc 1911, no Districto Fe
deral, residente á rua Pernambuco n. 92, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 3.858.) 

Joaquim Luiz da Silva (582), filho de Luiza Barbosa cia 
Silva, nascido a 12 de julho de 1890, em Belém, 
Estado do Pará, residente á rua Visconde de Ma-
ranguape n . 36, I o andar, commercio, solteiro, com 
domicilio .eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 319. 4 a zona.) 

Oscar da Silva Alves (583), filho de Antônio Caetano 
Alves e de Maria da Penha, nascido a 30 de maio 
de 1901, em Braz, Estado de São Paulo, residento 
á estrada do Rio Jequiá n . 282, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, B . E . 68, n . 175, 4 a zona.) 

580. João Paulo Olech (584), filho de Júlio Olech c de Ber-
tha Pinto Olech, nascido a 27 de janeiro de 1900, 
no Districto Federal, residente á rua Oito dc Dc- • 
zembro n . 08, casa 10, funecionario publico, ca-
sado, com domicilio eleitoral nq districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação •'ex-officio", 
B . E . 68.) 

581. Jorge Martinez Júnior (585). fillm de Jorge Martines 
e de Margarida dos Santos Martinez. nascido a 7 
de janeiro de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua Florianópolis n . 166. operário, solteiro, com 593. 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n , 6.402, 8 a 

zona.) 
582. Mario Gonçalves Costa (580), filho de RaulGontíalves 

Costa e de Adelaide Bezerra Gosta, nascido a 28 
de julho de 1910, no Districio Federal .residente 
á rua Caldas Barbosa n. 29. tvpogranho. solteiro. 594. 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 7.310, 2 a 

zona.) 
583. Cnristovão Malheiros (587), filho de Carlos Malheiros 

e de Maria Cândida Drago, nascido a 8 de maio. 
de 1907, no Districto Federal, residente á rua 
Santo Amaro n. 33, desenhista, casado, com do- 595. 
micilio eleitoral no districto municipal do Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.945, 2 a 

zona.) 
584. C-jnstantino Maia (588), filho de Fructuoso Maia e do 

Anna Joaquina Dias, nascido a 2 de setembro de 
1914, no Districto Federal, residente á rua Vis - 596. 
conde de Maranguape n . 23, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . . 7 0, nu
mero 3.970.) 

58" r*.'aulio José de Oliveira (589), filho de Joaquina Maria 
de Oliveira, nascido a 23 de setembro de 1909, 597. 
em Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua General Gurjão n. 48, pescador,' sol

teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Santo Antônio. (Qualificação requeri
da, n . 2.930, 5 a zomu) 

Carlos Luciano da Rocha (t>90), filho de João Luciano 
Pereira da Silva e de Maria Carolinà da Rochagp 
Silva, nascido a 15 de fevereiro de 1899, em 
Águas Bellas, Estado dc Pernambuco, residente á 
rua Souza Lima n . 17, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 26, nu
mero 0.973, 3 a zona.) i 

Geraldo de Oliveira Tavares (591), filho de Antônio 
Bonifácio dc Oliveira Tavares e dç Maria Anto
nia de Oliveira, nascido a 28 de maio dc 1913, 
em. Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, resi
dente á rua do Rezende n . 33, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 79, 4 a zona.) 

Alfredo da Silva (592), filho do Antônio José da Silva 
e de Rosalina Ferreira Mendes, nascido a 11 de 
janeiro de 1891, no Districto. Federal, residente 
á avenida Gomes Freire n . 120, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distriteo muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida 
n. 391, 4 a zona.) 

Manoel Jonathas do Nascimento (593), filho de Joa
quim do Nascimento e de Antonia Maria do Nas
cimento, nascido a 29 de março de 1910, no Dis
tricto Federal, residente á estrada Santa Izabel 
n . 80, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral uo districto municipal do Santo Antônio 
"(Qualificação requerida, n . 7.807, 8 a zona.) 

. Geraldo Luiz de Oliveira (594), filho do Manoel Luiz 
de Oliveira e de Maria Luiza de Oliveira, nas
cido a 7 de dezembro de 1909, em Barra Mansa, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Bento 
Lisboa n. 88, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida, n . 85, 5 a zona.) 

Gitgorio José do Nascimento (595), filho de Avelino 
José do Nascimento e de Joanna Francisca Cândi
da, nascido á 22 de outubro de 1880, no Districto 
Federal, residente á rua Rio cL- Prata sem nu
mero, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, n; 62, 4 a zona.) 

Ms»*ia Lanyr Ramos (590), filha de"Kiodo Luiz RamosOc 
de Deolinda Ramos, nascida a 10 de março de 
1907, em Itaquy. Estado do Rio Grande do Sul, re
sidente á rua do Riachuelo n . 171, professora, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 303, 4 a zona.) 

P't...lyr Xavier (597). filha de José Fernandes Xavier 
Júnior e de Miquelina Xavier, nascida a 22 do 
outubro de 1910, no Districto Federal, residen
te á rua Barão de São Francisco n . 482, fun
ecionaria' publica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal do Ajuda. (Qualifi-
cnçÃauX-officio. B . E . 68.). 

Nestor Caparelli (598), filho de Godofredo Caparelli e 
Judith Caparelli, nascido a 15 de dezembro de 
1912, no Districto Federal, residente á rua Ba
rão de Fbá n. 40, funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação cx-officio, B . E . 08, 4 a 

zona.) 
Viriato Arruda (599), filho de Antoniefa de Ataide 

Moncorvo, nascido a 29 dc março de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua Cândido Be-
nicio n . 147, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no- districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n . 7.980, 2 a zona.) 

Manoel José Martins (000). filho dc Isolina Maria da 
• Conceição, nascido a 2 do agosto de 1910, no Dis

tricto Federal, residente á estrada Cantagallo 
n. 835. operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no dislricto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 5.509, 9 a zona.) 

Morria Antonia Corrêa de Albuquerque (601, filha de 
Tancredo de Albuquerque e de Benedicta de A l 
buquerque, nascida a 13 de junho do 1902, em 
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Miranda, Estado de Matto Grosso, residen
te á rua Ibituruna n . 122, funecionaria pu
blica, desquitada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação ex-

—;• officio, B . E , 68, 4 a zona.) 
§98. Miguel Guerra Simões (602), filho de José Simões Mo-

Í U reira e de Dorila Guerra Simões, nascido a 29 de 
setembro de 1914, em Quarahy, Estado do. Rio 
Grande do Sul, residente á rua Carlos de Car
valho n . 6, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação ex-officio, B . E . 68, 4 a 

zona.) 
699. João Celestino Corrêa da Costa (603), filho de Antô

nio Celestino Corrêa da Costa e de Maria Corrêa 
da Costa, nascido a 2 de setembro de 1912, em 
Santo Antônio do Rio da Madeira, Estado de 
Matto Grosso, residente á rua do Mattoso n. 107, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação exofficio, B . E . 68, 4 a zona.) 

600. Heitor Pereira de Almeida (604), filho de João Perei
ra de Almeida e de Maria Pereira de Almeida, 
nascido a 7 de julho de 1910, em Araruama, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Jace-
guay n . 73, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n . 500, 8 a zona.) 

601. Virgílio Bruno (605), filho de Virgílio Bruno e de Maria 
Magdalena, nascido a 11 de junho de 1892, no 
Districto Federal, residente á rua Goyaz n . 104, 
casa 3, Encantado, empregado publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação ex-officio B . 57, n. 40.385, 
4 a zona.) 1 

G02. Adolpho Maia (600), filho de Adolpho Gomes Ferreira 
Maia e de Henriquetta Ekiliok, nascido a 27 de 
abril de 1910, no Districto Federal, residente á 
rua do Riachuelo n . 44, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral .no districto municipal de 
Ajuda. (Qaalifieação requerida, n . 139, 4 a zona.) 

603. Álvaro Faria Netto (607), filho de Silverio Faria Netto 
e de Salvina Faria Netto, nascido a 20 de feve
reiro de 1910, no Districio Federal, residente á 
rua Oliveira Alves n . 167, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 5.386, 8 a 

zona.) 
604. ííair da Rocha Vianna (608), de Álvaro da Rocha 

Vianna e de Maria Thereza Thorquato da Rocha 
Vianna, nascido a 22 de julho de 1910, nò Dis
tricto Federal, residente á rua Pereira de S i 
queira n. 34, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral de Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 141, 4 a zona.) 

005. Roldão Assis Pereira (009), filho de Francisco Assis Pe
reira de Carolina Amorim Pereira, nascido a 4 
de junho de 1885, no Districto Federal, residente 
á rua Almirante Figueiredo n . 15, Ilha do Go-

• vernador, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação ex-officio, B . E . 67, 
n . 11.106, 4 a zona.) 

606. Bernardino de Souza Costa (610), filho de Antônio José 
de Souza Cosia e de Emiliana Carneiro Costa, 
nascido a 4 de agosto de 1897, no Districto Fe
deral, residente á estrada do Rio Jequiá n . 44, 
Ilha do Governador, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, n . 359, 
4 a zona.) 

607. Edgard do Coutto (611), filho de Eduardo Tute Do 
Coutto e de Maria Augusta Do Coutto, nascido a 
25 de julho de 1885, na Capital, residente á rua 
Barão de S. Francisco Filho n. 477, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 
46, n. 9.509. 6 a zona. 

608. Manoel Moreira Magalhães (612), filho de Antônio Mo
reira de Magalhães e de Anna Martins de Maga
lhães, nascido a 17 de abril de 1904, no Districto 
Fedei-a), residente á rua Formosa n. 25, Ilha do 
Governador, empregado no commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 

Ilha do Governador. (Qualificação . requerida, 
B . E . 66, n . 126, 4 a zona.) 

609. Cassio Suplicy Vieira (613), filho de Genserico Nunes 
Vieira e de Hercilio Suplicy Vieira, nascido a 15 
de. fevereiro de 1913, na Capital do Estado de 
São Paulo.residente á rua Bella São Luiz n. 25> 
funecionario municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municpal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 55, n . 7.380, 2 a zona.. 

610. Homero da Rocha (614), filho de Pio Dutra da Rocha e 
de Maria Francisea do Nascimento Rocha, nasci
do a 1 de fevereiro de 1915, no Districto Fe
deral, residente á rua Jnjuca n. 34, Ilha do Go-
venador, contador, solteiro, com domicilio elei
toral, no districto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, B . E . 60 nu
mero 61, 4 a zona.) 

611. João'Antônio Chapelem (615), liiho de João Antônio 
Chapelem e de Palmyra Maria Chapelem, nascido 
a 28 de março de 1909, em Vassouras, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua das Laranjeiras 
3 . 3, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, B . E . 60, n . 9.574, 7 a zona.) 

612. Deoeleciano .Rodrigues Cordeiro (616), filho de Fran
klin Rodrigues Cordeiro e de límilia Maria Cor
deiro, nascido a 15 de fevereiro de 1902, no Dis 
tricto Federal, residente á estrada Nova da Pa-
vuna n . 342, Terra Nova, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitora! no districto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . CO, 
n. 97, 4 a zona.) 

613. Geraldo Blanco Hernandes (017), filho di- Gervasio 
Blanco e de Plácida Hernandes, nascido a 2 de 
outubro de 1909, no Districto Federal, residente 
á ladeira do Castro n . 213, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 09, 
n . 241,, 5 a zona.) 

614. Arlindo Lidorio (618), filho de João L/duriu Soares e 
de Amélia Ribeiro Baptista, nascido a 24 de maio 
de 1909, no Districto Federal, residente, á rua 
Dias de Barros n. 179, casa 3, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ajuda. (Qualificação reqi^rida. B . V.. 70, 
n . 395, 4 a zona.) 

615. José Antônio dos Santos (619). filho de João Anlonio 
dos Santos e de Maria Cândida' dos Santos, nas
cido a 23 de maio de- 1912, no Districto Federa), 
residente á rua Campos da Paz n. 48, casa 7, 
".ommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal rle Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n. 7.193, 7 a zona.) 

610. José Pereira de Figueiredo (620), filho rle Bernardo 
Pereira de Figueiredo e de Maria Conceição F i 
gueiredo, nascido a 28 do setembro de 1904. no 
Districto Federal, operário, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal, de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 6.051. 9 a 

zona.) 
017. Enio Mendonça Lima (021), filho de João de Mendonça 

Lima e de Antonietta Brandão de Mendonça L i 
ma, na-scido a 28 de fevereiro de 1913, em Porto 
Alegre. Estado do Rio Grande do Sul, residente 
á rua Annita Garibaldi n . 48, Copacabana, fun
ecionario publico, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação eleitoral ex-officio, B . . E . 68. 4 a zona.! 

018. Alipio Terra Pereira (622), filho de Carlos Terra Pe
reira e de Honorina Terra Pereira, nascido a 7 
de setembro de 1895, em Minas Geraes, residente 
á rua Dias da Cruz n . 933, casa 1, funecionario 
publico, casado, com domilicio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 68. 4a. zona.11 

619. Aureliano dos Santos (623), filho de José Faria dos 
Santos e de Senhorinha Silva dos Santos, nascido 
a 23 de junho de 1913, no Districto Federal, 
pescador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 08, n . 248, I a 

zona.) 
620. José Faria dos Santos (024), filho dc José Custodio dos 
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Santos e de Leonidia Francisca Rosa dos Santos, 
nascido a 28 de junho de 1882, no Districto Fe
deral, residente á estrada da Ribeira, sem nu
mero, Ilha do Governador, pescador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
68, n . 262, I a zona.) 

021. Adindo Thomaz. Coelho (625), filho de Arthur Thomaz 
Coelho e de Maria da Gloria Coelho, nascido a 
11 de julho de 1895, no Districto Federal, resi-
lente á rua Serrão n . 70, Ilha do Governador, 
sommercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, n . 4.843, I a zona.) 

622. Heitor Alves da Costa (626), filho de Heitor Costa e de 
Emilia Alves da Costa, nascido a 2 do maio de 
1913, no Districto Federal, residente á rua Ser
rão n . 69, Ilha do Governador, funecionario pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ilha do Governador. (Qualifi
cação requerida, B . E . 61, n . 4.698, I a zona.) 

623. h-ineu Rosa (627), filho dc Pedro Francisco Rosa e de 
Isaura da Foseca Rosa, nascido a 15 de feverei
ro de 1911, nq Districto Federal, residente á 
praia de Jequiá n . 244, Ilha do Governador, pes
cador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, n . 4.621, I a zona.) 

625. Rdmiro Martins Pereira (628), filho de Orozimbo Mar
tins Pereira e de Guiomar Martins Pereira, nas
cido a 12 de novembro'dc 1912, no Districto Fe
deral, residente á rua Carlos de Sampaio n . 22, 
esplanada do Senado, funecionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 68, 4 a zona.) 

625. W alfrido Rodrigues (629), filho do José Antônio Chris-
pim Rodrigues e de Josepha Sucupira Rodrigues, 
nascido a 23 de julho de 1913. em Lavras, Es
tado do Ceará, residente á rua Castro Alves nu
mero 110, casa XXIII, funecionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação ex-officio, B . E . 
n . 68, 4 a zona.) 

620. Alexandre Ferreira Coelho (630), filho do Francisco 
Ferreira Coelho e de Rosa Machado, nascido a 
6 de dezembro de 1905, no Districto Federal, re
sidente á rua Marquez de Sapucahy n . 12, com
mercio, solteiro,, com domicilio eleitoral no dis-
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requeri
da, B . E . 66, n . 100, 4 a zona.) 

027. Rdbens de Oliveira Barbosa (632), filho de Manoel 
de Oliveira Barbosa e de Henriqueta Maria Bar
bosa, nascido a 17 de abril de 1900, no Districto 
Federal, residente á praia do Galeão n . 206, 
Ilha do Governador, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto eleitoral de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, 
n . 213, 4 a zona.) 

628. Joáo José da Costa Pereira Júnior (633), filho de João 
José da Costa Pereira e de Anna Rosa da Con
ceição, nascido a 21 de junho de 1895, em Ma
ricá, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
13 de Maio n. 35, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.974, 2 a 

zona.) 
029. Carmen Bittencourt Barcellos, filha de Manoel Silveira 

Bittencourt e de Maria Ferreira Bittencourt, 
nascida a 13 de abril de 1899, no Districto Fe
deral, residente á praia do Jequiá n . 3, Ilha do 
Governador, domestica, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, n . 4.538, 
I a zona.) 

630. Amido Pinto Brandão (635), filho de Joaquim Antônio 
Brandão e de Salomé Pinto Brandão, nascido a 
24 dc setembro de 1913, em Cuyabá, Estado de 
Matto Grosso, residente á rua Sotero do Reis nu
mero 100, casa 8. funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 
68, 4 a zona.) 

631. Romulo Faria Lima (636). filho de João Soares de L i 
ma e de Castorina Faria de Lima, nascido a 21 
de outubro de 1912, no Districto Federal, resi
dente á rua Evaristo da Veiga n. 125, estudante, 
solteiro, com domicilio eleiloral no districio 
municipal cie Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 138, 4 a zona.) 

632.. Joaquim Gonçalves da Silva (637), filho de Antônio 
Gonçalves da Silva e de Maria Joaquina da Con
ceição, nascido a 39 de janeiro de 1900, em 
União, Estado de Alagoas, residente á praia do 
Zumby, n . 24, Ilha do Governador, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, B . E . 59, n . 4.000, I a zona.) 

633, Alda Figueiredo de Oliveira (038), filha de Horacio 
de Oliveira -e de Laura Figueiredo de Oliveira, 
nascida a 1 de junho de 1912, no Districto Fe
deral, residente á praia da Bicca n. 40, domesti
ca, solteira, com domicilio eleiloral no districto 
municipal do Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, n . 157, 4 a zona.) 

03í . Aristolelina Leite Cabral ,639), filha de Gaslão Leite 
Cabral e de Jovelina Ignacio Cabral, nascida a 
24 de maio de 1916, no Districto Federal, resi-

^ dento á praia do Jequiá n. 241, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, n . 319, 4 a zona.) 

635. Gil Barroso da Silva '040), filho do José Barroso da. 
Silva e de Margarida Menrer Barroso, nascido a 
21 de setembro de 1900, em Juiz de Fora, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua Commen-
dador Soares n. 25, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitora! ' no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 6.700, 2 a 

zona.) 
G36. Manoel Corria de Mattos (641), filho de Manoel "Luiz 

Corrêa e de Jnnuaria Maria Luiza, nascido a i 
de julho fie 189 4, em Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á praia do Galeão n. 70, (lha 
do Governador, negociante, casado, com. domici
lio elietoral no districto municipal do.Wlha do 
Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, 
n . 177, 4 a zona.) 

637. Emnaanuel da Silva Porto (642), filho de Arthur E u 
gênio da Silva Porto e de Cecília Maia da Silva 
Porto, nascido a 4 de fevereiro de 1888, em N i 
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente â 
rua Campos da Paz n. 59, pharmaceutico, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 605, 8 a zona.) 

638. Mauricio Pires de Almeida (043), filho de Maria Lan-
ducena Pires de Almeida, nascido a 11 de maio 
de 1911, no Districto Federal, residente á rua 
do Bispo n . 12, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 499, 8 a 

zona.) 
639. Ida Shomaker Lopes (644), filha do Rodolpho Scho-

maker e de Henriqueta Gomes Schomaker, nas
cida a 7 de março de 1893, em Ubá, Estado de 
Minas Geraes, residente á praia do Zumby n. 53, 
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, n . 354, 4 a zona.) 

640. Euzebio Ferreira Guerra (645), filho de Manoel Fer
reira Guerra e de Emilia Violante de Jesus, nas
cido a 18 de agosto de 1899, no Districto Federal, 
residente á rua Barreiros n. 74, chauffeur, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ajuda. (Qualificação requerida,.B. E . 66, 
n . 91, 4 a zona.) 

641. Ricardo Chaves (646), filho de João Lopes Chaves e de 
Maria Luiza de Almeida Chaves, nascido a 2 de 
janeiro de 1892, no Districto Federal, residente 
á rua Salvadoro Corrêa n . 42, casa 6, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu-

. nicipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 2.085, 3 a zona.) 

642. João Craveiro (647), filho de José Lopes Craveiro e do 
Elvira Lopes Craveiro, nascido a 16 de janeiro 
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dc 1911, em Rezende, Estado de São Paulo, resi
dente á travessa S. Carlos n . AS, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 441, 8 a zona.) 

OiÚl Aãtonio Gomes Pinto (648), filho de Miguel Alves Pinto 
e de Maria Pinto Gomes, nascido a 26 dc junho 655. 
de 1902, no Districto Federai, residente á rua 
Figueira de Mello n. 432, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 140, 4 a zona.) 

pis. Ernesto França Ferreira (649), filho de Eduardo França 
t Ferreira e dc Julia França Ferreira, nascido a 15 

de agosto do 1875, no Districto Federal, resi- 656. 
dente á rua Mariz e Barros n . 191, advogado, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 5.903, 5 a zona.) 

615. Vlionle José Gato (050), filho de Paschoal José Gato 
e de Marianna Rosa da Conceição, nascido a 5 dc 
março de 1903, na Ilha do Governador, no Dis
tricto Federal, residente á praia do Galeão n. 56, 657. 
Governador, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa-, 
dor. (Qualificação requerida, B . E . 66, n . 48, 4 a 

zona.) 
040. José Deocleciano Gomes Júnior (651), filho de José 

Deocleciano Gomes 0 de Henriqueta Gomes, nas
cido a 9 do julho de 1885, no Districto Federal, 
residente á rua Sete de Setembro n . 169, nego- 658. 
ciante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n. 4.158, I a zona.) 

G47. Je5o Coelho Pereira Júnior (652), filho de João Coelho 
Pereira e de Maria da Gloria Espindola Coelho, 
nascido a 18 de maio de 1893, residente á rua 
Carmo Netto n. 245, negociante, casado, com do- .059. 
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.194, 7 a 

zona.) * 
618. O-iwaldo Catão de Oliveira (653), filho de Bonifácio 

Catão de Oliveira e de Maria da Conceição, nasci
do a 6 de setembro de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua do Lavradio n. 74, funecionario 660. 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica-

••• Cão ex-officio, B . E . 08, 4 a zona.) 
t*9. Manoel Luiz de Castro (654), filho de Francisco Go

mes de Castro e de Martinha Luiza de Castro, nas
cido a 6 de setembro de 1912, no Districto Fe- 661. 
deral, residento á rua Figueira de Mello n . 432. 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. | (Qualificação requerida, n. 7.513, 2 a 

zona.) 
G50. Paulo Horacio de Souza (655), filho de Guilherme 

Horacio de Souza e de Alpina Teixeira de Souza, 
nascido a 10 de junho de 1911, no Districto Fe
deral, residente á rua Uruguay n . 140, estudante, 602. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n. 7.G25, 8 a zona.) 

C5I. Manoel de Almeida (650), filho de Domingos da Costa 
• c de Ermelinda de Almeida Costa, nascido a 30 
de abril de 1911, no Districto Federal, residente 
á rua da Relação n. 35, pescador, solteiro, com 603, 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, n . 6.972, 2 a 

zona.) 
032. Manoel Duarte Garcia (657), filho do Martinha Maria 

da Conceição, nascido a 2 de abril de 1888, cm 
Rezende, Estado do Rio de Janeiro, residente n 
rua Trinta e Oito n . 39, Braz de Pinna, empre- 664. 
gado publico, viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 308, 4 a zona.) 

653. Lino de Freitas (658), filho de Jorge de Freitas e de 
Mercedes Bastos de Freitas, nascido a 23 de se
tembro de 1896, no Districto Federal, residente 
á r.ua Condessa Belmonte n. 101, Engenho Novo, 605. 
despachando municipal, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 54, n . 2.054, 2 a zona.! 

6o i . D.inte Pinheiro Alves (659). filho de Francisco Luiz 

Alves da Silva e de Zulmira Pinheiro Alves, nas
cido a 22 de fevereiro de 1890, em Vil la Rio Novo, 
Estado do Espirito Santo, residente á rua Cândido 
Silva n . 40, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 1.917, 2 a zona.) 

Alcino Lopes dos Santos (660), filho de Thcodoro 
Lopes dos Santos e de Joaquina Fernandes do 
Amaral, nascida a 5 de abril de 1893, no Districto 
Federal, residente á rua Conselheiro Pauli.no nu
mero 154, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 47, n . 6.985, 2 a zona.) 

Manoel Muniz (061), filho de Manoel Muniz Franco de 
Medeiros e Presciliana Muniz de Medeiros, nas
cido a 24 de dezembro do 1890, cm Barra do P i -
rahy. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Dias Fortes n . 16, casa 2, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 56, nu
mero 7.594, 2 a zona.) 

Mariano Ferreira Pinto (002), filho de Manoel Fer
reira Pinto e de Joanna Amatia Pinto, nascido a 

,12 dc setembro dc 1888, no Districto Federal, 
residente á praia do Galeão n. 190, Ilha do Go
vernador, pescador, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal do Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 08, n . 153, 4 a 

zona.) 
Manoel Vinhaes (603), filho de Manoel Teixeira Vinhaes 

e de Mafalda Gomes Vinhaes, nascido a 5 de ju
nho de 1908, no Districto Fe"dcral, residente a 
estrada do Caricó n. 18, Ilha do Governador, 
operário, solteiro, com domicilio élciLoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, B . E . 08, n . 209, 4 a zona.) 

Manoel Joaquim Pires (064), filho de José Maria Lopes 
e de Margarida Rosa Pereira, nascido a 9 de no
vembro de 1901, no Districto Federal, residente 
á estrada do Caricó n. 722, Ilha do Governador, 
lavrador, soiteiro, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, B . E . 68, n. 280,\_ 4a zona.) 

Joaquim Farias (005), filho de Joaquim dc Farias c dc 
Carloía de Farias, nascido a 8 de novembro de 
1893, no Districto Federal, residente á rua da 
Serra n . 15, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 282, 13 a zona.) 

Antônio Gomes dc Mesquita (666), filho de Narciso 
Gomes dc Mesquita e de Ernestina da Purifica
ção Oliveira, nascido a 7 de julho de 1890, no Dis
tricto Federal, residente á rua Gonzaga Bastos 
n . 81, casa 1, commercio, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 50, n . 7.055, 2 a 

zona.) 
Henrique dos Santos Sylvestre (607), filho de Ma

noel Teixeira Sylvestre e de Maria Luiza dos San
tos Sylvestre, nascido a 18 de julho de 1890, nr> 
Districto Federal, residento á rua Cascmiro de 
Abreu n. 87, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n. 10.953, 7 a zona.) 

Claudionor Francisco de Mello (668), filho de Ma
noel Francisco de Mello e de Maria Joaquina de 
Mello, nascido a 25 dc julho de 1874, no Districto 
Federal, residente á rua dos Bandeirantes n. 50, 
despachante municipal, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 5.682, 2 a zona.) 

Artliur Pereira dos Santos (069), filho de Albino Pe
reira dos Santos e de Luiza de Souza Pereira, 
nascido a 25 de outubro de 1898, no Districto Fe
deral, residente á rua Paula Mattos n. 181, moto
rista, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requeri
da, B . E . 59, n . 7.790, 2 a zona.) 

Mario de Castro (070), filho de Casemiro Antônio dc 
Castro e de Ignez Amalia do Castro, nascido a 3-
de fevereiro de 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua Commendador Infante n . 17, fun
ecionario publico, solteiro, com domicilio eleito-
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ral no districto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 68, 4 a zona.) 

660. Olympio Ferreira da Silva (671), filho dc Antônio Fer
reira da Silva e de Elvira de Arruda Ferreira, 
nascido a 31 de agosto de 1912, em Guyahá, Esta
do de Matto Grosso, residente á rua Carlos de Car
valho n . 6, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação ex-officio, B . E . 68, 4 a zona.) 

667. Ary de Souza (672), filho de João Pedro de Souza e do 
Clotilde Mendes de Souza, nascido a 29 de de
zembro de 1913, cm Campo Grande, Estado de 
Matto Grosso, residente á rua Carlos de Carva-
ihp n . 6, funecionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no Districto municipal de Aju
da. (Qualificação ex-officio, B . E . 68, 4 a zona.) 

068. Manoel de Araújo de Sá (673), filho de Leonor de 
Araújo, nascido a 16 de julho de 1908, no Distr i 
cto Federal, residente á rua André Cavalcanti nu
mero 133, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n . 7.494, 2 a zona.) 

6C9. Nair de Azevedo Goulart (674), filha de Jayme Corrêa 
de Azevedo e de Margarida Pereira de Azevedo, 
nascida a 10 de março de 1910, no Districto Fe
deral, residente á rua Aquidaban n . 170, casa 2, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 574, 11 a zona.) 

670. José Roque dos Santos (675), filho de Antônio Atana-
zio dos Santos e de Maria Apolinaria dos Santos, 
nascido a 16 de agosto de 1903, em S. João d'El 
Rei, Minas, res. á rua Pedro Américo, 60, f. pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-of
ficio, B . E . 65 — 4' zona.) 

071. Odette Borges Simões (676), filha de Carlos Ferreira 
Borges e de Amélia Anselmo Ferreira Borges, 
nascida a 8 de agosto de 1907, no Districto Fe
deral, residente á rua Formosa n. 25, ilha do Go
vernador, domestica, casada, com domicilio, elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa-
nador. (Qualificação requerida, n. 4.858 — 1* 
zona.) 

672. Estanislau Cândido Gomes da Hora (677), filho de Ber-
tholino Cândido da Hora e dc Maria Francisca 
Gomes da Hora, nascido a 7 de maio de 1902, em 
São Salvador, Estado da Bahia, residente á rua 
Barão dq Bom Retiro n . 134, Engenho Novo. ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, B . E . 53, n . 15.540 — 6' zona.) 

673. Waldemar Ignacio Lourcnço (678), filho de José Igna
cio Lourenço e de Julieta da Cruz Lourenço, nas
cido a 14 de novembro de 1908, no Districto Fe 
deral, residente á rua Antônio Rego n. 268 com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 11.827 — 7* zona.) 

074. Felippe Caputo (679), filho de André Caputo c de Joan-
na Maria Escrivano, nascido a 30 de maio de 1914, 
no Districto Federal, residente á praia do Zum
by sem numero, com domicilio leeitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, n. 352 — 4" zona.) 

675. Euhna Gonçalves Ferreira (680), filha de Eulisiario 
Gonçalves Ferreira e de Felicidade Gonçal
ves Ferreira, nascida a 11 de junho de 
1913, em Bomfim, Estado da Bahia, residente á 
praia do Jequiá sem numero, ilha do Governador, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, B . E . 68. n. 182 — 4a zona.) 

G76. Ernestino Franco de Oliveira (681). filho de Antônio 
Franco de Oliveira e de Rosa Augusta dn Concei
ção, nascido a 20 de outubro de 1907, no Distr"-

•ct.o Federal, residente á estrada da Bicca n. 125, 
ilha do Governador, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal dc Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, B . E. 08, 
n. 240 — 4 a zona.) 

677. Luiz Comei-Nunes (082), filho de Luiz Comei :\1nnha o 
de Rosa Curallião Cascaliana, nascido a 21 de ju 

lho de 1894; no Districto Federal, residente á rua 
Coronel Leitão n . 20, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Sanío 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 1.736 — 8* 
zona.) 

C78. Deotinda Moraes (683), íilha de Alice Silva Moraes, 
nascida a 16 de julho de 1913. nò Districto Fe
deral, residente á rua Leopoldina nv 28, dactylo-
grapha, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
b. E . 73, n. 598 — 4* zona.) 

679. Álvaro Fernandes dos Reis (684), filho de Domingos 
- Fernandes dos Reis e de Josephina Emilia dos 

fieis, nascido a 5 de setembro de 1891, no Distri
cto Federal, residente á rua Idalina n . 20, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municioal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 73, n. 492 — 4* zona.) 

680. Nuir Moreira Gomes (685), filha de José Gomes Morei
ra e de Custodia Passo?, Moreira, nascida a 1 de 
agosto de 1906, no Districto Federal, residente á 
praia do Zumby n. 53, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha 

„ do Governador. (Qualificação requerida, n. 366 
— 4* zona.) 

6ol Altila Araújo (686), filho de José Pinto de Araújo e de 
Anna Lara Pinto de Araújo, nascido a 5 de maio 
de 1900, em Itapemirim;.Estado do Espirito San
to, residente á rua Uruguayana n . 210, professor, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requeri
da, n. 303 — 3* zona.) 

682. Nelson Alexandre Ferreira' (687), filho de Sebastião 
Alexandre Ferreira e de. Julia Ferreira, nascido 
a 20 de novembro de 1908, no Districto Federal, 
residente á rua Visconde Paranaguá n. 28, casa 
1. com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 6.019 — 2* zona.) 

683. Athayde Martins Corrêa (688), fitho*de. Joaquim Mar
tins Corrêa e de Isabel Gehring Corrêa; nascido a 
1 de fevereiro- de 1898, no Districto Federal, re
sidente á rua Visconde de Caravellas ri. 110, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 187 — 6". zona.) \. 

684. Aristides dos Santos (689). filho de Sanundõ Nogueira 
dos Santos e do Cecília Exposta, .nascido a 15 de 
abril de 1908, residente á rua do Rezende n . 70, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municimM de Ajuda. (Qualificação re
querida, n. í.lVQ— 2 a zona.) 

685. José Barnabó da Silv* (690), filha de Manoel Januário 
da Silva e de Adelia Maria da Silva, nascido a 11 
de junho de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Laboratório n. 32, casa 3, empre
gado publico, casado, corri domicilio eleitoral no 
districto' municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 59, n. 7.789. 2 a zona.) 

686. Francisco Ferreira de Mello Filho (691), filho de Fran
cisco Ferreira de Mello e de Julia Augusta Bor
ges, nascido a 7 dé. janeiro de 1912, no Districto 
Federal, residente á praia do Zumby n. 91, Ilha 
do Governador, commercio, solteiro, com domici
lio eleUoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador.. (Qualificação requerida, B . E . 60, 
ri . 60, 4 a zona.) 

687. Pedro Pereira da Silva (092), filho de Francisco Pe
reira da Silva Assis e de Amasilia Leite Pereira 
Assis, nascido a 31 de outubro de 1912, em Ribei
rão Preto, Estado de S. Paulo, residente á rua 
Bella n. 110, casa 7, commercio. solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 77, 6 a, zona.) 

008. Edmundo Pereira Gago (093). filho de Alfredo Pereira 
GURO c de. Juvcntina Abreu Pereira, nascido a 31 
de maio de 1910. no Districto Federal, residente á 
avenida 28 dp Selembro n . 393, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no di = tricfo muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 212, 
R a zona. ' i 

Cf.?. flaneit Gama (691), filho de Gaudencio Antônio Gama o 
de Benta Seratina de Oliveira, nascido a 21 de fe
vereiro Ue 13S0, uo Districto Federal, residente á 
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rua Theodoro da Silva n . 209,'operário, casado, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 9.994. 6 a 

zona.) 
C90. Ormindo Luiz de Moura (695), filho de Luiz Ricardo 

de Mouri. e de Delphina de Moura, nascido a 5 de 
abril de 1889, no Districto Federal, residente á 
praia das Flexeiras n . 28, pescador, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha, 
db Governador. (Qualificação requerida, n . 235." 
4 a zona.) 

691. Belfaste Alves da Silva (696), filho de Antonia da 
Costa Mendes, nascido a 5 de maio de 1888, no 
Districto Federal, residente á praia das Flexeiras 
n . 38, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, n . 291, 4 a zona.) 

592. Felix Ramiro dos Santos (697), filho de Odorico João 
dos Santos e de Maria Jorge dos Santos, nascido a 
22 de novembro de 1911, em Cabo Frio, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Capanema n . 398, 
Ilha do Governador, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, B . E . 63, 
n . 4.816, I a zona.) . 

693. Sebastião Augusto dos Santos (698), filho de Silvino 
Augusto dos' Santos e de Maria Antonia Jorge, 
nascido a 18 de dezembro de 1908, no Districto 
Federal, residente á rua-Mariz e Barros n . 156, 
funecionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 68.) 

694. Oscar dos Santos (699), filho de Anselmo Cyrino dos 
Santos e de Maria Perpetua, dos Santos, nascido a 
8 de julho de 1902, no Districto Federal, residente 
á praia das Flexeiras n . 18, Ilha do Governador, 
pescador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, B . E . 68, n . 256, 4 a zona.) 

695. José Alves do Nascimento (700), filho de Victor A l 
ves do Nascimento e de Prudência Silveira de 
SanfAnna, nascido a 19 de março de 1884, no Es
tado da Bahia, residente á rua da Gamboa n. 287, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n . 1.509, 4 a zona.) 

696. Noelino Costa (701), filho de Manoel Teixeira da Costa 
c de Elvira de Sá Carvalho Costa, nascido a 20 
de setembro de 1898, no Districto Federal,- resi
dente á rua Dr . .Agra n . 53, casa VI, contador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 3.907, 
4 a zona.) 

697. Bello Ribeiro Brandão (702), filho de Bello Augusto 
Brandão e de Ursula Ribeiro Brandão, nascido a 
16 de outubro de 1880, em Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, residente á rua Demetric 
Ribeiro n. 282, dentista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 4.549, 3 a zona.) 

698. Geraldo Xavier de Lima (703), filho de Geraldo Fran
cisco Xavier de Lima e de Amélia Adelina Gui
marães Lima, nascido a 23 de setembro de 1886, 

( no Districto Federal, residente á rua Marquez de 
'Abrantes n . 90, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio 
(Qualificação requerida, n . 377, 5 a zona.) 

699. Clotilde Viola (704), filha de Francisco Viola e de Ma
ria Marino Viola, nascido a 7 de dezembro de 1903, 
no Districto Federal, residente á estrada Nova da 
Pavuna n. 342, Terra Nova, commercio, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, nu
mero 281, 5 a zona.) 

700. Daniel Viola (705), filho de Francisco Viola e de Maria 
Marino Viola, nascido a 26 de abril de 1916, no 
Districto Federal, residente á estrada Nova da 
Pavuna 342, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 73, n . 282, 5 a zona.) 

701. Adalia Sehomaker (706), filha de Bernardo Sehomaker 
Matos Von Klay e de Generosa da Silva Von Klay, 
nascida a 27 de junho- de 1915, no Districto Fe
deral, residente á rua Fernandes da Fonseca n. 49, 

Ilha do Governador, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, n . 347, 4 a 

zona.) 
702. Marcellino Augusto Borges (707), filho de Eduardo 

Augusto Borges e de Linda Alves de Moraes, nas
cido a 2 de setembro de 1911, no Districto Fe
deral, residente á praia de Olaria n . 41, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, B . E . 68, n. 260, 4 a zona.) 

703. Augusto Borges (708), filho de Eduardo Augusto Bor
ges e de Linda Alves de Moraes, nascido a 8 de 
julho de 1909, no Districto Federal, residente á 
praia de Olaria n . 41, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
68, n . 257, 4 a zona.) 

704. Paulo Gomes (709), filho de Albertina Gomes, nascido a 
5 de setembro de 1912, no Districto Federal, re
sidente á rua Pojuca n. 34, Ilha do Governador, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, B . E . 66, n . 49, 4 a zona.) 

705. Hormezinda da Silva Carneiro (710), filha de Antônio 
José Carneiro e de Hormezinda da Silva Carneiro, 
nascida a 22 de julho de 1909, no Districto Fe
deral, residente á rua Carmo Netto n. 43, profes
sora, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . 
E.-47, n . 6.997, 2 a zona.) 

706. Nestor Doria (711), filho de Mariano Doria e de Ade
laide Doria, nascido a 27 de fevereiro de 1906, 
em S. Salvador, Estado da Bahia, residente â rua 
do Cattete n. 62, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 73, n . 505, 4 a 

zona.) 
707. André Espinheira Lemos (712), filho de João de Souza 

Lemos e de Alzira Espinheira Lemos, nascido a 
18 de janeiro de 1900, no Estado da Bahia, resi
dente á rua S. Francisco Xavier n . 993, electri-
cista, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 476, 3 a zona.) 

708. José Calazans de Oliveira (713), filho de Francisco 
dos Santos Oliveira e de Joaquina Tavares Ol i 
veira, nascido a 27 de agosto de 1888, ef. Angra 
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Belisario Penna n . 82, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, n. 404, 
4 a zona.) 

709. David Cardoso (714), filho de Manoel Cardoso e de Ma
ria Umbelina Cardoso, nascido a 5 de junho de 
1909, no Districto Federal, residente á estrada 
de Itacolomy n . 46, pescador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, 
n . 276, 4 a zona.) 

710. Rivadavia Albernaz (715), filho do Manoel Maria A l 
bernaz e de Marianna Albernaz, nascido a 10 de 
abril de 1912, em Cuyabá, Estado de Matto Grosso, 
residente á rua Visconde de Itaúna n . 37, fune
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 68, 4 a zona.) 

7 H . José Carlos Boselli Freire da Costa (716), filho de 
Joaquim Sigmaringa da Costa e de Julieta Bo
selli Freire da Costa, nascido a 19 de fevereiro 
de 1911, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, residente á avenida 28 de Setembro nu
mero 116, funecionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 68, 4 a zona.) 

712. Euclydes dc Oliveira (717), filho de Euclydes Abrão 
à AHil de Oliveira e de Adelia Vieira de Oliveira, 

nascido a 22 de setembro de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Condessa Belmonte nu
mero 39, motorista, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, B . E . 57, n . 9.568. 7 a zona.) 

713. Manoel da Costa Maia (718), filho de Manoel da Costa 
Maia e de Clara Leopoldina Maia, nascida a 13 
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.de setembro de 1900, no Districto Federal, resi
dente á rua Pio Dutra n . 90, Ilha do Governador, 
operário,-casado, com domicilio eleitoral, no dis- 72-5. 
tricto municipal de Ilha do'Governador. (Qualifi
cação requerida, B . E . 68, n . 244, I a zona.) 

714. Epaminondas Tavares de Vasconcellos (719), ítilho 
de José Tavares de Vasconcellos, nascido a 15 de 
de junho de 1898, em João Pessoa, Estado da Pa-
rahyba do Norte, residente á rua Capitão Pires 
n . 13, empregado publico, casado, com domicilio 723. 
eleiloral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n . 6.049, 9 a zona.) 

Iii'n'io Macedo Antunes (720), filho de Arthur José 
Antunes e de Noemia Macedo Antunes, nascido a 
28 de outubro de 1903, em Araruama, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Formosa n. 18, 
Governador, commercio, casado, com domicilio 727. 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, n . -302, 4 a zona.) 

716. Durval Raul Cardoso (721)', filho de Ovidio Paulo Car
doso e de Angelina Guiraldelli, nascido a 12 de 
março de 1.908, em Laguna, Estado de Santa Ca-
tharina, residente á rua Nabuco de Freitas n . 50, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral ne 728. 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 73, n . 4.743, 4 a zona.) 

[717. Alexandre da Motta Cirne (722), filho de Alfredo da 
Motta Cirno e de Anna Cândida Cirne, nascido 
a 12 de dezembro de 1908, no Districto Federal, 
residente á rua Petrocochino n . 75, Vil la Izabel, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral' no 729, 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 73, n . 4.505, 4 a zona.) 

[718. TLeodora de Souza (723), filha de Francisco Moreira de 
Souza e de Viclorina Moreira de Souza, nascida 
a 11 de setembro de 1898, em Feira de SanfAnna, 
Estado da Bahia, residente á rua General Bruce 
n . 177, funecionaria municipal, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santr< 730. 
Antônio. (Qualificação requerida, B . E . nume
ro 7.775, 5 a zona.) 

[719. Frederico Gaia Júnior (724), filho de Frederico Gui-
' lherme Gaia e de Albertina Francelina Gaia, 
nascido a 10 de outubro de 1908, no Districio 
Federal residente á rua Saldanha Marinho n . 38, 
Nictheroy, commercio, solteiro, com domicilio 731. 
eleitorarno districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . n . 7.258, 2 a zona.) 

,720. Alíebiades Teixeira da Cunha (725), filho de Pedro 
Teixeira da Cunha e de Deolinda Teixeira da 
Cunha, nascido a 28 de maio de 1897, em Além 

. Parahyba, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua São José n. 13, commercio, solteiro, com do- .732. 
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . n . 4.630, I a 

zona.) 

7.21, Augusto Adese (726), filho de José Jorge Adeso e dc 
Jóanna José Adese, nascido a 30 de agosto de 

. 1910, no Rio Grande, Estado do Rio Grande do 
Sul, residente a rua Uruguayana n . Ii4, I o an- 733. 
dar, commercio, solteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 73, n . 441, 4 a zona.) 

[.728. Paulino Mendes do Nascimento (727), filho de Mono- \ 
rio do Nascimento Mendes e de Maria Francisea-
Fausto, nascido a 20 de agosto de 1910, no Dis
tricto Federal, residente á rua Cândido Bonicio 715 
n . 114, operário, solteiro, com domicilio elei- -° 
toral no districto municipal de Santo -Antônio. 
(Qualificação requerida, B . E . n . 7.251, 8 a 

zona.) 
[723. Emilia Dorothéa Paepercke (728), filha de Frederico 

Paepeckc e de Urica Maria Paepecke,. nascida a 5 
de julho de 1889, no Districto Federal, residente 
á ladeira de Santa Thereza n. 41, professora mu- 735. 
nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no dis- > 
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação ex-
'offreio, B . E . 71, 4 a zona.) 

Í72.I, Gastão Bernardo de Oliveira (729), filho de Leonel 
Bernardo de Oliveira e de Julia de Oliveira, 
nascido a 28 de abril de 1890, na*Câpital Fe
deral, residente á rua Mariz e Barros n . 2^9, 
empregado municipal, casado, com domicilio elei

toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 07, 4 a zona.) 

Luiz Guimarães Rodrigues (730), filho de João José 
Rodrigues e de Margarida Guimarães Rodrigues, 
nascido a 15 de setembro de 1906, no Districto 
Federal, residente á rua Angelina n . 90, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 55, n . 7.355, 4 a zona.) 

Matlathias Gome? dos Santos (731), filho do Mathias 
Gomes dos Santos e de Maria Garcia dos Santos, 
nascido a 11 de setembro de 1897, em Campinas, 
Estado de São Paulo, residente á rua Silva Jar
dim n . 23, professor, casado, com domicilio elei-* 
loral no districto municipal de Ajuda. ^Quali
ficação requerida, n . 2.523, 2 a zona.) ^ 

Renato Costa (732), filho de Roque da Costa e de Julia 
da Costa, nascido a 7 de abril de 1901, na Para
hyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, residen
te á rua Silva Jardim n . 23, operário, casado, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal da 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, nume
ro 8.116, 6 a zona.) 

Antônio José da Silva (733), filho de João Fel ix 'da 
Silva e de Antonia Alexandrina Silva, nascido a 
4 de janeiro de 1901, na Cidade Nova, Estado da 
Bahia, residente á rua Venancio Ribeiro n . 102, 
alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida1', 11. 575, 11 a zona.) 

Saldanha Bowchardet (734), filho de Joanny Bow-
chardet e de Catharina de Lemos Bowchardet, 
nascido a 11 dc junho de 1895. em São Fideles, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Vasco 
da Gama n. 36, pharmaceutico. casado com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 281, 7 a 

Zí>na.) 
José Clemente de Araújo (735), filho de Clemente de 

Araújo e de Maria Clemente de Araújo, nascido a 
22 de julho de 1907, em Rússia, Estado do Coará, 
residente á avenida Mem de Sá n . 230. commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 7.977, 2 a zona.) 

Heitor#Augusto Soares (730), filho de Domingos Luiz 
Soares e de Maria Augusta Soares, n£;cido a 14 
de junho de 1905, no Districto Federal, residente 
á rua Spuza Franco n. 107. casa 1. commercio. 
casado, 'com domiedio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 9.910, 
0 a zona.) 

Francisco Machado Pavão (737). filho de Manoel Ma
chado Pavão e de Perciliana Gomes Pavão, nascido 
a 14 de abril de 189 5, no Districto Federal, resi
dente á rua Theodoro da Silva n . 330. Villa Isa-
liel, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 8.041, 0 a zona.) 

Henrique Martins dos Passos (738). filho de Olivio 
Martins rios Passos e de Maria Luiza Martins dos 
Passos, nascido a 14 de julho de 1914, no Dis
tricto Federal, residente á- rua da Chita n . 33, 
Bangu'. funecionario publico, solteiro, com domi
cilio eleiloral no districto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação "cx-oíTicio", B . E . 08, 4 a 

z. na.) 
Claro Graciliano dos Santos Cavalcanti (739'!, filho de 

Franquelino dos Santos Cavalcanti e de Joarma 
evangelista de Mello, nascido a 12 de agosto de 
1877, em Iguarassu', no Estado de Pernambuco, 
residente á rua dos Murus n. 203. Ilha do Gover
nador, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Itlia do Governador. 
(Qualificação ''ex-officio''. B . E . 73. I a zona.) 

José Thomaz de Oliveira (710). filho dc Antônio Tho-
- maz de Oliveira e de Guilhermina Rita de Olivei

ra, nascido a 22 de julho de 1873. em Nictheroy. 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Kyppo-

• lito da Costa n . 84, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de A.iuda. 

,' (Qualificação requerida, B . E . 73. n . 409, 4 a 

zona.) 
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730, João Borsoi Júnior (741), filho de João Borsoi e do 
Buna Borsoi, nascido a 1 de novembro de 1902, no 
Districto Federal, residente á rua do Senado nu- 718. 
mero 207, industrial, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de A.iuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 73, n . 407, 4 a zona.) 

737. Eduardo Cardoso dos Santos (742). filho de Antônio 
Dias dos Santos e de Maria Cardoso dos Santos, 
nascido a 15 de janeiro de 1911, no Districto Fe
deral, residente á rua do Senado n. 250, eommer-

•, mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- 749, 
tricto municipal do Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 73, n . 494, 4 a zona.) 

738. Yolanda Pereira de Amorim Pires (743), filha de A l 
fredo Pires e de*Mariaua Pereira ue .unorim Pires, 
nascida a 2 de outubro de 1912. no Districto fe
deral, residento á rua do Rezende n . 33. "un-.cio-
naria do Serviço de Febre Amareila. solte:a, com 750. 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 552, 4 a 

zona.) 
739. Maria da Conceição Iorio (744), filha de Jacomo lorio e 

de Dolores Iorio, nascida a 26 de outubro de 1914, 
no Districto Federal, residente á rua do Riachuelo 
n . 335, funecionaria do Serviço de Febre Ama- 751, 
rella solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 565, 4 a zona.) 

740. Ji/sé Joaquim de SanfAnna (745). filho de José Joa
quim de SanfAnna o de Josina Amélia de Santa 
Anna, nascido a 23 de janeiro de 1904, em São Sal
vador, Estado da Bahia, residente á rua General 752. 
Glycerio n. 69, casa 30, casado, operário, com do
micilio eleitoral no districto municipal de "A.iuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 73, n . 408, 4 a 

zona.) 
741. Urbano Coelho Rodrigues (740), filho de João Maria 

Tiodrigues e de Maria da Gloria Coelho Rodrigues, 
nascido a 25 de maio de 1914. no Districto Fe- 753. 
deral. residente á rua do Rezende n. 51. commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 579. 4 a zna.) 

742. José Ribeiro de Am' r im (747). filho de Marccllino R i 
beiro do Amorim e de Janelha de Amorim, nas
cido a 7 de janeiro de 1913. no Districto Federal. 7uí, 
residente á rua Pessoa de Barros n . 51. commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dc Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 73, n . 445, 4 a zona.) 

743. Carlos Ribeiro dos Santos (748). filho de Victoria Fran-
cisca das. Chagas, nascido a 21 de março de 1891. 
em Nictheroy. Estado do Rio. residente á rua Ba- 755, 
rão de Ttapagipe n . 367, commercio.- solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.198 
— 4a zona.) 

714. José Pinheir.o da Silva Filho (749), filho de José P i 
nheiro da Silva e de Rosa Neves Pinheiro, nasci
do a 16 de agosto de 1906, em São Paulo, Estado 756, 
de São Paulo, residente á rua da Relação n . 35, 
commeroiante, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 559 — 4' zona.) 

745. Eftedina Vasco Cordovil de Oliveira (750), filha do 
Francisco Pedro Vasco o de Maria Dutra Vasco, 
nascida a 18 de maio de 1902, no Districto Fe
deral, residente á avenida Salvador de Sá n. 33, 757, 
sobrado, domestica, casada,' com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n . 589 — 4* zona.) 

746. Juvelino Gaspar (751), filho de Ernani José e de Ma
ria José, nascido a 20 de dezembro de 1909, em 
Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Amélia n . 28, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 10.954 — 
7* zona.) 

747. Severino Bezerra dos Santos (752), filho de João Be
zerra dos Santos e de Brigida Bezerra dos Santos; 
nascido a I o de dezembro de 1912, em Páo d'Alho, 
Estado de Pernambuco, residente á rua Republica 
do Perii n . 8, commercio, solteiro, com domicilio 759 

758 

eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 167 — 2* zona.) 

Angélico Francisco de Oliveira (753), filho de Manoel 
Francisco de Oliveira e de Amélia Maria de Ol i 
veira, nascido a 11 de abril de 1883, no Districto 
Federal, residente á praia do Jequiá sem numero, 
ilha do Governador, pescador, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal da [lha do 
Governador. (Qualificação requerida, B . E . 70, 
n . 286.) 

Raymundo Gonçalves (75.4), filho de Gonçalves dd 
Cunha e de Ursula da'Conceição, nascido a 25 de 
julho de 1892, em Humaytá, Estado do Amazonas, 
residente á rua Thomaz Cerqueira n. 97, Paque
tá, empregado publico, viuvo, eom domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Quatifi-
ção requerida, n . 41 — 4" zona.) 

Anna Baptista de Oliveira Amorim Antunes (755), f i 
lha de José Gonçalves dc Amorim e de Maria Ju
lia de Oliveira Amorim, nascida a 26 de junho de 
1900, no Districto Federal, residente á rua Santos 
Lima n . 21, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi-
ejçâo requerida, n. 2.289 — 5a zona.) 1 

Walter Filardi (750), filho de Manoel Filardi e de Cia--
rinda Schuller Teixeira, nascido a 21 do outubro 
de 1913, no Districto Federal, residente á rua 
Buenos Aires n . 158, sobrado, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral fio districto munici
pal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, 
n . 512 — 4* zona .) 

Francisco Rossi (757), filho dc Júlio Rossi e de Cândi
da Luiza Gíustc, nascido a 28 de junho de 1890, 
no Districto Federal, residente á rua Marítima 
n . 45, ilha do Governador, mecânico, casado, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal da Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 
68, n . 162 — 4a zona.) 

Domingos Santiago (758), filho de Epaminondas Coelho 
Santiago e de Clara Santiago, nascido a 5 de mar
ço, de 1911, cm Nova-Friburgo, Estado do Rio do 
Janeiro, residente á rua Santa Sofia n . 44, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 73, n. 442 — 4a zona.) 

Jorge Cardoso dos Santos (759), filho de Antônio Dias 
dos Santos e de Maria Cardoso dos Santos, nasci
do a 2 de outubro de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua do Senado n . 256, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto* munici
pal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 73, 
n . 497 — 4 a zona.) 

Samuel de Lima Millau (760), filho de João José Millau 
e de Elvira de Souza Lima, nascido a 27 de de
zembro de 1901, em Petropolis, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Vital n . 70, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 
73, n. 448 — 4a zona.) 

Pérsio Ferreira dc Aguiar (701), filho de José Ferreira 
de Aguiar e de Zelinda Mendonça de Aguiar, nas
cido a 10 de outubro de 1908, em Nictheroy, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua General 
Gamara n . 98, Inspector de Fazenda, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, B. E . 70, 
n . 70 — 4a zona.) 

Carlos de Moraes Gomes Ferreira (762), filho de Car
los de Moraes Gomes Ferreira e de Cândida Ma
ria de Siqueira Ferreira, nascido a 21 de abril do 
1899, em Recife, Estado de Pernambuco, residen
te á rua do Rezende n. 127, funecionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-offi
do, B. E . 70. n . 70 — 4a zona.) 

Ociola Martinelli (703), filha de José Martinelli e de 
Lucinda Martinelli, nascido a 22 de setembro de 
1912, em Uberabinha. Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Didimo n. 11, sobrado, funeciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Amaro. (Qualifica
ção ex officio, B. E . n. 68, 4 a zona.) 

Joaquim do Amaral Lopes (764), filho do José Leandro 
Lopes e de Leonina do Amaral Lopes, nascido a 



4334 Quarta-feira 10 BOLETIM ELEITORAL OnhiIVrn rle 1034 

774. 

775. 

776. 

27 de setembro de 1910, no Districto Federal, re-
sidente á rua Santa Alexandrina D . 18 sobrado, 
sommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n. 187, 4 a zona.) 77Í. 

760. Ubirajara Bittencourt (765), filho de João Nunes 
Bittencourt e de Alice Monteiro da Luz Bitten
court, nascido a 19 de novembro de 1909, no Dis
tricio Federal, residente á rua da Concórdia nu
mero 9, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio 
(Qualificação requerida, n. 4.731, 2 a zona.) 772. 

761. Álvaro Joaquim Pinto da Fonseca (766), filho de 
Antônio Joaquim Pinto da Fonseca e de Antô
nio Augusto Pinto da Fonseca, nascido a 24 de 
abril de 1883, nó Districto Federai, residente (\ 
rua Berquó n. 77, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 4.333, 7 a 

zona.) 773. 
762. Gaalter Murillo Reis (707), filho de Carlos da Silva 

Reis e de Mathilde Beffa Murillo dos Reis, nas
cido a 31 de dezembro de 1906, no Districio Fe
deral, residente á rua Joana Angélica n. 116, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n. 3.725, 3 a zona.) 

763. Ozilio Jacome de Campos (7fi8), íiino de Agenor Ja-
come de Campos e do Ernestina dos Santos Mar
ques, nascido a 20 de novembro de 1910, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Conse
lheiro Paulino n. 59, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n.' 7.023, 7 a 

zona.) 
764. Maximino Coelho Meirelles (769), filho de Maximiano 

Coelho Meirelles e de Sophia Brigida Meirelles, 
nascido a 27 de abril de 1896, cm Paços de Fer
reira, Portugal, brasileiro naturalizado, residen
te á praça Floriano n. 21, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
dç Santo Antônio. (Qualificação ex officio, B. E. 
71, 4 a zona.) 

765. Mileto Maciel (770), filho de Joaquim Maciel e de An
gélica Rosa, nascida a 7 de março de 1886, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente t estrada do 777. 
Cacuia n. 120, Ilha do • Governador, commer-
ciante, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, n. 2.882, I a zona.) 

706. Augusto Ferreira Netto (771), filho de Manoel Fer
reira Netto e de Maria Ferreira, nascido a 30 
de março de 1902, no Districto Federal, residen- 778. 
te á ladeira do Barroso n. 145, estivador, sol
teiro, com domicilio eleitorar no districio mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação ex o~ficio, B. E. 
73, n. 3.308, 4 a zona.) 

767. Alberto Lacurtc (772), filho de Bernardo Lacurte e-de 
Maria Silveira de Faria, nascido a 15 de janeiro 
de 1805, no Districto Federal, residente á rua 779. 
do Rezende n. 14, funecionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n 31/, 4 a zona.) 

768. Hcraclito Guimarães Creado (773), filho de Domingos 
Antônio Guimarães Creado e de Porciana Beraldi 
Guimarães, nascido a 25 de dezembro de 1904, 
em Ilabapoana, Estado do Espirito Santo, resi- / 8 0 , 

dente á rua Maria Amalia u. 272, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de ,Ajuda. (Qualificação requerida numero 
5.952, 6 a zona.) 

769. Augusta Gomes Mendes (774), filha ue Alexandre 
Gomes Mendes e de Adelaide Maria Mendes, nas- 781. 
cido a 14 de janeiro de 1914, no Districto Fe
deral, residente á praia das Fleixeiras n. 4, Ilha 
do Governador, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, n. 348, 4 a 

zona.) 782. 
770. Geraldo Vaz da Costa (775), filho de João Vaz da 

Costa e de Marianna Gonçalves Vaz, nascido a 5 
de dezembro de 1905, em Alberto Torres, Estado 

do Rio de Janeiro, residente á rua São Luiz Gon-
, zaga n. 276, commercio, casado, com domicilio 

eleitoral no dsitricto municipal de Santo-Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 7.390, 5 a zona.) 

José Gonçalves Coimbra (776), filho de José Gon
çalves e de Olivia Corrêa de Mcraes, nascido a 
25 de dezembro de 1902, no Districto Federal, 
residente á rua João Homem n. 13, commercio, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida 
n. 3.725, I a zona.) 

Carlos Rodrigues de Oliveira (777), filho de Manoel 
Rodrigues de Oliveira e de Msria Emilia de 
Oliveira, nascida a 12 de novembro de 1897, em 
Petropolis, Estado Rio de Janeiro, residente á 
rua Francisca Meyer n. 93, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
10.634, 6 a zona.) 

Tíveodoro Gomes Mendes (778), filho de Narcizo Gomes 
Mendes e de Julia Rosa Mendes, nascido a 9 de 
novembro de 1892, no Districto Federal, residente 
á Est. das Frexeiras n . 935, Governador, remador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E . 68, n . 294, 4* zona.) 

Luiz Faria Jordão (779), filho de Alfredo Araújo Jordão 
e de Evangelina Faria Jordão, nascido a 29 de no
vembro de 1907, na Capital Federal, residente á 
rua da Candelária n . 85, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 411, 4 a zona.) 

Alcestes Miranda Fragoso (780), filho de Francisco 
Maria Fragoso e de Eliza Miranda Fragoso, nasci
do a 9 de maio de 1892, no Districto Federal, 
residente á j-ua Murcio Teixeira n . 69, funecio
nario publico, casado, -com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n . 9.298, 7 a zona.) 

João Clemente (781), filho de Francisco Clemente e de 
Maria Emilia Alves Bayão, nascido a 20 de março 
de 1903, no Districto Federal, residente á rua 
do Riachuelo n. 69, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 727, quarta 
zona.) 

Hilda Gomes Mendes (782), filha de Alexandre Gomes 
Mendes e de Adelaide Maria Mendes, nascida a 15 
de setembro de 1911, no Districto Federal, resi
dente á praia das Frexeiras n. 4, Governador, 
operaria, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, B . E . 68. n . 241, 4 a zona.) 

José Nery da Silva Filho (783), filho de José Nery de 
Silva é de Analia Fernandes da Costa Nery, nasci
do a 10 de outubro de 1909, em Recife, Estado de 
Pernambuco, residente à rua Lavradiq n. 09, em
pregado publico, solteiro, com domicilio eleiloral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 73, n. 499, 4" zona.) 

Juberto Rodrigues Barreto (784). filho de Francisco 
Rodrigues Barreto e de Anna Nobre Cavalcante 
Barreto, nascido a 3 de setembro de 1910, no 
Districto Federal, residente á rua Barão de Mes
quita n . 803, commercio, solteiro, com domicilio 
eleiloral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida n. 8.462, 0 a zona.) 

Cid do Oliveira Gosta (785), filho de Antônio de Ol i 
veira Costa e de Elvira Rosa de Oliveira, nascido 
a 6 de dezembro de 1899, em Campinas, Estado 
de São Paulo, residente á rua Antônio Rego nu
mero 355, commercio, viuvo, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida. B . E . 73, n . 597, 6 a zona.) 

Raphael Araújo (786), filho de Lourenço Araújo e de 
Áurea Maria da Cruz, nascido em Ricos. Estai J 
do Maranhão, residente á rua da Relação n. 37, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção ex officio, n . 573. 4 a zona.) 

, Euclydes Joaquim Alves (787), filho de Alfredo Joaquim 
Alves e de Thereza Florinda da Conceição, nasci
do a 11 de julho de 1899, no Districto Federal, 
residente á rua Jardim Botânico n. 642, casa 5, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
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districto municipal do Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 73, n . 452, 4* zena.) 

783. Carlos Fidel Gonzalez (788), filho de Salvador Gon-
zalez e de .Maria Oroz Gonzalez. nascido a 25 de 
abril de 1904, em Petropolis, listado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Capanema n. 94, Gover
nador, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal cie Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, B . E . 68, n . 109, 4 a zona.) 

784. Lucinio da Silveira (789), filho de José Luiz da Silveira 
Júnior e de Francisca Benedicta da Silveira, nas
cido a 7 dc março de 1902, no Districto Federal, 
residente á rua Vista Alegre n. 6, commercio, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
73, n. 501, 5 a zona.) 

785. José Miranda Rocha (790), filho de Bernardo de Oliveira 
Rocha e de Emilia Miranda Rocha, nascido a 2 de 
novembro de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua Miguel Fernandes n. 94, Engenho Novo, em
pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 73, n . 405, 5 a zona.) 

780. bergio de Almeida (791), filho de Sérgio de Almeida e 
de Januaria Augusta de Almeida, nascido a 8 de 
dezembro de 1877, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua das Marrecas n. 17, funecionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação ex 
officio, B . E . 08. 4" zona.) 

787. Anthero do Monte Rocha (792), filho de Anotnio Theo-
philo Rocha o de Maria José dos Montes Rocha, 
nascido a 28 de julho de 1902, em Sobral, Estado 
do Ceará, cunmercio, casado, com domicilio eleito
ral uo districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 73, n . ,49i ; 4* zona.) 

788. Joaquim dos Santos (793), filho de Domingos Cesarino 
dos Santos o de Maria Fonseca dos Santos, nascido 
a 1 de maio de 1892, em Petropolis, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua D . Anna Nery n. 228, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n. 10.020, 6 a zona.) 

789. Baptista João Gamaro (795), filho de Domingos Gamaro . 
e dc Maria Iorio, nascido a 17 de julho de 1910, 
no Districio Federal, residente á rua Maia Lacer
da n. 107, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida n . 501, 8 a zona.) 

790. Álvaro Domingos Corrêa (790), filho de Joaquim Alves 
da Rocha e de Anua Gorrèa da Silva, nastírüo a 29 
de julho de 1900, no Districto Federal, residente 
á rua Carlos Sampaio n. 79, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 594, quar
ta zona.) 

791. Dorivaldiná de Souza (797), filha de José Antônio de 
Souza e de Leonor Iracema de Souza, nascida a 
24 de junho de 1912, em Nictheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua do Mattoso n. 37, com
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 75, 4 a zona.) 

792. Maurício de Faria Barillari (798), filho de Barillari 
Natali e de Oclacilia Barillari, nascido a 25 de no
vembro de 1909, em Victoria, Estado do Espirito 
Santo, residente á rua Barão do Bom Retiro nu
mero 282, empregado bancário, casado, com domi
ciliei eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 6.898, 3" zona.) 

793. Fernando Mignon (799), filho de Ernesto Leopoldo M i -
gnnn c de Izabcl Werneck Mignon, nascido a 7 de 
maio de 1898, no Districto Federal, residente á rua 
Avilla n. 80, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida n. 16, I a zona.) 

79 S. Tiburcio Caribe da Rocha (800), filho de Tiburcio Ca
ribe da Rocha e de Faustina de Figueiredo Rocha, 
nascido a 9 de novembro de 1897, em S. Antônio de 
Padua, E. do U. de Janeiro, residente á rua José dos 
fteis n . 135, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E . 73, n . 511, 4 a zona.) 

795. Aloysio Neiva (801), filho de João Augusto Neiva e de 
.Anna Alaicle Paço Neiva, nascido a 18 de maio de 

796. 

797. 

798. 

7-99. 

'MO. 

í(01. 

802. 

803. 

805. 

606. 

lê07. 

1887, em São Salvador, Bahia, residente á rua Frei 
Caneca n . 479, funecionario publico, casado, com. 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 5.975, terceira 
zona.) 

Claudemiro Farah (802), filho de Theophilo Farah e de 
Adelaide Farah, nascido a 12 de novembro de 1911, 
no Districto Federal, residente á rua do Lavradio 
n . 131, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral, no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 7.504, 2 a zona.) 

Abner Soares (803), filho de Abner Soares e de Julieta 
Alves Soares, nascido a 27 de junho de 1895, no 
Districto Federal, residente á rua Azevedo Lima 
n . 57-A, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto munieipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, B . E . 66, n . 95, 4* zona.) 

Arykerne Álvaro Noites Dias (804), filho de Armando 
Noites Dias e de Felisraina Noites Dias, nascido a 
10 de fevereiro de 1895, no Districto Federal, re
sidente á rua São Carlos n . 109, commercio, ca-
èado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 06, 
n . 115, 4 a zona.) 

Dorvalino de Araújo (800), filho dc Antônio Felippe de 
Araújo e de Minelvina Laurinda dos Santos, nas
cido a 25 de fevereiro de 1903, em Barra Mansa, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do Ria
chuelo n. 28, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral, no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 032, 4 a zona.) 

Josué Moreira (Ia Costa (807), filho de Augusto Moreira 
da Costa e de Blandina Moreira da Costa, nascido 
a 21 dc novembro de 1897, no Districto Federal, 
residente á rua Dona Maria n . 12, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
73, n . 410, 4 a zona.) 

Manoel Ernani Martins (808), filho de Ernani Martins 
Affonso e de Clarisse Cecília Gonçalves, nascido 
a 22 de fevereiro de 1908, cm SanFAnna, Estado 

• de Minas Geraes, residente á ladeira do Ascurra 
n . 117, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 0.943, 2 a zona.) 

Luiz Alves Tinim (809), filho de Manoel Alves Tinim e V 
de Francisca Francellina de Jesus, nascido a 24 
de fevereiro de 1903, em Fortaleza, Estado do Cea
rá, residente á rua Maxwell n . 86, casa 3, com
mercio, casado, com domicilio eelitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requeri
da, n . 9.938, 6 a zona.) 

Francisco Torquato de Souza (810), filho dc José Tor-
quato de Souza o de Canuta Maria de Souza, nas
cido a 21 de junho de 1907, no Districto Federal, 
residente á Estrada da Praia Grande n. 373, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ilha do Governador. (Qualifi
cação requerida, n . 2.865, I a zona.) 

Antônio Lemos (811), filho de José Lemos e de Pal-
myra de Jesus, nascido a 3 de setembro de 1911, 
no Districto Federal, residente á Estrada da Bicca 
n . 173, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 60, n . 4.067, I a 

zona.) 
Frederico Groth Alves (812), filho de Manoel Antônio 

Alves e de Frcderica Groth Alves, nascido a 16 dc 
abril de 1913, no Districto Federal, residente á rua 
Bento Lisboa n . 88, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 346, 5 a zona.) 

Américo Mosciaro (813), filho de Vicente Mosciaro o 
de Hortencia Potado, nascido a 21 de agosto dc 
1899, no Districto Federal, residente á rua da Re
lação n. 54, commerciante, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 539, 4 a zona.) 

Salvador Carúso (814), filho de Francisco Caruso e dc 
Julieta Gambardelli, nascido a 8 de julho de 1916, 
no Districto Federal, residente á rua do Rezende 
n . 37 A, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal dc Santo Antônio. 
.(Qualificação requerida, n . 576, 4 a zona.) 
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808. José Maria da Silva Rosa (815), filho de Job da Silva 
Rosa e dc Carolina Lemos da Silva Rosa, nascido a 
15 de janeiro de 1912, na ilha de Paquetá, no Dis
tricto Federal, residente á rua Thomaz Cerqueira 
n. 63, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha de Paquetá. (Qua
lificação requerida, n . 4.915, I a zona.) 

JcSo Anastácio Ribeiro (816), filho de José Dias R i 
beiro e de Emilia Menezes Ribeiro, nascido a 11 dc 
maio de 1902, no Districto Federal, residente á rua 
Caicó n. 123, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 7.626, 8 a zona.) 

Antônio Coimbra (817), filho de Álvaro Guedes Coim
bra e de Anna Baptista Felizarda, nascido a 23 de 
fevereiro de 1901, em Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Seis-Taná n. 532. operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dc Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, n . 4.734, I a zona.) 

811. Mousinho da Silva Jardim (818), filho de José Mar
ques Jardim e do Joscpha Abraníes, nascido a 15 
de julho do 1897, no Districto Federal, residente 
á rua Santa Alexandrina n. 16, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
63, n. 11.895, 7 a zona.) 

812. Alronso Fortes Soares Pereira (819), filho de José 
Soares Pereira Júnior c de Maria da Gloria Fortes 
Soares Pereira, nascido a 2 de março de 1913, no 
Districto Federal, residente á rua Marechal Deo-
doro n. 374, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida. B . E . 63, n. 4.829, I a zona.) 

813. Antenor de Almeida (820), filho do Francisco de A l 
meida e de Laurinda Mesquita do Almeida, nascido 
a 29 de maio do 1899, no Districio Federal, resi
dente á rua Marquez do Sapucahy n. 310, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districio 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. 
B . E . 73. n . 400, 7 a zona.) 

814. Lniz Guerra (821). filho de João Guerra e* de Anna 
Joaquina da Motta Cavalcanti, nascido a 21 de ja
neiro de 1898, em Floresta dos Leões, Estado'de 
Pernambuco, residente á avenida Henrique Valla-
dares n. 25. sobrado, militar, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação ex-officio, B . K. 75, n. 00, 7 a 

zona.) 
815. Augusto Caetano da Cruz, (822), filho de Antônio Cae

tano da Cruz e de Joaquina da Conceição Cruz, 
nascido a 10 de junho de 1866, na cidade de São 
Paulo. Estado de São Paulo, residente á rua Barão 
de Mesquita u. 20í. funecionario publico, casado, 
com domicilio eleitora) no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 2.000, 
2 a zona.; 

810. l?M< Israel (823), filho de Raphael Israel o de Lara 
Israel, nascido a 25 de fevereiro de 1903, em Rho-
des, Itália, residente á rua do Rezende n . 33, I o 

andar, commerciante, solteiro, com domicilio 
eleiloral no districto municipal de Santo Autonio. 
(Qualificarão requerida, n . 551, 4 a zona.) 

817. Waldemar da Silva Peixoto (821), filho de Júlio da 
Silva Peixoto c de Dona Rosa de Jesus, nascido a 
24 de dezembro de 1914, no Districto Federal, re
sidente á rua do Matoso n. 249, estudante, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nume
ro 490, 8 a zona.) 

818. Nelson Machado Bastos (825), filho de Ernani Pinto 
Bastos e de Noclia Coelho Machado Bastos, nascido 
a 6 de outubro de 1914, no Districto Federal, re
sidente á rua Senador Muniz Freire n . 13, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 090, 8 a zona.) 

819. Alberto Moreira (820), filho de Antônio Gomes Moreira 
e de Joaquina da Silva, nascido a 12 de agosto do 
1899, no Districto Federal, residente á rua do Re
zende n . 33, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Anlonio. 
(Qualificação requerida, n. 540, 4 a zona.) 

820. Gastão do Andrade (827), filho de Miguel Arthur de 
Andrade e de Adelaide Real Costa de Andrade, nas-' 
cido a 12 de outubro de 1880, em Itaguahy, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua do Rezende 
n . 33, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 549, 4 a zona.) 

821. Lcon Winitskonski, (828), filho de Abrahão Winits-
konski e de Golde Naneguste, nascido a 10 de ju
nho de 1894, em Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, residente á rua São Francisco Xavier n. 555, 
commercio, casado, com domicilio eelitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 11.557, 0 a zona.) 

822. José Maria da Silva (829), filho de Sérgio Marfins da 
Silva e de Jovercina Nascimento da Silva, nascido 
a 10 de outubro de 1911, em Juiz de Fora, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Barão de Igua-
temy n. 117, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 293, 9 a zona.) 

823. Affonso de Almeida e Silva (830), filho de Luiz A l 
meida e Silva e de Adelaide de Almeida e Silva, 
nascido a 29 dc setembro de 1887, no Districto 
Federal, pescador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio, residen
te á rua do Lavradio n. 22. (Qualificação reque
rida, n . 544, 4 a zona.) 

824. - Jocl Amoedo Faria (831), filho de Augusto Souza Fa
ria e de Maria Jaciutha Amoedo, nascido a 10 de 
novembro de 1901, cm Porto, Portugal, brasileiro 
naturalizado, residente á rua do Rezende n . 33, 
sobrado, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 557. 4 a zona.) 

825. Aracy Ornellas de Lucena (832), .filha de Jesuino da 
Silva Ornellas c dc Lucilia Volganga Ornellas, 
nascida a 6 de abril de 1900, no Districto Federal, 
residente á praia do Zumby u. 119, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E . 59, n . 4.511, I a zona.) 

820. Arthur Baptista Villela Guapiassú (833), filho dc An
tônio Baptista Villela Guapyassú e de Claudina 
Perpetua Sá Guapiassú, nascido a 22 dc junho de 
1809, no Districto Federal, residente á y^-aia do 
Jequiá n. 224, capitalista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, n. 363, 4 a 

zona.; 
827. Manoel Gonçalves (835), filho de José Gonçalves e de 

Olympia Gonçalves da Cruz, nascido a 21 de agos
to de 1897, no Districto Federai, residente á rua 
Santo Amaro n. 28, pintor, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E . 59, n. 7.796, 2 a zona.) 

828. Antônio dc Oliveira Campagnac (835), filho de Mario 
de Oliveira Campagnac e dc Maria de Oliveira 
Campagnac, nascido a 23 dc março de 1907, no 
Districto Federal, residente á rua Capilão Barbo
sa n. 38, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal do Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida, B . E . 70, n . 375, 4 a 

zona.) 
829. Anlonio Jacintho Matheus da Costa (830), filho de 

Antônio Jacinlho Matheus da Costa c dc Paulina 
Camilla da Costa, nascido a 18 dc junho de 18S9,* 
cm São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Formosa n. 18, commercio, casado, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida. B . 
E . 70, n. 345, 4 a zona.) 

830. Irineu Arigoni (837), filho dc Margarida Arigom. nas
cido a 16 de dezembro de 1909, em Paracamby, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do Re
zende n . 42, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 80, 4 a zona.) 

831. Anlonio Rodrigues Casa Nova Júnior (838), filho de An
tônio Rodrigues Casa Nova e de Maria Rodrigues 
Casa Nova, nascido a 9 de janeiro de 1907, no Dis
tricto Federal, residente á rua Barão de. São Fe
lix n . 120, commercio, casado, com domicilio elci-
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toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n . 2.531, — 4a zona.) 

832, Manoel dc Carvalho Sayãõ (839), filho de Manoe' Joa
quim Pereira Pinto Sayão e de Carlinda Julia de 
Carvalho Sayão, nascido a 2 de maio de 1894, no 
Districto Federal, residente á rua Paranapanema 
n . 8, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, n . 355 — 4a zona.) 

853. Manoel Gomes Rangel (840), filho de Antônio Gomes 
Rangel e de Clara de Souza Rangel, nascido a 23 
de fevereiro de 1900, cm Campos, Estada do Rio 
de Janeiro, residente á rua Leoucio.de Albuquer
que n . 20, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n . 0.459 —4* zona-.) 

834. Georgina da Silva Ornellas (842), filha de Jesuina da 
Silva Ornellas e dc Lucilia Volganga Ornellas. nas
cida a 10 de janeiro de 1910, no Districto Federal, 
residente á praia do Zumby n . 119, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, 15, E . n , 301 —• 4° zon-i.} 

835. Francisco da Silva (843), filho de Thomaz Francisco 
Alves e de Elvira Moreno, nascido a 12 de outubro 
de 1907, no Districto Federal, residente á "avenida 
Suburbana n. 40, operário, casaíío, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Ajuda, (Qua
lificação requerida, B . É . 73, n . 495 — 4 a zona.) 

836. Mariano Regazzo (844), filho de Domingos Regazzo e de 
Anna Cassava, nascido a 3 de fevereiro de 1803, 
em Pianiga (Itália), residente á estrada Nazareth 
n. 28, empregado publico, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação ex-vfficio, B . E . 23, n. 3.442 
— 4a zona.) 

837. Guilherme de Dacia e Brito (843), filho de Henrique 
de Dacia e Brito c de Maria da Piedade Carolina 

, de Brito, nascido a 9 de outubro de 1871, em N i 
ctheroy (Estado do Rio de Janeiro), residente á 
rua Victor Meirelles n . 132, empregado publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districio muni
cipal de Ajuda, (Qualificação requerida, B. E. 77, 
n. 601 — 4 a zona.) 

838. AMonio Borges (840), filho dc Alfredo Borges e de 
Thereza Vieira Borges, nascida a 13 de agosto do 
1909, no Districto Federal, residente a estrada da 
Bicca n. 147, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . 00, nu
mero 4.066 — 1* zona.) 

839. líbirajá Fiúza da Rocha (847), filho dc Maria José Pe
reira Fiúza, nascido a 17 de janeiro de 1910, no 
Districto Federal, residente á rua dc^Rezende nu
mero 33, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal rle Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 580 — 4* zona.) 

840. J,.>ão Lemos ( 848 ), filho de José de Lemos, nas
cido a 24 de outubro do 1913, no Districto 
Federal, residente á praia da Bicca n . 173, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- ' 
tricto municipal de Ilha do Gcvernador. (Quali
ficação requerida. B E 59, l i , 4.467 — 1* 
zona.) 

811. Reinaii.lo' Fernandes de Moraes (849), filho de Lucas 
Alves Pequeno de Moraes e de Zererina Fernandes 
do Moraes, nascido a 7 de agosto de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua da Relação n . 38, 
sargento reformado, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ilha dc Governador 
($. 574 — 4a zona.1! 

812. Dr . Gaston Luiz do Rego (850), filho de Manoel Luiz 
do Rego e de Romujalda do Espirito Santo Rego. 
nascido a 3 de setembro de 1894, na cidade de 
Amargorosa (Estado da Bahia), residente á pra
ça de S. Roque n . 1, advogado, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Paquetá. (Qualificação ex-officio, B . E . 22, nu
mero 4.514 — 1* zona.) 

843. Alexandre da Costa Camargo (851), filho de Balbino da 
Costa-Camargo e de Rosa da Costa Camargo, nas
cido a 5 de março de 1879, no Districto Federal,' 
residente á rua Santa Christina n . 175, commer-
ciante, casado, com domicilio eleitoral no dislr i -

845. 

cto municipal de Ajuda. (Qualificação requeri
da, n . 3.191 — 2 a zona.) 

8 Í1 . Alexandre Buckdid (852), filho de Ignacio Buckdid o 
de Regina José Jragiri, nascido a 14 de março de 
1907, no Districto Federal, residente á rua Se
nador Euzebio n. 122, commercio, solteirc, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, n. 209 — 
7* zona.) 

Natliaiiael da Silva (853), filho de João Joaquim da 
Silva e de Maria Theodora da Silva, nascido a 27 
de março de 1905, nj Districto Federal, residento 
á rua do Rezende n . 198. operário, casado, com 
domicilio eleitoral no disiriclo municioal de San
to Antônio.' (Qualificação requerida, n. 020, 4 a 

zona.) > 
840. Sebastião de Souza (854). filho de Carlota Clau.lina de 

Souza, nascido a 20 de janeiro de. 1901. no Dis
tricto Federal, residente á rua Padre Telcmaco nu
mero 170, pinlor, solteiro, cum domicilio eleiloral 
no districto municipal de A.iuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 77. n . Oi,'). 4 a zona.) 

847, José de Azevedo Botelho (855;. filho de Antônio m 
Souza Botelho e de Maria d,i Carmo Azevedo Bo-
telho, nascido a 14 de abril de 1882. no Estado de 
Pernambuco, residente á rua Júlio do Carmo nu
mero 208 A, pharmaceutico. casado, com domici
lio eleiloral no districto municioal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida n . 855. 4 a zona.) 

818. Anlonio Escovino (856), filho de Salvador Eseovino e 
de Maria Rosa Granada, nascido a 7 de outubro 

. de 1879, no Districto Federal, residente á rua Leo-
poldina Rego n. 470. industrial, casado, com do
micilio eleitoral no districto municioal de ilha. do 
Governador. (Qualificação requerida, n . 10.001. 
7 a zona.) 

849. Sebastião Siqueira (857). filho de Joaquim Siqueira F i 
lho e de Sebastiana Siqueira, nascido a 19 de ja
neiro de 1911, em Vassouras. Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua do Rezende n . 34. operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dc Santo Antônio. (Qualificação rer-
querida n . 734, 4 a zona.) . 

850. João Francisco Magalhães dc Souza (858), filho de José 
Magalhães de Souza ç de Thereza de Jesus, nas-! 
cido a 18 de maio de 1905, no Districto Federal, 
residente á travessa Costa Velhq..n. 7, I o andar, 
commercio, viuvo, com domicilid^eleitoral no dis—• 
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque-' 
rida n . 149, 2 a zona.) 

851. Jorge da Silva (859), filho de José da Silva Júnior e 
de Emilia Nunes da Silva, nascido a 16 de setem
bro de 1898, no Districio Federal, residente á rua 
Dr . Sá Freire n . 21, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Ajuda.' 
(Qualificação requerida, n . 530, 4 a zona.) 

852. Ruth Martins da Silva (800), filha de João de Souza 
Martins e dc Maria Rosa Martins, nascida a 25 de 
setembro de 1898, no Districto Federal, residente, 
á rua Torre Sá Freire n . 21, domestica, casada,1 

com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 530, 4 a zona.) 

£53. Renato José; de Oliveira Reis (801), filho de Mario Go-i 
mes dos Reis e de Flora de Oliveira Reis, nascido 
a 19 de março de 1914, em Vassouras, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua dos Inválidos 
n . 30, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 714, 4 a zona.) 

554. Cesario Soares de Lima (802), filho de José Soares de 
Lima c de Generosa Soares de Lima, nascido a 2 
de outubro de 1889, em Muricy, Estado de Ala - , 
gòas, residente á rua Fonseca Telles n . 121, com
mercio, casado, com domicilio' eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque-

; rida, n . 7.375, 5 a zona.) i 
855. Marcello Virmão de Lavares (863), filho de Bemvinda' 

- Alèixo da Silva, nascido a 16 de janeiro de 1901,j 
'.em Macuco, Estado do Rio de Janeiro, residente á. 
;rua Torres Homem n . 142, casa 7. empregado na/| 
[Santa Casa, solteiro, com domicilio eleitoral no 

• 'districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi-i 
' cação requerida, n . 7.742, 6 a zona. s ' 
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870. 

871. 

872. 

87a. 

856. Ângelo Castiglione (864), filho de Carlos Castiglione e 
de Paschoalina Espetai Castiglione, nascido a 15 
de agosto de 1900, em Ouro Preto, Estado de M i - 868. 
nas Geraes, residente á rua Visconde de í tama-
raty n . 88, casa 5, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.892, 5 a 

zona.) 
857. jFrancelina de Lima (865), filha de Manoel Caetano de 

Lima e de Diamantina Rosa de Andrade, nascida 869. 
a 22 de agosto de 1895, no Districto Federal, resi
dente á Praia do Barão n . 147, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E . 68, n . 173, 4 a zona.) 

858. Demetrio Lima (866), filho de Manoel Caetano de Lima 
e de Diamantina Rosa de Lima, nascido á 22 de 
julho de 1901, no Districto Federal, residente á 
Praia do Barão n . 147, pescador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, n . 350, 
4 a zona.) 

859. Firmo Moreira Alves (867), filho de Manoel Garcia A l 
ves e de Julieta da Silva Alves, nascido a 1 de j u 
nho de 1904, no Districto Federal, residente á rua 
General Bellegard n . 107, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 73, n . 401, 4 a 

zona.) 
860. Manoel Xavier da Cunha (868), filho de Francisco Xa

vier da Cunha e de Estella Denart da Cunha, nas
cido a 26 de fevereiro de 1909, no Districto Fe
deral, residente á rua Ypiranga n . 36, casa 30, me-
oanico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 4.478, 9 a zona.) 

861. Francisco Bloise (869), filho de Gonaro Bloise e de A n 
gela Bloise, nascido a 15 de outubro de 1880, 
Itália, residente á rua do Cunha n . 96, proprie
tário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida n . 347, 5 a zona ) 

862. Amaro Pinto Ribeiro (870), filho de Jeronymo Pinto 
Ribeiro e de Idalina Rita do Espirito Santo, Cam
pos. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do 
Senado n. 46, ferreiro, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 542, 4 a zona.) 

863. Almerindo José de Oliveira (871)', filho de José Custo
dio de Oliveira e de Olympia Carvalho de Oliveira, 
nascido a 22 de abril de 1911, no Districto Fe
deral, residentv, á rua Conselheiro Ferraz n . 88, 
commercio,' solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 73, n . 440, 4 a zona.) 

864. José Custodio de Oliveira Filho (872), filho de José 
Custodio de Oliveira e de Olympia Carvalho de 
Oliveira, nascido a 5 de fevereiro de 1910, no Dis
tricto Federal, residente á rua Conselheiro Fer
raz n . 88, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção .requerida, B . E . 73, n . 406, 4 a zona.) 

865. Margarida Rodrigues dos Santos Duarte (873), filha 
filha de Antônio Rodrigues dos Santos e de Ma
ria Gertrudes da Silva Cabral, nascida a 24 de 
novembro de 1900, no Districto Federal, residento 
á rua Bôa Vista n . 99, professora municipal, casa
da, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 60, 
n. 7.899. 2 a zona.) 

866. Luiz P\igundes de Souza Í874), filho de Canuto Fagun
des de Souza e dc Maria Marques de Souza, nas
cido a 3 de agosto de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua 21 de Abril n . 50 operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
73, n . 458. 4» zona.) 

867. Francisco de Assis Azevedo (875), filho de Alexandre 
Alves Azevedo Aredes, e de Henriqueta Martins de 
Aredes, nascido a 4 de outubro de 1891, em Ba- 879. 
nanai, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Manoel Mulrinho n . 103, despachante, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju-

874. 

875, 

876. 

877, 

878. 

da. (Qualificação requerida, B . E . 73, n . 496, 
4 a zona.) 

Hercutano Lourenço (876), filho de João Lourenço o 
de Emilia Lourenço, nascido a 1 do março de 1909, 
no Districto Federal, residente á rua Barão da 
Gamboa n . 73, estivador, casado, com domicilio 
eleitoral rio districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 73, n . 31.121, 10 a 

zona.) 
José Rodrigues Alves (877), filho de Antônio Alves da 

Cunha e de Fausta Alves da Cunha, nascido a 2 de 
janeiro.de 1900, no Districto Federal, residente á 
rua do Livramento n . 185, estivador, casado, com 
•domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação cx-officio, B . E . 73, n . 30.404, 
I a zona.) 

Ulysses Pereira da Silva (878), filho de Antônio Pe
reira da Silva e de Agripina Pereira Gaspar, nas
cido a 20 de junho do 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Pompeu Loureiro n . 4, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . 
E . 74, n . 558, 6 a zona.) 

Leopoldo da Silva (879)., filho de Gracelacio Leopoldo 
da Silva e de Guilhermina Maria da Silva, nascido 
a 6 de janeiro do 1901, em Palmital, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Barão de Guaratiba 
n . 24, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, B . E . 77. n . 648, 4 a zona.) 

Leonardo Joaquim Cavalcante (880), filho de Case-
miro Joaquim Cavalcante e de Jovina de Souza 
Cavalcante, nascido a 11 de abril dé 1893, em 
Assu', Estado do Rio Grande do Norte, residente a 
rua do Costa n . 102, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 73, n . 412, 4 a 

zona.) 
Plinio Francisco da Silva (881), filho de Manoel Fran

cisco da Silva e de Maria da Rosa Conceição, nas
cido a 19 de dezembro de 1904, em Macahé, Es
tado do Rio de Janeiro, residento á rua do Cat-
tete n . 82, commercio, solieiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 68, n . 230, 0 a zona.) 

Wenceslau Braz Leal da Costa (882), filho de Tancredo 
Theotonio Leal da Costa e de Djanira Pereira 
da Costa, nascido a 13 de novembro de 1910. em 
Campanha, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua José Hygino n. '.AG, casa 6, commercio, com 
domicilio eleitoral rio districto municipal de Aju
da. (Qualificação querida, B . E . 73, n . 470, 4 a 

zona.) 
Noel Reis Ribeiro (883), filho de Joaquim José Ribeiro 

e de Albertina Reis Ribeiro, nascido a 15 de no
vembro de 1915, no Districio Federal, residente á, 
rua da Gamboa n. 145, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 74, "n. 048, 
.7 a zona.) 

Carlos Pereira Duarte (884), filho dc Delphino Pereira 
Duarte e de Maria Moreira Duarte, nascido a 13 
de março de .1901, ern São Luiz, Estado de M i 
nas Geraes, residente á rua Bòa Vista n . 99, 
guarda-livros, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 2.889, 2 a zona.) 

Oswaldo Elias (885), filho de Antônio Elias e de Vicen-
cia Gallote. nascido a 2 de setembro de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua General Pedra 
2. 150, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, B . E . 59. n . 0.725, 3 a zona.) 

Alberico Vieira Cardoso (880), filho de José Vieira 
Cardoso cr de Isabel Vieira Cardoso, nascido a 22 
de outubro de 1911, no Districio Federal, residente 
á praça Bororó n . 14, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 938. 
12 a zona.) 

Raul Ildefonso dc Oliveira Filho C887), filho rio Raul 
Ildefonso de Oliveira e de Maria Alves do Oli
veira, nascido a 19 de dezembro de 1909. no Dis
tricto Federal, residente a estrada Rio Jequiá 
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ü. 204, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 70, I a zona.) 8j2. 

880. Üscar Alves dos Santos (888), filho de João Alves dos 
Santos e de Marianna da Silva, nascido a 7 de 
dezembro de 1902, no Districto Federal, residente 
á estrada do Cajá n . 302, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 7.495, 2 a zona.) 

881. Jo5o José da Silva (889), filho de João José da Silva e 
de Josina Maria da Silva, nascido a 15 de setem- 893. 
bro de 1874, em Estreita, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Paranapuan sem numero, 
empregado municipal, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 39, n| 31.977, 4 a 

zona.) 
882. Sebastião Pereira Baptista (890), filho de Manoel Pe

reira Baptista e de Anna Carolina da Conceição, 894. 
nascido a 20 de janeiro de 1903, em Ilha Grande, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Capa-
nema n. -28, empregado municipal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação ex-officio, B . E . 
39, n . 32.007, 4 a zona.) 

883. Dalce da Silva Amorim (891), filha de José da Silva 895. 
Júnior e de Emilia Nunes da Silva, nascida a 4 
de março de 1910, no Districto Federal, residente 
á rua Santos Lima n. 21, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação ex-officio, n . 1.017, 8 a zona.) 

884. Sarah Maia Lopes da Silva (893), filha de Antônio Maia 
e de Eugenia Nunes Maia, nascida a 11 de dezem- 896. 
i)ro de 1887, no Districto Federal, residente á rua 
do Senado n. 6, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 625, 4 a zona.) 

885. Judith Guimarães Gomes da Cruz (894), filha de Ma
noel Joaquim Pereira Guimarães e de Henriqueta 
Chaves Ferreira Guimarães, nascida a 29 de j u - 897. 
nho de 1885, no Districto Federal, residente á 
rua do Senado n. 29, domestica, viuva, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida, n. 717, 4 a zona.) 

886. Jcão Gomes (895), filho de Marianno Manoel Gomes e d3 
Mana Margarida Gomes, nascido a 28 de dezembro 
de 1904, em Macahé, Estado do Rio de Janeiro, 898. 
res dente á rua Gayba n. 28, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 448, 
3 a zona.) 

887. Cvtavio dos Santos Silva (896), filho de Gonçalo dos 
Santos Silva e dc Bonifacia dos Santos, nascido 
a 17 de setembro de 1889, no Districto Federai, 899. 
residente a rua Áurea n . 18, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 351, 5 a zona.) 

888. Fiancisco Barone Nastasi (897), filho de Antônio Nas-
*tasi e de Maria Barone Nastasi, nascido a 22 de 
fevereiro de 1912. em Rhodes, Itália, residente á 900. 
praça Floriano n. 31, apart. 412, medico veterinário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 548, 4 a zona.) 

889. A/da Alcedina de Magalhães Braga (898), filha de A n 
tônio da Silva Braga e dc Ambrosina de Magalhães 
Braga, nascida a 9 de maio de 1893, em Juiz de 901. 
Fora. Estado de Minas Geraes, residente A rua 
Ia Relação n. 35, commercio, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 538, 4 a 

zona.) 
890. Pedro Marques (899), filho de Ar.gelo Marques c do 

Carolina Marques, nascido a 27 do agosto do 902, 
1896, no Districto Federal, residente á rua da 
Relação n. 35. commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n . 572, 4 a zona.) 

891 Doswaldo Figueiredo (900), filho de Armanda Monteiro, 
nascido a 1 de outubro de 1909, no Districto Fe
deral, residente á rua Rodrigues dos Santos nu- 903. 
mero 43, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 

(Qualificação requerida, B . E . 33, n . 945, 4 a 

zona.) 
Albino Lúcio de Menezes (901), filho de José Lúcio 

de Menezes e de Marcellina Luiza de Menezes, 
nascido a 8 dc outubro de 1889, em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro,' residente á rua Barão 
de São Felix n . 191, casa 14. motorista, casa
do, com domicilio eleitoral no districto r.unici-
pal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 7.200, 7 a zona.) 

Jose de Ribamar Soares (902), filho de Hemeterio Ma
noel Soares e de Raymunda da Costa Soares, 
nascido a 25 de fevereiro de 1910, em São Luiz 
Estado do Maranhão, residente á rua do Rezende 
n. 50, estudante de medicina, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 556. 4 a 

. zona.) 
Natalina Iorio Trancoso (903), filha de Affonhc Ma

rino Iorio e de Maria do Rosário Cilento Iorio, 
nascida a 25 de dezembro de 1898, em Campos, 
Estado do Rio, residente á rua da Relação n. 35, 
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n . 568, 4 a zona.) 

José Bernardo Pinto (904), filho de Antônio Bernardo 
Pinto e de Auroria Vigaria, nascido a 12 de 
junho de 1909, no Districto Federal, residente á 
rua do Riachuelo n. 191, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal d<3 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, nume
ro 701, 4 a zona.) 

Victor Duval Barreto (905), filho de Octavio Barreto 
de Oliveira e de Judith Duval Barreto, nascido 
a 6 de maio de 1908, em Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, residente á rua do Rezenae 
n . 14, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 571, 4 a zona.) 

João Vianna Ribeiro (906), filho de Adriano Ribeiro da 
Cunha e de Marianna Vianna, nascido a 2 1e de
zembro de 1889, em Campos, Estado do Rio, re
sidente á rua do Rezende n. 28, solteiro, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, nume
ro 561, 4 a zona.) 

Arthur José da Costa (907), filho de Carolina Rosalia 
Lopes, nascido a 7 de dezembro de 1915, em 
Nictheroy, Estado do Rio, residente á avenida 
Henrique Valladares n . 18, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, rmmi
ro 723, 4 a zona.) 

Leandro Marques Pinheiro (908), filho de Luiz Mar
ques Pinheiro e de Sophia Euristides Marques 
Pinheiro, nascido a 20 de maio de 1907, no Dis
tricto Federal, residente á rua Francisca Amélia 
n, 39, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 8.416, 6 a zona.). 

Fidelcina Moreira Quadros (909), filha de Christiano 
Dantas Moreira e de Sophia Rodrigues Moreira, 
nascida a 12 de outubro de 1889, em Valença, Es
tado do Rio, residente a rua Maracajá n . 2, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Govgernador. (Qua
lificação requerida, n . 215, 4 a zona.) 

Alberto Francisco Quadros (910), filho de João Fran
cisco Quadros o de Philomena Thomasia da S i l 
veira, nascido a 16 de agosto de 1884, no Districto 
Federal, residente á rua Maracajá n . 2, machi-
nista, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualifica
ção requerida, n . 450, 4 a zona.) 

Álvaro dos Santos (911), filho de Antônio Cerqueira 
e de Demethilde Rosa, nascido a 1 de outibro 
de 1902, no Districto Federal, residente á estrada 
Itacolomy n . 5, lavrador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . -)8, 
n . 283, 4 a zona.) 

Theodorico Dutra Martins (912), filho de Eurico Du
tra Martins e de Tercina Pereira Dutra, nascido 
a 23 de dezembro de 1911, no Districto Federal, 
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residente á estrada das Flexeiras n . 14, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, n . 358, 4 a zona.) 

904. Waller Soares (913J, filho de Antônio Francisco Soares 
e de Virgínia Cavalcanti Soares, nascido a * de 
julho de 1915, no Districto Federal, residente á 
rua Ferrão n . 51, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, n . 761 
— 4* zona.) 

905. Antônio de Souza Ornellas (914), filho de Manoel Or
nellas Pessoa e tte Custodia Souza Caldas, nascido 
a 2 de novembro de 1901, cm Campos, Estado do 
Rio, residente á rua Oito n. 35, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 583 
— 12" zona.) 

906. Júlio Gomes Passos (915), filho de Antônio Alves Passos 
e de Ambrosina Gomes Passos, nascido a 2 de se
tembro de 1901, em S. Luiz, Estado do Maranhão, 
residente á rua Senador Pompeu n. 110, commer-
oio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. 
E . 73, n. 447 — 4 a zona.) 

907. Hbflrique dos Santos Coutinho (916), filho de Carlindo 
dos Santos Coutinho e de Martinha dos Santos 
Coutinho, nascido a 15 de março de 1904, no Dis
tricto Federal, residente á rua Maria Antônio nu
mero 73, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção, B . E . 77, n . 645 — 4* zona.) 

90S. FiAiicisco Barroco (917), filho de Benigno Barroco e de 
Mathilde de Assis, nascido a 27 de agosto de 1S93, 
no Districto Federa), residente no morro do In
glez n. 133, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida, B . E . 68, n. 222 — 
4* zona.) 

909. Aldemar Guapyassu* (918), filho de Arthur Baptrsta 
Villela Gunpyassü e de Iria de Macedo Guapyas
su, nascido a 23 de abril de 1915, residente á praia 
tío Jequiá n. 224, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, n . 759 — 4" zona.) 

910. Augier Corrêa da Silva (919), filho de Guerti^r Cor
rêa da Silva e de Sebastiana Corrêa da Silva, nas
cido a 17 dc julho de 1915, no Districto Federal, 
residente á estrada do Jequiá n . 258, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação re-
qerida, n . 637 — 4" zona.) 

911. Manoel Damasceno (920), filho de Paulino Damasceno 
e de Maria Augusta, nascido a 10 de junho 
1908, em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á estrada Paranapuan scrn numero, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ilha do Governador. (Qualifi
cação requerida, B . E . 68, n. 200 — 4* zona.) 

João Elcsbão Pires (921), filho de José Manoel Pe
dro e de Henriqueta Palmyra, nascido a 28 de ou
tubro de 1913, no Districto Federa!, residente 4 
rua da Relação n. 35, funecionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida 
n. 553 — 4" zona.) 

913. João Wanderley de Mattos (922), filho de Joaquim An
tônio de Mattos e de Virgiiia Wanderley dv Mat
tos, nascido a 16 de junho de 1903, em Bomfim, 
Estado da Bahia, residente á rua do Senado nu
mero 236, sobrado, etectricista, solteiro, com domU 
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda 
(Qualificação requerida, B . E . 77, n . 611 — 4' 
zona.) 

014. Jusê Rezende dos Santos (923), filho de Cândido Ca
bral dos Santos e de Maria' Rozenda dos Santos, 
nascido a 14 de novembro de 1908, no Estado d* 
Sergipe, residente á rua Bclla de São João nume
ro 309, casa 2, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 73. n . 455 — 4* znna.) 

915. Hercilia Rotandaro (924), filha de Alberto Rotandaro » 
de Cnrmen Viola, nascida a 14 de fevereiro de 
1914, no Districto Federal, residente á rua Izoli-

916. 

917. 

913. 

919. 

920. 

921, 

922, 

923. 

924. 

925. 

920. 

»2 7. 

na n. 59, modista, solteira, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualifi

cação requerida, B . E . 77, n . 602 — 4* zona.) 
Maria Dominica Viola (925), filha de Amadeu Viola e 

de Maria Caetano Leão, nascida a 26 de abril de 
1908, no Districto Federal, residente á rua Maria 
e Barros n. 173, casa 3, actriz, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 77, n . 606 — 4 a 

zona.) 
Htirmenegildo Dessen (926), filho de Menotte Dessen e 

de Lúcia Dessen, nascido a 3 de maio de 1898, 
em Petropolis, Estado do Rio, residente á rua das 
Laranjeiras n . 478, negociante, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal do Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 73, n . 402 — 4' 
zona.) 

Maria de Moraes (927), filha dc Julieta Maria da Con
ceição, nascida a 21 de janeiro de 1898, no Dis
tricto Federal, residente á praia do Jequiá nume
ro 24, domestica,.viuva, com domicílio eleitoral no 
districto municipal do Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, B . E . n . 4.897 — 1* zona.) 

Raul Machado da Silva (929), filho de Luiz Machado 
da Silva e de Maria Adelaide Machado da Silva, 
nascido a 30 de abril de 1901, na Capital Federal, 
residente á rua Fonseca Telles n. 5, casa 3, com
mercio, casado, com domicilio ete;loral no dis
trieto municipal dc Ajuda. (Qualificação reque
rida, n. 7.291, 2 a zona.) 

Francisco Carlos Bricio (930), filho de Francisco Car
los Bricio e de Leonor de Sampaio Bricio, nas
cido a 15 de agosto de 1890, em Bello Horizonte. 
Estado de Minas Geraes, residente á rua do Ria
chuelo n." 323, commercio, casado, com dom ;Jilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 138, 4 a zona.) 

Jb/lieta Santos (931), filha de Manoel Cruz Coutinho 
e de Maria José Cruz Coutinho, nascida a 19 
de dezembro de 1889, no Districto Federal, resi
dente á rua do Rezende n. 188, pioyrietaria, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 724, 4 a zona.) 

Carlos Couto (932), filho de Ltberaío Couto e de Sevel-
cina Couto, nascido a 26 dc abril tie 1898, em 
Campes. Estado do Rio de Janeiro, residente á 
praia do Jequiá n. 224, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador, (Qualificação requerida, numero 
184. 4 a zona.) 

Adelino de Mendonça, filho de Sebastião José dc Men
donça e de Henriqueta Maria Lui?a da Cruz, nas
cido a 12 de janeiro dc 1908, no Districto' Fede
rai, residente á estrada de Cantagallo n. 10, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral uo dis
tricto municipal dc Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, B. E. 53, n. 4.698, I a zona.) 

Bwoetíicto Pereira Gama (934). filho de Haymundo 
Pereira e de Anna Maria da Conceição, nascido a 
8 de dezembro dc 1909, no Districto Federal, re
sidente á rua São Francisco Xavier n. 452, casa 
5, emxiregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, u. 7.933, 2 a zona.) 

Marina Oliveira de Almeida (935;, l i lha de lbrairn 
Oliveira da Costa e de C^nstar:ça Chaves de 
Oliveira, nascido a 2S de outubro de 1910, na 
Capital Federal, residente á rua Moreira dc 
Vasconcellos n. 28, commercio, casada, com do
micilio-eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 142, 4 a zona.) 

Oswaldo Moraes (936), filho de Bento Luiz dc Moraes 
e de Adalgisa Medeiros Moraes, nascido a 12 de 
abril de 1908, na Capita! Federal, residente á 
rua do Maltoso n. 37, ferroviário, casado, com 
domicilbj eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n. 71, 9 a zona.) 

Paulina da Rocha Freitas Peixoto (937), filha de 
Paulino Netto de Freitas e de Maria Cândida da 
Roctia Freitas, nascida a 23 de janeiro de Í882, 
no Districto Federal, residente á rua Pereira da 
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Silva n. 75," professora, viuva, eom domicilio elei-
toial no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n. 8.223, 2 a zona.) 

928. Júlio de Souza (938), filho de Quirino de Souza e de 
Enesia do Souza, nascido a 2 de abril dc 1904, 
em Campos, Estado do Hio de Janeiro, residente 
a rua Ctuistovão Coiombo n. 90, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Saído Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero, n. 8.587, 0 a zona.) 

929.. Nagib José Dib (939), filho de José Dib e de Anna 
Justina de Jesus, nascido a 22 de outubro de 1911, 
em Alpinopolis, Estado de Minas Geraes, resi
dente á rua da Gloria n. 10, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
do Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 721, 5 a zona.) 

030. Adalberto de Oliveira Bittencourt (940), filho cie 
Horacio de Oliveira Bittencourt e de Rosalina 
de Oliveira Bittencourt, nascido a 17 de outubro 
de 1899, no Districto Federal, residente á rua 
Pojuca n. 45, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B. E. 06, nu
mero 08, 4 a zona.) 

93i. José Junqueira (941), filho de João Caneda e de Maria 
Canella Junqueira, nascido a 7 de julho de 1903, 

• em Bello Horizonte, Estado de Minas Geraes, re
sidente á rua Formosa n. 28, <:ommercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B. E. 60, n. 134. 4 a zona.) 

93i. Moacyr de Moraes (942), filho dc Marinho de Moraes e 
de Aria de Moraes, nascido a 7 de abril de 1915, 
no Districto Federal, residente á rua Rormosa 
n. 15, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B. E. 00, n. 54, 4 a 

zona.) 
033. Julieta de Moraes '943), filha de Marinho do Moraes c 

de Aria de Moraes, nascida a 23 dc dezembro de 
1908, no Districto Federal, residente a rua For
mosa n. 15, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . 06, 
n . 132, 4 a zona.) 

934. Bartl.qdomeu Fernandes (944), filho de Manoel João 
Fernandes e de Jovita de Jesus Fernandes, nasci
do a 24 de agosto de 1909, em Abaeté, Estado do 
Pará, residente á rua São José n . 74, 2 o andar, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 2.705, I a zona.) 

935. Manoel do Amaral "Vergueiro (945), filho de Hugo do 
Amaral Vergueiro e do Amélia Vieira Vergueiro, 
nascido a 20 de março de 1913, no Dstriclo Fe
deral, residente á rua Paranapanema ri. 115, fune
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto • municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n . 7.919, 2 a zona.) 

930. João Alves da Silva (947), filho de Manoel Alves da 
Silva e de Guilhermina Maria da Conceição, nas
cido a 14 de junho de 1912, em Palmeiras dos ín
dios, Estado de Alagoas, residente á rua D . Anna 
Nery n. 210, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 101, 10 a zona.) 

937. Norival Morin (948), filho de Avelino Morin e de A l -
bertina Prado Morin, nascido a 6 de setembro de 
1910, no Districto Federal, residente á rua Carlos 
Xavier n . 232, casa 8, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 588, 13 a 

zona.) 
938. Sebastião Marcondes Pires Medeiros, filho vde Sebas

tião Medeiros e de Sebastiana Victorina Pires, nas
cido a 20 de setembro de 1910, no Districto Fe
deral, residente á rua Banbina, n . 34, empre
gado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida. B . E . 73, n . 510, 4 a zona.) 

939. Atóonio Marino (950), filho de Pedro Marino e de L u -
* cia Carlomagno, nascido a 16 de fevereiro de 1903, 

no Districto Federal, residente á rua Barão do 
Bom Retiro n. 838, engenheiro-agronomo, soltei
ro, com domicilio eelitoral no districto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 8.249, 6 a 

zona.) 
940. Nicolau José da Silva (951), filho de Joaquim Ferreira 

da Silva e de Maria Moreira da Silva, nascido a 10 
de dezembro de 1897, no Districto Federal, resi
dente á rua Teixeira de Azevedo n . 11, Engenho 
de Dentro, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (B. E . 73, 
n . 504, 4 a zona.) 

911. Jacy Guedes de Carvalho (952), filho de Mario Gue
des de Carvalho e de Clarisse Alves de Carvalho, 
nascido a 24 de junho de 1912, em Nictheroy, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Visconde 
de Santa Cruz n . 29, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 77, n. 603, 4 a 

zona.) 
912. Paulo Gomes Calço (953), filho' de João Francisco 

Calço e de Maria Gomes Calço, nascido a 5 de ou
tubro de 1913, no Districto Federal, residente & 
rua do Livramento n. 99, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 77, n. 611, 4 a 

zona ) 
943. Lauro Octavio Soares da Silva (954), filho do Octa

vio Laureano Silva e de Alice Soares da Silva, 
nascido a 1 de março de 1903, no Districto Fe
deral, residente á rua Barão do Bom Retiro nu
mero 139, casa 21, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . % E . 77, n . Oéõ, 4 a 

zona.) 
944. Octavio Carlos Pereira (955), filho de Arthur Carlos 

Pereira c de Henriqueta da Silva Pereira, nascido 
a 24 de janeiro de 1907, no Districto Federal, re
sidente á Est. Itacolomy n . 81, Ilha do Gover
nador, operário, solteiro, com domicilio eleitoral, 
no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B . E . 61, sup. n . 4.731, 
I a zona.) 

945. Augusto Moreira (959), filho dc Casomiro José Mo
reira e de Helena Moreira, nascido a 12 de feverei
ro de 1898, em Santo Antônio dc Padua, Estado do 
Rio de Janeiro, negociante, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda." (Qua
lificação requerida, B . E . 73, n . 438, 4 a zona.) 

946. Amadeu Domingues (957), filho de Francisco Domin-
_ gues e de Virgínia Fontes Domingues, nascido a 

24 do dezembro de 1903, em São Gonçalo, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á Estrada Paraná-
puam n . 27, Ilha do Governador, motorista, casa
do, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, 
B . E . 08, n . 282, 4 a zona.) 

947. José Moreira de Aguiar (958), filho de José Valentira 
de Aguiar e de Claudina Moreira de Aguiar, nas-
cid oa 17 de março de 1907, no Districto Federal, 
residente á ruíi Pinheiro Guimarães n . 73, steno-
graapho, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n . 0.350 — 3* zona.) 

948. Waldyr Ranulpho de Oliveira (959), filho de João Ra-
nulpho de Oliveira e de Maria Azevedo de Olivei
ra, nascido a 21 dc novembro de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua do Riachuelo n. 188, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, B . E . 77, n . 708 — 4a zona.) 

949. ' Alberto Pereira Alves dos Santos (960), filho do A l -
bertino Alves Pereira e de Belmira de Jesus, nas
cido a 12 de julho de 1909, no Districto Federal, 
residente á rua do Riachuelo n . 191, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requeri
da, n . 694 — 4" zona.) 

950. Antônio Domingos de Souza (961), filho de Domingos 
Francisco de Souza e de Maria Isabel de Souza, 
nascido a 22 de outubro de 1896, no Districto Fe
deral, residente á estrada Capitão Barbosa n. 119, 
ilha do Governador, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal dc Ilha 
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968. 

do Governador. (Qualificação requerida, n. 668 963. 
4* zona.) 

951. Albino da Silva Maia Júnior (962), filho de Albino da 
Silva Maia e de Amélia Cândida Maia, nascido a 

o 19 de abril de 1889, no Districto Federal, resi
dente á rua Senador Jaguaribe n. 40, pintor, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 4.747 
6* zona.) 

952. Octavio de Carvalho (963), filho de Franeelína de Car- 964. 
valho, nascido a 11 de abril de 1908, no Districto 
Federal, residente á rua Barão de Guaratiba nu
mero 116, commercio, viuvo, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 73, n . 413 — 4a zona.) 

953. Alcides da Fonseca Outeiro (964), filho de Manoel M i - . 
randas Outeiro e de Henriqueta Vieira da Fonse- 965, 
ea Outeiro, nascido a 11 de junho de 1904, no Dis
tricto Federal, residente á rua Maria Antônio nu
mero 211, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 61, n . 8.102 — 2 a zona.) 

954. Antônio Pereira da Silva (905),filho de Agostinho" Pe
reira e de Maria Lopes de Carvalho, nascido a 30 QQQ_ 
de dezembro de 1896, no Districto Federal, resi
dente á rua Alexandre Teixeira n . 109, casa 4, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 73, n . 439 — 4* zona.) 

955. João de Sousa (966), filho de Victorino Paes de Sousa 
e de Marcelina Ayres _de Sousa, nascido a 26 de gg^ 
novembro de 1906, na Capital Federal, residente 
á rua Antônio Rego n. 449, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 73, n . 456 — 
4a zona.) 

956. Alexandrino Lopes dos Santos (967), filho dc Joaquim 
Lopes e de Maria Henrique, nascido a 23 de abril 
de 1894, no Districto Federal, residente á aveni
da Passos n . 91, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 70, n. . 394 — 4a 

zona.) 
957. Américo Fadini (908), filho de Josó Fadirii e de F.lctta 

Fadini, nascido a 14 de setembro de 1900, no Dis
tricto Federal, residente á rua Leopoldo n . 42, 

'•commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 742 — 4a zona.) 

958. Pedro José do Rosário (909), filho de Marcos José do 
Rosário e de Maria Geralda da Conceição Rosaario, 
nascido a 4 de julho de 1892, tm ilha Grande, no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Ria
chuelo n. 16, sobrado, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 73, 508 — 4a 

zona.) 
959. Ivo Corrêa Frias (970), filho de João Corrêa Frias e de 

Engracia Maria Frias, nascido a 1 de janeiro do 
1908, no Districto Federal, residente a rua da 971, 
Relação n. 35, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio. (Qualificçaão requerida, n . 81 — 4" zona.) 

960. Alipio Martins Faria (971), filho de João Esquibo o de 
Marianna Martins Esquibo, nascido a 1 de abril 
de 1889. em Nictheroy, Estado do Rio, residente 
á rua Aurélio n . 47, casa 2, commercio, casado, 972 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida n. 338 — 5 a 

.zona.) 
961. Annibal Lourenço da Silva (972), filho de Pedro Lou-

-renço Silva e de Luiza Rezende, nascido a 22 de 
agosto de 1910, no Districto Federal, residente á 973 
rua Barão de Guaratyba n. 24, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto munieipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 57, nu-
mero9.705 — 7 a zona.) 

002. Júlio Magalhães (973), filho de Manoel Pinto Maga
lhães e de Maria da Piedade Magalhães, nascido - 974 
a 9 de maio de 1887, no Districto Federal, residen
te á rua Uruguayana n . 11, 2 o andar, contador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
73, n . 4G1, 4 a zona.) 

969. 

970 

Brasilina de Menezes Costa (974), filha de João Ray
mundo Cícero de Menezes e de Anna Pimentel de 
Menezes, nascida a 22 de outubro de 1885, em 
Duas Barras, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Sargento Pinto de Oliveira n. 127, Ramos, 
funecionaria municipal, viuva, com domicilio elei- -
toral no Districto Municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 40, de 1933, 4 a 

zona.) 
José Cortez (975), filho de Etelvino Cortez e de Maria 

Isabel Pacheco Cortez, nascido a 8 de junho de 
1905, no Districto Federal, residente á rua Joa
quim Tavora n . 21, Engenho Novo, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dc Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
77, n . 153, 10 a zona.) 

Joaquim da Silva Braga (970), filho de Antônio Ber
nardo Silva Braga e de Rosa Maria da Conceição, 
nascido a 8 de dezembro de 1870, em Guarapary, 
Estado do Espirito Santo, residento á rua S. Luiz 
Gonzaga n . 318, estivador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Ajuda. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 73, n. 3.655, 4 a zona.) 

Bomfim d'Abadia (977), filho de Manoel Francisco 
d'Abadia e de Josepha Barbosa d'Abadia, nascido 
a 14 de novembro de 1907, em Annapolis, Estado 
de Goyaz, residente á rua Taylor n . 26, medico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nume
ro 528, 4 a zona.) 

Oswaldo Santoro (978), filho de Francisco Santoro e de 
Philomena Penna, nascido a 1 de março de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua Nabuco de 
Freitas n . 71, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 73, n . 460, 4 a 

zona.) 
José Bezerra-de Carvalho (979), filho de Josó Bezerra 

de Carvalho e dc Eulalia Izabel dos Santos, nas
cido a 28 de dezembro de 1899, cm Aracaju, Es
tado de Sergipe, residente á rua Barão de Guara
tiba n . 24, carpinteiro, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 68, n. 200. 12 zona.) 

José Francisco de Oliveira (980), filho de Francisco 
Alves de Oliveira e de Maria Zulmira de Olivei
ra, nascido a 2 de março de 1890. em Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte, residente, á rua Barão 
de Guaratiba n . 14, pintor, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal' de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 8.099, 2 a zona.) 

Albino Dias Costella (981), filho de Manoel Joaquim 
Castella e de Maria Thereza Dias, nascido a 26 de 
novembro de 1889, em Tras-os-Montes, residente 
á rua do Riachuelo n . 302. enfermeiro, casado, 
com domicilio eleitoral no districto. municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . É . 77, n. 152, 
10 a zona.) 

Raymundo Mendes Carneiro (982), filho de Manoel 
Mendes Carneiro e de Maria Amélia Vidal, nasci
do a 25 de fevereiro de 1903, em Sobral, Estado 
do Ceará, residente á avenida Augusto Severo 
n . 58, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação ex-officio, n . 157.) 

Abdon Smith Thomé (983), filho de Rarnon Smith e de 
* Antonia Thomé, nascido a 29 de.julho de 1907, no 

Districto Federal, residente á rua das Andorinhas 
n . 03, casa 4, barbeiro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qua-
lificação requerida, B . E . 59. n. 9.830, 7 a zona.) 

Malfour Romdam (984), filho de Assem Romdam c dc 
Maria Romdam, nascido a 19 de maio de 1893, em 
Trapoles, Syria, ^residente á rua do Senado n. 236, 
casa 2, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto mufíiejpal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n . 423, 4 a zona.) 

Maria Carlota Pires Carreira da Costa (985), filha de 
José Pires Carreira e de Maria Joaquina da Silva 
Freire, nascida a 7 de dezembro de 1874, em F r i -
bufgo, Estado do Rio de Janeiro, residente á ave
nida Henrique Valladares n . 18, térreo, domes
tica, viuva, com domicilio eleitoral no districto 
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municipal do Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 712, 4 a zona.) 

975. Maria Bastos de Sousa (980), filha de Seraphim Pires 
Bastos e dc Marcellina Pires Bastos, nascida a 11 
de julho de 1900, em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á avenida, Henrique Vallada-
res n . 18, proprietária, viuva, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 739, 4 a zona.) 

970. Odette Teixeira da Silva (987), filha dc Alberto José 
Teixeira e de Arlinda Gonçalves Teixeira, nas
cida a 1 de novembro de 1895, no Districto Fe
deral, residente á rua Senador Euzcbio n . 180, 
commercio, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 450, 7 a zona.) 

977. Nair Ribeiro Bastos (988), filha de Álvaro Ribeiro Bas
tos e dc Maria Del Carmen Marques Ribeiro Bas
tos, nascida a 5 de abril de 1911, no Districto Fe
deral, residente á rua Conde de Bomfim n. 67, 
casa 3, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal do Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 3.949, 5 a zona.) 

978. Adelino Ribeiro Baldeira (989), filho de Joaquim R i 
beiro Baldeira e de Amélia Augusta Guedes de 
Carvalho, nascido a 13 de novembro de 1879, em 
Portugal, residente á rua do Riachuelo n. 395, 
negociante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antoio. (Qualifica
ção requerida, n . 543, 4 a zona.) 

979. Oswaldo Sanchcz Peres (990), filho de Alfredo Sanehez 
Perez e de Adelaide Cerqueira Pcrez, nascido a 
25 de julho de 1908, no Districto Federal, resi
dente á avenida Salvador de Sá n. 59, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n. 5.288, 4 a zona.) 

980. Edithives Malheiros (991), filho de Pedro Malheiros o 
dc Le.onor Lanscan da Gosta, nascido a 4 de março 
de 1913. no Districto Federal, residente á rua da 
Relação n. 35, funecionario publico, solteiro, com 
domicílio eleitoral no districto municipal dc San
to Antônio. (Qualificação requerida, n. 540, 4 a 

zona.) 
981.. Nallwlio Augusto de Sou > (992), filho do Anaclcto 

José de Souza e de Maria Augusta Thomazia, nas
cido a 17 de abril de 1901. em Passa Cinco, Es
tado de Minas Geraes,, residente á rua Barão de 
Sertorio n. 41, commercio, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, n . 498, 8 a zona.) 

982. ¥ a m Pia de Oliveira Bartholo (993), filha de Abdias 
de Oliveira e de Mathilde de Andrade, nascida a 
17 do março de 1898, em Iguara-s-sü, Estado de 
Pernambuco, residente á rua Figueira de Mello 
n. 283., serviço de febre amarella, viuva, com 
domicílio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, n. 102, 10 a 

zona.) 
983. Olandinu Machado de Azevedo (994), filho de Honorio 

Gomes de Azevedo e de Laura Machado de Aze
vedo, nascido a 11 de janeiro- de 1898, em Pa
ciência, Estado do Rio de Janeiro, rseidente á rua 
da Relação n. 29, empregado publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto'municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 570, 
4 a zona.) 

98í. João Trindade (995), filho de Luiz Trindade e de Deo-
linda de Medeiros, nascido a 21 de setembro de 
1912, no Districto Federal,-residento á rua do Re
sende n. 33, coinmercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n. 502, 4 a zona.) 

085. Aitouio Lambert de Oliveira Tavares (996), filho de 
Antônio Bonifácio Oliveira Tavares e de Luiza 
Ernestina Tavares, nascido a 26 de fevereiro do 
1903, em Juiz. do Fora, Estado de Minas Geraes, 
residente á avenida Mem de Sá n . 122, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n. 697, 4 a zona.) 

986. João Qtero Quintella (997), filho do João Otero So-
vane c de Carmen Quintella, nascido a 26 de de

zembro de 1914, no Districto- Federal, residente 
á rua do Rezende n . 33, sobrado, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 554, 4 a zona.) 

987. Manoel de Castro (998), filho de Joaquim de Castro 
e de Joaquina Ferreira, nascido a 24 de março 
de 1896, em Portugal, residente á rua Carlos dc 
Carvalho n. 15, proprietário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida, n . 702, 4 a zona.) 

988. Jeronymo de Oliveira Netto (999), filho de Rodrigo 
de Oliveira Netto e de Olympia dos Anjos, nascido 
a 31 de março de 1915, no Distrieto Federal, re
sidente á rua do Riachuelo n . 353, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal, de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 560, 4 a zona.) 

989. Alexandre Rosa (1.000), filho de Maria Rosa, nascido 
a 28 de março de 1876, no Districto Federal, re
sidente á praia do Jequiá n . 244, Ilha do Gover
nador, pescador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ilha do Governador., 
(Qualificação requerida, B . E . 68, n. 186, 4 a zona.)] 

990. Sylvio Maia Ferreira (1.00Í) , filho de Adolpho Pe
reira Ferreira e de Thereza Oliveira Ferreira, 
nascido a 2 de março de 1905, no Districto Fe
deral, residente á rua Mongolo n. 225, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, n . 2.485, I a zona.) 

991. Luciano Orge Passos (1.002), filho de José Orge Vi l la-
nova e de Rosaria Passos Maqueira, nascido a 8 
de dezembro de 1883, em Pontevedra, Hespanha, 
residente á rua Gapanema n . 426, Ilha do Go
vernador, proprietário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal dc Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida, B . E . 70, n. 371, i a 

zona.) 
992. Emílio Franco (1.003), filho do Manoel Franco e do 

Herminia Vasques Pinheiro, nascido a 30 de ju 
nho de 1914, no Districto Federal, residente á 
rua Monte Alegro n. 207, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 344, 
5 a zona.) 

993. Edgard Rodrigues (1.004), filho de Leandro Rodrigues 
e de Delphina de Jesus, nascido a 4 de maio do 
1907, no Districto Federal, alfaiate, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 687, 
8 a zona.) 

994. Roberto Ferreira (1.005), filho de Álvaro Ferreira e 
de Eugenia Ferreira, nascido a 12 de maio de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua Pojuca n. 50, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Bha do Governador, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, B . E. 
176, 4 a zona.) 

995. Benjamin da Purificação Pires (1.006), filho de Cândida 
dos Santos, nascido a 2 de março de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á.rua Real. Grandeza nu
mero 366, casa 6, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida n . 3.745, 3 a zona.) 

990. Raul Pacheco Pimentel (1.007), filho de João Pacheco 
Pimcntel e de Purcina da Silva Pacheco, nascido a 
20 de dezembro de 1888, no Districto Federal, re
sidente á rua Riachuelo n . 246, pintor, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 7.922, 2 a 

' zona.) / 
S97. Gastão Borges (1.008). filho de João Maria Borges e 

de Adelaide Maria Ignacia, nascido a 30 de junho 
de 1980, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Delta n . 385, pintor, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 482, 3 a zona.) 

998. Geraldo Madeira (1.009), filho de Antônio Madeira é 
de Antonia de Paula Madeira, nascido a 24 de ja 
neiro de 1913, em Itapipoca, Estado do Ceará, re
sidente á rua Senador Alencar n . 91, Serviço da 
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febre amarella, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 160, 10 a zona.) 

999. Yára de Lacerda (1.010), filha de Júlio de Lacerda e 
de Dorothéa Rosa da Gosta, nascida a 5 de março 
de 1913 no Districto Federal, residente á rua Ma-
cáo, Ilha do Governador, marmorista, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, nume
ro 767, 4 a zona.) 

j 1.000. Benjamin Ferreira Pinto (1.011), filho de Manoel Fer
reira Pinto e de Joanna Amalia Pinto, nascido a 
/ de fevereiro de 1893, no Districto Federal, resi
dente á praia São Bento n . 110, Ilha do Governa
dor, marítimo, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n . 1.768, I a zona.) 

1,001. Hilário dos Santos (1.012), filho de Francisco José dos 
Santos e de Domingos Corrêa dos Santos, nascido 
a 23 de janeiro de 1909, no Districto Federal, 
residente á rua Antunes Maciel n . 151, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 7.893, 5 a zona.) 

; 1,002. Carlos Gomes dos Santos (1.013), filho de Manoel 
Gomes dos Santos e de Maria do Livramento, nas
cido a 21 de fevereiro de 1898, no Districto Fe
deral, residento á rua Bento Lisboa n . 142, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoralno dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 450, 5 a zona.) 

1.003. José Francisco da Silva (1.014), filho de José Fran
cisco da Silva e de Sebastiâna Lemos, nascido a 28 
de novembro de 1912, em Santa Luzia de Caran-
gola, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Bomsucoesso n. 128, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santo A n 
tônio. (Qualificação requerida, n . 504. 12 a zona.) 

1.004. José Joaquim de Paiva Filho (1.015), filho de José 
Joaquim de Paiva e de Christina Maria de Paiva, 
nascido a 6 do fevereiro de 1913, no Districto Fe
deral, residente â rua Riachuelo n . 69, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 728, 4 a zona.) 

1.003. Beatriz Lamberti (1.016), filha dc Pedro Leandro 
Lamberti e de Antonia Saroldi Lamberti, nascida 
a 6 do agosto dc 1903, no Districto Federal, resi
dente á praia do Russell n . 12, capitalista, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 717, 5 a zona.) 

1.006. Jorge Josó Rodrigues (1.017), filho de Alcino José 
Rodrigues o de Eulina Monteiro Duarte Rodrigues, 
nascido a 18 do julho de 1915, no Districto Fe
deral, residente & rua dos Inválidos n . 146, fune
cionario municipal, solteiro, com domicilio elei-, 
toral no districto municipal do Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 718, 4 a zona.) 

1.007. Abilio Fernandes Rodrigues (1.018), filho de Antônio 
Fernandes Rodrigues e de Francisca Pereira, nas
cido a 26 de outubro de 1895, em Paredes de Coura, 
Portugal, residente no morro do Vallongo u. 55, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 73, n . 475, 4 a zona.) 

1.008. Waldemar Vieira da Paz (1.019), filho de Celidonio 
L Vieira da Paz e de Idalina Vieira da Paz, nascido 

a 3 de outubro de 1909, no Estado de Amazonas, 
residente & rua Marquez de Abrantes n . 39. mo
torista, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 370, 5 a zona.) 

I 1.009. Doralico de Oliveira Paz (1.020). filha de Ibrahim *' 
Oliveira Costa e de Constanca Chaves de Oliveira, i 
nascida a 10 de junho do 1913. no Districto Fe
deral, residente á rua do Maltoso n. 37. domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 371. 
5 a zona.) 

Q1.010. Ernesto de Souza Borges (1.021), filho de Carlos de 
y Souza e de Maria de Souza Borges, nascido a 5 de 

fevereiro de 1912, em Araraquara, Estado de São ; 
Paulo, residente á rua 1° de Março n . 155, sobra

do, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Quali- , 
ficação requerida, n . 4.936, I a zona.) 

1.011..Manoel Dias da Silva (1.022), filho de Moysés de 
Souza Pinto e de Maria da Penha de Jesus, nascido 
a 3 de setembro de 1899, no Districto Federal, re
sidente á praça João Pessoa n . 20. marcineiro. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 704, 4 a zona.) 

1.012. Oswaldo Fernandes Bouças (1.023), filho de Fran
cisco Bouças e de Maria José Bouças. nascido a 10 
de fevereiro de 1906, em Santos, Estado de São' 
Paulo, residente á rua Figueiredo Magalhães nu
mero 87, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, n . 4.340, 3 a zona.) 

.1.013. Octavio Martins Ribeiro (1.024), filho do Pedro Mar
tins Ribeiro e de Guilhermina Pereira Martins 
Ribeiro, nascido a 5 de setembro de 1880. no Dis
tricto Federal, residente á rua Souza Lima n. 124. 
•Copacabana, funecionario publico, solleiio, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 3.503, 3 a zona.) 

'1.014, Humberto Gonçalves de Carvalho Júnior (1.025). f i 
lho de Humberto Gonçalves de Carvalho e de Luiza 
Freitas Gonçalves de Carvalho, nascido a 12 de. 
junho de 1914, no Districto Federal, residente ;í, 
rua Hilário Ribeiro n. 9. estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 529. 4 a zona.) 

1.015, Agrecia Vieira Freire (1.020), filha de Joaquim Vie i 
ra de Mello e de Bernardina Saldanha da Silva, 
nascida a 12 dc junho de 1893. no Districto Fe
deral, residente á rua Serrão n. 47. domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação re-

, querida, n . 073, 4 a zona.) 
1.016. Oberland de Oliveira Coelho (1.027). filho de Jonas 

Lacerda Coelho e de Laura de Oliveira Coelho, 
naseido a 7 do agosto de 1913. no Districto Fe
deral, residente á rua Conde de Bom fim n. 159. 
universitário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Anlonio. (Qualifi
cação requerida n. 291, 9 a zona.1! 

1017. Antônio Rodrigues Mocho (1.028), filho de Antônio 
Rodrigues Mocho e de Carolina Rodrigues Mocho. 
nascido a 3 de maio.de 1889. no Estado da Bahia, 
residente á rua do Lavradio n. 94. funecionario 

• publico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 098, 4 a zona.) 

1.018. Anna Temporal Bastos (1.029). filha de'João Paulo 
Temporal e de Anna Bastos Temporal, nascida a 
22 de janeiro de 1889, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua do Senado n. '14, fun
ecionaria municipal, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, 7 a zona ) 

•1.010, Sylvio Lopes Cardoso (1.030). filho de Raul Lopes 
Cardoso e de Noemia Sampaio Cardoso, nascido a 
17 de novembro de 1910, no Districto Federal, re
sidente á rua José Hygino n. 76, casa 6, funecio
nario municipal, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 26, n . 18.342, 4 a zona.) 

1.020. Julieta Camarinha (1.031), filha de José Camarinha 
o de Marianna Camarinha, nascida a 22 de se'-
íembro de 1905, em Águas Virtuosas. Estado de M i 
nas Geraes, residente á rua Silveira Martins nu
mero 70 A, casa 28. funecionaria municipal, sol
teira, com domicilio eleiloral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação "ex-offi
cio", B . E . 78, 4 a zona.) 

1.021. Kevaldo Telles (.1.032), filho de Ezcquiel Telles e do 
Jardilina Dantas Telles. nascido a 0 de julho de 

.1912, no Districto Federal, residente á rua Condo 
de Bomfim n. 867, funecionario municipal,' sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 39, n . 31.511, 4 a zona.) 

1.022. Julieta Huber (1.033), filha de João Huber e de L u -
cmda Huber, nascida a 3 dc abril de 1900, no Dis-
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tricto Federal, residente á rua do Riachuelo nu
mero 250, funecionaria municipal, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. A n 
tônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 9, numero 
25.990, 4 a zona.) 

1.023. Aspasia da Rocha Martins Bonel (1.034), filho de 
Alexandrina Maria da Conceição, nascido a 15 de 
janeiro de 1887, no Districto Federal,,residente á 
rua Pereira Alves,n. 1 1. G . , funecionario mu
nicipal, viuvo, com domicilio eleitoral TIO districto 
municipal da Ilha do Governador. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 40, n . 32880, 4 a zona. 

J.02Í-. lida Madureira (1.035), filho de Manoel João Madu-
reira e de Archanja Maria de Madureira, nascida a 
16 de setembro de 1907, no Districto Federal, re
sidente á avenida Henrique Valladares n . 18, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida n. 023, 4 a zona.) 

1.025. Zilda Corte Real Corrêa Dutra (1.030), filha de A l 
berto Corte Real e de Ernestina de Queiroz Corte 
Real, nascida a 24 de junho de 18S9, no Districto 
Federal, residente á avenida Henrique Valladares 
n . 18, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 624, 4 a zona.) 

1.020. Helena Teixeira Pinto (1.037), filha de Álvaro Cor
rêa Teixeira e de Anna Rosa Teixeira, nascida a 14 
dc maio de 1914, no Districto Federal, residente á 
rua. do Império n . 63, domestica, casada, com do-

' micilio celitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 910, 14 a 

zona.) 
.1.027. Américo Simonctti (1.038), filho de Antônio Themis-

tocles Simonctti e de Adelaide Ristori Walter S i -
monetti, nascido a 27 de janeiro de 1898, no Dis
tricto Federal, residente á rua Benjamin Constant 
n . 62, casa 1, negociante, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 734, 5 a zona.) 

1.028. Nirvana de Bittencourt (1.039), filha de José Cor
rêa de Bittencourt e de Julia Rueda de Bittencourt, 
nascida a 7 de janeiro de 1910, em Ctirityba, Esta
do do Paraná, residente á rua Serrão n . 11, Ilha 
do Governador, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, n . 154.) 

1.029. Nair Lorites (1.040), filha de Joaquim Fernandes 
Lorites e de Etelvina Fernandes Lorites, nascida a 
27 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, resi
dente á rua Formosa n . 41, pratica de pharmacia, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E . 08, n . 158, 4 a zona.) 

1.030. Manoel Pinto de Magalhães (1.041), filho de Rober
to Pinto de Magalhães e de Olympia de Magalhães, 
nascido a 13 de março de 1889, em São Salvador, 
Estado da Bahia, residente á rua Ledo n. 18, des
pachante municipal, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santo Antônio. (Qua-
ficação requerida, n . 445, 3 a zona.) 

1.031. João Gomes (1.042), filho de Francisco Bernardo 
e de Emilia Rosa, nascido a 26 de fevereiro de 
1881, em Portugal, residente á rua General Gur-
jão n. 192, pescador, solteiro, com domicilio elei
toral na districto municipal de Santo Antônio, 
(Qualificação requerida, n . 548, 10 a zona.) 

1.032. João Nicola Floriano (1.043), filho de Nicola João 
Floriano, e de Maria Thereza da Costa, nascido a 
2 de fevereiro de 1892, no Estado do Rio de Janei
ro, residente á avenida Gomes Freire n . 114, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida n. 720, 4 azona.) 

1.033. José Francisco Conde (1.044), filho de Domingos 
Conde e do Maria Carolina Dalbon Conde, nascido 
a 9 de janeiro de 1878, no Jaguarão, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua Caicó n. 302, mu
sico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-of
ficio. B . E . 74, 7 a zona.) 

1.034. Nilo Fialho (1.015), filho de Alcides Fialho e da 
Floripes Fialho, nascido a 19 de julho de 1910, 

no Districto Federal, residente á rua dos Arco? 
n . 89, funecionario das Emprezas Electricas, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 736, 5 a zona.) 

1.035. Eduardo Bastos de Simas (1.040), filho dc Raymundo 
Simas e de Carolina Bastos de Simas, nascido n 3 
de fevereiro de 1889, em São Luiz, Estado do Ma
ranhão, residente á rua Bento Lisboa n. 178, casa 
4, commerciante, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Qua
lificação requerida, n . 719, 5 a zona.) 

1.036. Fernandina Corrêa Dutra Ribeiro (1.047), filha de 
Francisco Corrêa Dutra e de Fernandina Fer
nandes Dutra, nascida a 30 de outubro dc 1892, 
na Capital Federal, residente á rua Pedro Américo 
n . 45, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. Antônio. (Qualifica
ção requerida, n . 720, 5 a zona.) 

1.037. Geraldo de Almeida (1.048), filho de José Gonçalves 
de Almeida e de Cecília Amalia de Almeida, nas
cido a 13 de setembro de 1908, em S. José Tres 
Ilhas, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Dr . Leal n. 4, musico, solteiro, com domicilio 
•eleitoral no dislricto municipal de S. Antônio. 
(Qualificação ex officio, B . E . 74, 7* zona.) 

1.038. Antônio Silámi (1.040), filho de Miguel Abraão S i -
lami e de Francelina de Souza Bravo Silami, nas
cido a 14 de julho de 1912, em S. José de Além 
Parahyba, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
da Lapa n. 21, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 730, 5 a zona.) 

1.039. Martin Kelp (1.050), filho de Joan Kelp c de Anna 
Muller, nascido a 10 de outubro'de 1888, cm Rã-
bãsel, Romania, residente t rua Marechal Nie-
meyer n . 4, sobrado, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida n. 0.730, ter
ceira zona.) 

1.040. Isa Soares (1.051), filha de Álvaro Campos Duarte e 
de Heleodora Cândido, nascida a 5 de junho de 
1911, no Districto Federal, residente á praça João 
Pessoa n . 5, 2 o andar, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida n . 730, quarta 
2ona.) 

1.041. José Martins Bastos (1.052), filho de Antônio Mar
tins Bastos e de Perciliana de Souza Bastos,'nas
cido a 4 de julho de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua Navarro n . 05, operário, solteiro, 
som domicilio eleitoral no districto municipal de 
5. Antônio. (Qualificação requerida, n. 72, quinta 
zona.) 

1.042. Álvaro Schiller (1.053), filho de Luiz Schiller e de 
Emilia Schiller, nascido a 31 de março dc 1905, 
em São Bento, Estado de Santa Catharina, resi
dente á rua Carlos Sampaio n . 17, engenheiro, 
civil , solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 096, 4 a zona.) 

1.043. João Macario de Azevedo (1.054). filho de José de 
Azevedo e de Leopoldma de Azevedo, nascido a 1 
de abril de 1886, cm Recife, Estado de Pernam
buco, residente á rua Circular n . 12-A, musico, 
•casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Antônio. (Qualificação ex officio, B . 
E . 74, n . 177, 7 a zona.) 

1.044. Maria de Lourdes Alves Labanca (1.055), filha de 
Antônio Fernandes Alves e de Maria da Silva A l 
ves nascida a 24 de setembro de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua do Cattete n. 71, sobrado, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida n . 459, 4* zona.) 

1.045. Odette Satyra da Silva (1.056),. filha de Severino 
Francisco da Silva e de,Maria. Fortunata Carneiro 
da Silva, nascida a 16 de janeiro de 1900, no Dis
tricto Federal, residente á rua Sampaio Vianna 
n . 68, casa 7, commercio, solteira, com domicilio 
eleitoral no dislricto de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 77, n . 610, 4 a zona.) 

1.046. Amadèo Joselli (1.057), filho de Paschoal Joselli e dc 
Maria Estella Allcvato, nascido a 5 de novembro 
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dc 1905, no Dislricto Fedreal, residente á rua Ida-
lina n . 36, commercio, solteiro, com domicilio 
eleiloral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 7.965, 2 a zona.) 

1.047. Severiano Ramos de Carvalho (1.058),.filho de Eloy 
Ramos de Carvalho e de Isabel Ramos de Carvalho, 
nascido a 30 de janeiro de 1893, no Estado da Ba 
hia, residente á rua Francisco Matheus n. 20, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n . 730, 11 a zona.) 

1.048. Lydia de Magalhães (1.059), filha de Arthur Gusmão 
e de Avelina Gusmão, nascida a 3 de agosto de 
1896, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á praça do Carmo n. 722, Penha, funecio
naria municipal, viuva, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação ex 
officio, B . E . 40, n . 32.997, 4" zona.) 

1.049. Alexandre Delayti Netto (1.060), filho de Alexandre 
Delayti Júnior e de Maria Dolores Cornet Delayti, 
nascido a 20 de agosto de 1901, no Estado de Mmás 
Geraes, residente á avenida Henrique Valladares 
n. 29, sobrado, despachante municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida n. 526, 2 a zona.) 

1.050. José Ferreira Bello (1.061), filho de Bernardino Fer
reira e de Angélica Pereira de Jesus, nascido em 
Portugal, residente á rua do Rezende n. 79, i n 
dustrial, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 558, 4 a zona.) 

1.051. Valentino Fernandes (1.062), filho de José Fernandes 
e de Thereza Gonçalves, nascido a 12 de setembro 
de 1896, no Districto Federal, residente-á rua Na-
buco de Freitas n . 99. operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida n . 1.908, 4 a zona.) 

1.052. Noemia Augusta Alves (1.003), filha de Arthur Alvos 
e de Germania Augusta Alves, nascida a 10 de ja
neiro de 1912, no Districto Federal, residente á 
rua do Rezende n. 98, serviço de febre amarella, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requeri
da, n. 700, 4 a zona.) 

1.053. Carlos Montalvão Simões (1.004), filho de Pompilio 
Montalvão Simões e de Clementina da Conceição 
Dellanave Simões, nascido a 22 de maio de 1906, 
na Capital Federal, residente á rua do Senado nu
mero 201, sobrado, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no dislricto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 699, quarta 
zona.i 

1.054. Eugênio Carlos de Almeida (1.005), filho de Florencio 
Felix de Almeida França e de Gertrudes Maria 
José, nascido a 11 de agosto de 1900, em Nicthe
roy, Estado do Rio de Janeiro, residente á avenida 
Salvador de Sá n. 170, sobrado, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 70, n. 398, quarta 
zona.) 

1.055. Alberto Signoretti (1.060), filho de José Signoretti c 
de Catharina Signoretti, nascido a 25 de fevereiro 
de 1910, na Capital Federal, residente á praça Ma
ria Nazareth n. 22, casa 2, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de • 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 73, n. 596, 
4 a zona.) 

1.056. Paulo José Ribeiro (1.067), filho de Venancio José R i 
beiro e de Francisca de Paula Meyer Ribeiro, nas
cido a 24 de maio de 1869, no Districto Federal, 
residente á Estrada Santa Cruz n. 425; Campo 
Grande, professor municipal, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida n. 651, 4 a zona.) 

1.057. Ary Soares da Silva (1.068), filho de Agostinho Soa
res da Silva e de Francisca Maria da Silva, nascido 

• a 15 de setembro do 1903, ha Capital Federal, 
residente á travessa Martins n. 20, commercio, sol
teiro, éom domicilio eleitoral no districto de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 51. n. 7.162, 
2" zona.) 

1.058. Romeu Scovino (1.009), filho de Adolpho Scovino e 
de Eliza Gentile, nascido a 3 de junho de 1911, 
na Capital Federal, residente, á rua Farnese n. 30, 
commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no 

dislricto municipal dc Ajuda. (Qualificação re- ' 
querida, B . E . 79, n . 540, 2 a zona.) 

1.059. Moacyr Fortunato de Araújo (1.071), filho do Júlio 
Fortunata de Araújo e de Maria Camarinha de 
Araújo, nascido a 10 de dezembro de 1907, na Ca
pital Federal, residente á rua Piracicaba n. 182, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 73, n . 502, 4 a zona.) 

1.060. José Soares Júnior (1.072), filho de José Soares e de 
Carmelina Rocha Soares, nascido a 25 de agosto de 
1894, no Estado de Minas Geraes, residente á ave
nida Paulo de Frontin n . 299, guarda livros, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, nu
mero 194, 8 a zona.) 

1.001. Deocleciano Martins de Oliveira Filho (1.073), filho 
de Deocleciano Martins do Oliveira e de Tercina 
Diamantino de Oliveira, nascido a 9 de março de 
1906, no Estado da Bahia, residente á rua dos 
Andradas n. 27, I o andar, advogado, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal'de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 1.388, primeira 
zona.) 

1.062. Nelson de Carvalho Junqueira (1.074), filho de Cae
tano Diniz Junqueira Guimarães e de Anna de 
Carvalho Junqueira .nascido a 2 de maio de 1901, 
em Eloy Mendes, Estado de Minas Geraes, residen
te á rua Sorocaba n . 213, Botafogo, engenheiro 
civil , solteiro, com domicilio eleitoral no distrieti* 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. 
E . 77, n . 608, 4* zona.; 

1.063. Manoel Leonel Pires (1.075), filho de José Leonel P i 
res e de Isolina Olivia Pires, nascido a 1 de fe
vereiro dc 1902, cm Barra dc S. João. Estado do 
Rio dc Janeiro, residente á rua do Lavradlo nu
mero 70, empregado municipal, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Anlonio. (Qualificação requerida, n. 627. quarta 
zona.) 

1.061. Mario Leite Borges (1.070), filho de Antônio José 
Leite Borges e de Maria Umbelina França Borges, 
nascido a 7 do março de 1887. no Dislricto Federal, 
residente á rua Ferreira Pontes n. 129. casa 3, 
commerciante, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida n. 264, 14* zona.) 

1.065. Pedro Felicíssimo de Moura (1.077). filho de José 
Felicíssimo do Moura e de Sebastiana Garcia de 
Moura, nascido a 20 dc junho de 1900, cm Itaocara. 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do 
Rezende n. 100, motorista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n. 737. 4 a zona.) 

1.000. Maria Luisa da Costa Mattos (1.078), filha de Boa-
nerges da Costa Mattos e d* Hardman da Costa 
Mattos, nascida a 24 de niaio de 1814, no Dis
lricto Federal, residente á rua Aimirante Ale
xandrino n. 54, B. estudante universitária, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n. 715, 5 a zona.: 

1.007. Alberto Fonseca (1.079), filho de José Pereira da 
" Fonseca e de Alzira Ferreira da Fonseca, nascido 

a 28 de maio de 1905, no Districto Federal, resi
dente á praia do Russel n. 144, emprwuln no 
Hotel Gloria, solteiro, com' domicilio eleitoral 
no districio municipal de Santo Anlonij (Qua
lificação requerida, n. 7.923. 2 a zon'i.'1 

1.008. Maria dos Santos Muniz (1.080). filha de Manoel 
dos Santos Pereira e de Maria dos Santos Pe
reira, nascida a 9 do março de 100O. em Portu
gal, residente á rua Riachuelo n 110, modisla, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, n. 017, 4 a zona.) 

1.069. Victor Santiago (1.081), filho de Augusto Santiago 
o de Edolina da Conceição, nasci.'o a 1 de julho 
de 1912, no Districto Federal, residente á rua 

Oito de Dezembro n. 85, funecionario publico sol
teiro, com domicilio eleitora! no districto muni
cipal dc Ajuda. (Qualificação ex officio, B. E. 
75, 4 a zona.) 
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1.070. Eva Gomes Neves. (1.0S2), filha de José Gomes 
Rangel e de Leopoldina Gomes Rangel, nascida 
a 1 de julho de 1905, em Campes. Estado do Rio 
de Janeiro, residente a rua do CaUete n. 60, do

mestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n. 735, 5 a zona.) 

1.071. Mario Eduardo Barbosa (1.083), filho de José Edu
ardo Barbosa e de Adelaide Attilia Xavier, nas
cido a 1 de dezsmbro de 1901, no Distiicto Fe
deral, residente á avenida Gomes Freire n. 81, 
casa 3, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n. 306, 4 a zona.) 

1.072. Vera de Salusse Monteiro (1.084), filha de Antônio 
Eulalio Monteiro e de Regina ri-í balusse Mon
teiro, nascida a 1 de agosto de 19iú, no Districto 
Federal, residente á rua Garibaldi n. 97, funecio
naria publica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida, n. 7.931, 2 a zona.) 

1.073. Oswaldo de Souza Corimbaba (1.085), filho de Fran
cisco de Paula Maggessi Corimbaba e de Marietta 
de Souza Corimbaba, nascido a 23 de novembro 
de 1906, no Districto Federal, residente á estra
da do Quitungo n. 1.607, fimeoionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação lequorida, nu
mero 537, 4 a zona.) 

1.074. Sebastião Augusto Carneiro Leão (1.086), filho 
de José Augusto Carneiro Leão e dc Maria Isabel 
Carneiro Leão, nascido a 20 de outubro do 1897, 

na Cidade do Cabo, Estado de Pernambuco, re
sidente á rua Silveira Martins n. 161, commer
cio, casado, com domicilio ejeitorai no dist-icto 
municipal do Ajuda. (Qualificação ipquerida. nu-

, mero 640, 3 a zona.) 
1.075. Justiniano Baptista do Carvalho (1.087), filho de 

João Martins de Carvalho e d-j Rosa Joaquina de 
Carvalho, nascido a 21 de setembro de 1883, no 
Districto Federal, residente a pr-jia do Zumby, 

n. 37, comercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de ilha do Governador. 
(Qualificação requerida. B. E. t>8. n. 150. 4 a 

zoiu . , 
11076. Ricardo Moreira Dias Cardoso (1.088), filho de 

Pedro Moreira Dias Cardoso e de Evarista Di i s 
Cardoso, nascido a 4 de dezembro de 1891, no 
Districto Federal, residente á rua Thomaz Cer
queira n. 03, Paquetá, marítimo, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ilha de Paquetá. (Qualificação requerida, n. 42 
4 a zona.) 

1.077. Dulce Soares Lindoso (1.089), filha de Eduarão 
Martins Lindoso e de Corina Soares Lindoso, 
nascida a 23 de junho de 1914, uo Estado do 
Maranhão, residente á rua Baraia Ribeiro nu
mero 280, funecionaria publica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 1.103. 6 a 

zona.; 
1.078. Francisco de Amorim Quintão (1.090), filho de 

Heitor de Amorim Quintão e de Leopoldina Ba
ptista Quinião, nascido a 14 de março de 1894, 
em Paquetá, residente á rua Peixoto de Carva
lho n. 28, pescador, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação requerida, B. E. '63. ri. 4.486, I a 

zona.! 
1.079. Cczar Augusto de Aguiar (1.091). filho de João 

Paulino da Silva Aguiar e de Josina Carneiro de 
Negreiros Aguiar, nascido a 10 de março do 1888, 
em Caxias, Estado do Maranhão, residente á rua 

Barata Ribeiro n. 280, funecionario do Banco do 
Brasil, casado, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Santo Antcnio. (Qualificação 
requerida n. 851, 6 a zona.) 

1.080. Joventina Rosa (1.092), filha dc Alexandre Rosa e de 
Cecília Rosa, nascida a 10 do agosto de 1911, no 
Districto Federal, residente á praia do Jequiá nu
mero 244, Ilha do Governador, contadora, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

1.081 

1.082. 

1.083. 

1.084. 

1.085. 

1.080. 

1.087. 

1.088. 

1.089. 

1.090. 

1.091. 

1.092. 

Ilha do Governador. (Qualificação requerida, nu
mero 4.855, I a zona.) 

Sylvio de Lima (1.093), filho de Manoel Caetano de 
Lima e de Diamantina Rosa de Andrade, nascido a 
22 de outubro de 1902, no Districto Federal, resi
dente á rua praia do Barão n. 147, barbeiro, sol

teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, n . 245, 4 a zona.) 

José Pinto dos Santos (1.094), filho do Antônio Fran
cisco dos Santos e de Deolinda Pinto dos Santos, 
nascido a 24 de abril de 1906, cm Santa Thereza de 
Valença, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
do Senado n . 76, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 732, 4 a zona.) 

Luiz Mariano Rosa (1.095), filho de Mariano Rosa e 
de Maria Olympia da Rosa, nascido a 18 de junho 
de 1909, no Districto Federal, residente á ladeira 
do Leme n . 4, funecionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 78. 4 a 

zona.) 
Aezes Dutra Souto (1.096), filho do Antônio Queiroz 

Dutra Souto e de Eduarda Santos Souto, nascido a 
f 6 de setembro de 1907, no Districto Federal, re
sidente á rua Formosa n. 25, Ilha do Governador, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral, no 
districto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, B . E . 77, n . 749. 4 a zona.) 

losé da Cunha Vieira (1.097), filho de Custodio Josó 
Vieira e de Amélia Ferreira da Cunha Vieira, 
nascido a 10 de julho de 1898, no Districto Fe
deral, residente á praia Marechal Floriano n. 14, 
Ilha do Paquetá, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, u. 2.022, 
I a zona.) 

Nelson Ribeiro de Carvalho (1.098), filho de Theodulo 
Ribeiro de Carvalho c de Yolanda Nascimento Car
valho, nascido a 10 de abril dc 1901, no Dislricto 
Federal, residente á rua Pojuca n. 34, Ilha do Go
vernador, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida, B . E . 06. n. 55, 
4 a zona.) 

Nelson Antônio Baptista (1.099), filho do Leopoldo 
Baptista e de Preciosa Maria da Conceição, nas
cido a 5 de março do 1904,, no Districto Federai, 
residente á praia de Pubiacanga n. 191, Ilha do 
Governador, pescador, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida, B . E . 68. nume
ro 295, 4 a zona.; 

Francisco de Assis Nascimento (1.100), filho de Ma
ria Luiza da Conceição, nascido a 4 de outubro de 
1880. em Jaguaritu, Estado do Ceará, residente a 
rua Almirante Figueiredo sem numero, Ilha do 
Governador, operariA casado, com domicilio elei
toral no districto municipal dc Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida. B . E . 08. n . 181, 
4 a zona.': 

Rodoval Neiva dos Sautos (1.101), filho de Álvaro 
Caetano dos Santos e de Antonietia Amei'.-, dos 
Santos, nascido a 25 de março de 1907, no Distr i
cto Federal, residente á rua João Vicente n. 41, 
commeroio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerido, n . 1.592. 8 a zona.) 

João da Silva (1.102), filho de Manoel Jose da Silva 
e de Senhorinha Cândida da Silva, nascido a 26 
de maio de 1908, na Capital Fcdeial, residente a 
rua fiiachuelo n. 30. operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, u . 730. 4 
zona. • * 

Svlvio sociro da Cunha (1.103), filho de Albino 
'Soeo-o da Cunha e de Amélia Orciles da Cunha, 
nascido a 23 de fevereiro de 1900, em Santos, Es-
<ado de São Paulo, residente á rua Visconde Ma-
raguape n. 30, 2 o andar, operário, solteiro. (Qua
lificação requerida. B . E . 74, n. 404, 7 a zona.) 

Hei ia Rodrigues (1.104), filha de Antônio Joaquim 
Rodrigues e de Carrnclia Pereira Rodrigues, nas-
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cid.a a 5 do dezembro de 1912, no Districto Fe
deral, residente á rua Formosa n . 41, Ilha do 
Governador, domestica, solteira, . com domicilio 
•sleitoral no districto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida, B . E-. 56, nu- 1 .104. 
mero 4 .487 , I a zona.) 

1 .093 . Elsa Barbosa da Costa Pinto ( 1 . 1 0 5 ) , filha de Cyrillo 
da Costa Pinto e de Jovina Barbosa da Costa 
Pinto, nascida a 6 de novembro de 1910, no Dis
tricto Federal, residente á rua Pojuca n . 34, Ilha 
do Governador, commercio, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . 63, nu- 1 .105 . 
mero 4 .900 , I a zona.) 

1 .094. João Baptista Semeraro . ( 1 . 1 0 6 ) . filho de José Seme-
raro e de Alexandrina Semeraro, nascido a 23 de 
junho de 1895, no Districto Federal, residente á 
rua Santo Christo n . 181, pharmaceufiço, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . . E . 70, nume
ro 3 2 . 0 2 5 , 4 A zona.) 1 .100. 

1.095. Américo Goulart de Araújo 1 .107) , filho de Eucly
des Mcdina de Araújo e de Clausina Maria da 
Conceição, nascido a 14 de fevereiro do 1902. no 
Districto Federal, residente á praia do Jequiá 
n. 042, Ilha do Governador, -pescador, casado, com 
domicilio eleitoral no distircto municipal de Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, nume- ' 1 .107 . 
ro 4 .875, I a zona.) •> 

1.090. Alexandre Alves de Paiva . ( 1 . 1 0 8 ) , filho de João 
Ferreira Alves e de Maria Isabet "de Paiva, nas
cido a 11 de junho do 1893, em Macau. Estado do 
Rio Grande do Norte, residente á Est. Nova da 
Pavuna, n . 342, Terra Nova. commercio, solteiro. ' ( 

com domicilio eleitoral no districto municipal de 1 .108 . 
Ajuda. (Qualificação requerida B . E . 77, nume
ro 044, 4 A zona.) 

1.097. Altamiro Joaquim da Costa ( 1 . 1 0 9 ) , filho de Cons
tando Joaquim da Costa e de Arminda Rosa da 
Costa, nascido a 11 de outubro de 1911, no Dis
tricto Federal, residente á rua João Caetano, nu
mero 15, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 57. n . 9 .569 , 7 A zona.) j JQ9 

1.098. Agnello Guedes da Silva ( 1 . 1 1 0 ) , filho de Esequel 
Guedes da Silva e de Thereza de Jesus, nascido a 
1 de junho de 1912, no Districto Federal, resi
dente á rua Mattos Rodrigues n . 00, commercio, 
solteiro, co mdomicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 1 110 
50, n . 7 .593 , 2 A zona.) 

1.099. Aristides da Silva ( 1 . 1 1 1 ) , filho de Justino José -
Leite e de Leonora da Silva, nascido a 13 de maio 
de 1902, no Districto Federal, residente á rua Vo
luntários da Pátria, 187, c. 11, empregado munici
pal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 1 .111 . 
municipaal do Ajuda. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 26, n . 29 .778 , 4 A zona.) 

1.100. Arthur José de Mendonça ( 1 . 1 1 2 ) , filho de Joaquim 
Antônio de Mendonça e de Ignès Perpetua de Men
donça, nascido a 16 de agosto de 1894, em Rio Bo
nito, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Voluntários da Pátria, n . 187, casa 11, empregado 1 .112 . 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação ex-
officio, B . E . 26, n . 29 .820 , 4 A zona.) 

l . i ü i . José Capilla (1.113), filho de Josó Capilla e do Ida-
lina Maria da Gloria, nascido a 26 de outubro de 
1887, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, re- 1 .113 . 
sidente á rua d. Izabel, n . 190, operário, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto' municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida B . E . 73, numero ' 
500, 4 A zona.) 

1 .102. Õrlantino Amaral Duarte ( 1 . 1 1 4 ) , filho de Themis-
tocles Monteiro Duarte e de Etelvina do Amaral 1 .114. 
Duarte, nascido a 30 de junho de 1914, no Dis
tricto Federal, residente á rua João Silva, numero 
162, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio., 
(Qualificação ex-officio, B . E . 70, 7 A zona.) 

1 .103 . üaul Crespo ( 1 . 1 1 5 ) , filho de Arthur José Crespo 1 .115. 
e de Georgina Martha Crespo, nascido a 7 de j u -
Ihode 1902, no Districto Federal, residente á rua 

Monte Alegre, n 325, commerciante, casado, com 
domicilio eleiloral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 7.124, 2 a 

zona.) 
Carlos dos Santos Pedrosa (1.116), filho dc Antônio 

dos Santos Pedrosa e de Virgínia Canlida Pedro
sa, nascido a 20 de junho dc 1891, em Além Para-
hyba, Estado da Minas Geraes, residente á lha do 
Governador, Galeão, empregado publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 70, nu
mero 28.703, 7 a zona.) 

Hypolito Caetano do Souza Motta (1.117), filho de 
Bernardo Caetano de Sou?a Motta e de Presci-
liana Brasil da Motta, nascido a 13 de agosto de 
1903, em Campos, Esíado do Rio de Janeiro, re
sidente á rua Áurea, n . 80, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 
7.972, 2 a zona.) 

Pedro da Silva Cunha (1.118), filho de Joaquim da 
Silva Cunha o dc Maria Etelvina Pereira, nascido 
a 28 de junho do 1900, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua do Rezende n. 94, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 571, 4 a zona.) 

Miguel Francisco Martins Filho (1.119), filho de 
MigueJ Francisco Martins c de Cora Rosa Ribeiro, 
nascido a 7 de novembro de 1914, no Districto Fe
deral, residente á rua Ricardo Machado, numero 
52, casa 10, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, n . 050, 4 a zona.) 

Maria Angélica Costa Lima Cintra (1.120), filha de 
Manoel do Nascimento Costa Lima e de Rosa 
Braga Costa Lima, nascida a 8 de maio de 1900, 
no Estado do Maranhão, residente á rua Maciel 
Monteiro, n .15, Ilha do Governador, professora 
municipal, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ilha do Governador. 
(Qualificação cx-officio, B . E . 9. n. 25.:,88. 4 a 

zona.) 
Manoel de Pinho (1.121), filho de Manoel de Pinho e 

de Leobina Oteria de Pinho, nascido a 17 de ju 
nho de 1901, no Districto Federal, residente ã rua 
Guineza n . 125, casa 5, commercio. casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha. 
(Qualificação requerida, n . 1.227 — 11* Zona.) 

Euclydes Pereira dos Santos (1.122), filho de Anna 
de Jesus Miranda, nascido a 16 de novembro de 
1913, no Districto Federal, residente á rua da A l 
fândega n . 306, commercio, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, n . 451 — 4" Zona.) 

Raul Corrêa de Barros (1.124), filho de Francisco 
Corrêa de Barros e de Maria Antonietta de Bar
ros, nascido a 21 de fevereiro de 1896, no Distri
cto Federal, residente á rua José Hygino n.S252, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificaçaão nu
mero 6.926 — 2» Zona.) 

Heraclito Carmo (1.125), filho de Eustachio Carmo o 
do Gloria de Carvalho Carmo, nascido a 1 de mar
ço de 1915, no Estado do Rio Grande do Sul, re
sidente á rua General Caldwell n . 171, electrí-
cista-mecanico, solteiro. (Qualificação requerida, 
n. 938 — 7 a Zona.) •• 

Américo era Rocha (1.126), filho de Adão da Rocha e 
de Maria da Conceição Rocha, nascido a 14 de 
março de 1908, no Districto Federal, residente á 
rua de São Carlos n . 146, commercio, solteiro. 
(Qualificação requerida, u. 192 — 8 a Zona.) 
Zona.) 

Claudia Orge Passos (1.127), filha de Luciano Orge 
Passos e de Adelaide Orge Ferreira Passos, nas
cida a 27 de dezembro de 1907, no Districto Fe
deral, residente á rua Capanema n . 426 (Tauá), 
ilha do Governador, domestica. (Qualificação re
querida, n . 301 — 4 a Zona.) 

José Hemeterio Barros (1.128), filho de Francisco 
Ferreira Barros e de Maria Cerrada Câmara de 
Barros, nascido a 3 de março de 1878, em Inga-
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zeira, Estado de Pernambuco, residente á rua 
Anna Nery 93, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (.Qualificação requerida, n. 380 — 10 a Zona.). 

v. Zcna.) 
-d.110. Mario Bastos da Silva (1.129), filho de Antônio Dias 
- ' da Silva e de Maria Bastos da Silva, nascido a 7 

de abril de 1907, no Districto Federal, residente 
á rua do Senado n. 133, commercio, scíteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, n. 703 — 4 a 

Zona.) 
1.117. Mariano Júlio Solanés (1.130), filho de Mariano So-

ianés e de Maria Leonor, nascido a 15 de junho 
de 1910, no Districto Federal, residente á rua De-
metrio Ribeiro n. 283, casa 3, commercio, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 

?do Santo Antônio. (Qualificação requerida, B. E . 
" n . G.348 — 3" Zona.) 

1.118. Norberto Silva (1.131), filho de Antônio José da S i l 
va e de Maria Leonor, nascido a 15 de junho de 
1916, no Districto Federal, residente â rua Cas-
siano n . 26, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, B . E . 78, n . 675 — 5* Zona.) 

1.119. Witold Fryling (1.132)% filho de Luiz Fryling e d-3 
Helena Fryling, nascido a 7 de maio de 1866, na 
Polônia, residente á rua do Lavradio n . 151, in 
dustrial, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, B . E . n . 98 — 2 a Zona.) 

1.120. Oswaldo Ribeiro (1.133), filho de Joaquim Carlos 
Ribeiro e dc Maria Jatahy Ribeiro, nascido a 1 
dc maio do 1900, em Nictheroy, Estado do Rio do 
Janeiro, residente á rua 24 de Maio n. 402, casa 4, 
empregado publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 76, n . 349 — 1" Zona.) 

1.121. Hugo Dutra Hamann (1.134), filho dc Christiano 
Hiín Hamann e de Eugenia Dutra Hamann, nas
cido a 31 de agosto do 1901, em Lecpoldina, Es
tado de Minas Geraes. residente á rua 5 de Ju
lho n. 00, Copacabana, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do Aju
da. 'Qualificação requerida — 3 a Zona.) 

i ; 1.122. Epaminondas de Oliveira Soares (1.135;, filho de 
Joaquim Rodrigues Soares Júnior e de Carlota de 
Oliveira Soares, nascido a 13 de marjo de 1902, 
em Itaocara. Estado do Rio de Janeiro, residento 
á praça João Pessoa n. 5a 2 b andar, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 390 — 4 a zona .) 

1.123. Raul José Victoriano (1.130), filho o i Salustia.no 
José Victorino c dc Rita Rosalina do Espirito San
to, nascido a 4 de setembro de 1910, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua da Paisagem nu
mero 131, funecionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, 4a 

zona.) 
1.124. Jayme de Souza Paes (1.137), filho de Antônio da 

Silva Paes o do Amélia Gonçalves de Souza, nas
cido a 29 de março de 1898, em Belém, Estado do 
Pará, residente á Praia da Bicca n . 52, Paquetá, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, B . E . , n . 700, 4a zona.) 

1.125. Sebastião Oliveira Mendes (1.138). filho de Fran
cisco Oliveira Mendes e de Maria Faria Mendes, 
nascido a 20 de fevereiro de 1897, no Districto 
Federal, residente á rua José Hygino n . 115, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal dc Ajuda. (Qualificação requerida, 
B . E . 07, n. 117. 5 a zona.) 

1.120. Christodolinda do Coutto (1.139), filha de Edgard do 
Coutto e do Edmar do Coutto, nascida a 12 de se
tembro dc 1912, no Districto Federal, residente á 
rua Barão de S. Francisco Filho n. 477, profes
sora, solteira, com domicilio eleitoral rio districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E . 
09, n. 214, 8a zona.) 

1.127. Abide Costa Souza (1.140), filho de Ricardo Costa e 
de Rosa Souza, nascido a 4 de agosto de 1909, no 
Districto Federal, residente á rua Haddock Lobo 
n . 118, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, B . E . , n . 686, 8' zona.) 

1.128. Nicolina Elza dos'Santos (1.141), filha de José Soa
res dos Santos e de Maria Magdalena dos Santos, 
nascjda a 3 de junho de 1914, no Districto Fe
deral, residente á rua General Câmara n . 299, 
funecionaria municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E . 82, n . 753, 3 a zona.) 

1.120. Annibal de Castro (1.143), filho de Justiniano de 
Mattos Pereira e Castro e de Adelaide Egypciana 
Ferreira Dias de Castro, nascido a 7 de março de 
1903, no Districto Federal, residente á Praia da 
Bandeira n . 93, Ilha do Governador, funecionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ilha do Governador. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 09, 2 a zona.) 

1.130. João Reis (1.144), filho de João Nunes dos Reis e de 
Preciosa da Costa Reis, nascido a 23 de junho de 
1915, no Districto Federal, residente á rua Gon
çalves n . 38, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 77, n . 647, 4a zona.) 

1.131. Júlio Pereira (1.145), filho de José Jorge Pacheco e 
de Maria Pereira, nascido a 8 de março de 1891, 
em Braga, Portugal, residente á rua Conselheiro 
Zacharias n . 96, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de. Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E . 79, n. 838, 5 a zona.) 

Í .132. Duarte da Silva (1.146), filho de José Alves da Silva 
c de Philomcna Pereira da Silva, nascido a 10 do 
novembro de 1908, no Districto Federal, residento 
á rua Balbino do Amaral n. 76, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
B . E . , n . 6.942, 2a zona.) 

1.133. Joaquim Garcia de Mattos (1.147), filho de Fernando 
Cardoso de Mattos o dc Maria Garcia de Mattos, 
nascido a 21 de março de 1901, em Barracão, Es
tado / la Bahia, residente á Avenida 28 do setem
bro n. 109, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, B . E . , n. 707, 8" zona.) 

1.134. João Marques da Silva (1.148), filho de Antônio Joa
quim da Silva e de Anna Francisca das Dores, 
nascido a 12 de dezembro de 1889, em Bom Con
selho, Estado de Pernambuco, residente á rua 
Henrique Sheid n. 23, Engenho de Dentro, fune
cionario publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 24, 4a zona.) 

1.135. Didimo Rubem do Macedo (1.149), filho de José Ru
bem e de Maria Josephina de Macedo, nascido a 5 
de agosto de 1899, em Feira de SanCAnya, Estado 
da Bahia, residente á rua Hermes Filho n. 86, 
portuário, casado, com domicilio eleitoral no dis
lricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . . n . 204, 12a zona.) 

Í .136. Militão Soares de Abreu (1.150), filho de Anna Soa
res de Abreu, nascido a 7 de setembro de 1903, 
em ltaborahy, Estado do Rio de Janeiro, residento 
á rua Potogy n. 57, funecionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . , n . 318, 
4a zona.) 

1.137. Euclydes Norberto Barbosa (1.151), filho dc Antônio 
Norberto Barbosa e dc Brasilina Pereira da Silva, 
nascido a 17 de abril de 1904, no Districto Fe
deral, residente á rua Imperador n . 359, Rea
lengo, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no dislricto municipal do Ajuda. (Qualificação 
requerida. B . E . , n . 533, 4" zona.) 

Í .138. Mariano Garcia Rojo (1.152)., filho de Fortunato 
Garcia Rojo c de Josephina Lalamc, nascido a 15 
de dezembro dc 1905, no Districto Federal, resi-

• dente á rua dos Inválidos n . 146, commercio. com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, B . E . , n. 628, 
4a zona.) 

http://Salustia.no
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.1.139. Gabriel Moreno (1.153,), filho de Gabriel Moreno Men
donça e de Maria Pereira de Moreno, nascido a 9 
•de maio de 1911, no Districto Federal, residente 
á rua do Lavradio n . 75, commercio, solteiro, 
•com domicilio sleitoral no distrieto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, B . E . , 
n. 713, 4* zona..") 

í . i 4 ü . Luiz Pimenta de Oliveira '(1.154)., filho de Joaquim 
de Oliveira e de Anna Francisca da Silva, nascido 
a 10 de janeiro de 1912, no Districto Federal, re
sidente á Avenida TVIem de Sá ,n. 52, operário, 
•solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio, fQualificação requeri
da. B . E . ; n . 618, 4a zona.) 

1.14:1. Luiz Campbell (1.155), filho de Shiaite .Bruce Camp-
Ibell e de Alzira Lisboa Campbell, nascido a 31 de 
ijanéiro de 1911, uo Districto Federal, residente á 
rua da Pojuca n. 34, Ilha do Governador, estudante, 
solteiro, eom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, B . E . 66, n . 127, 4" zona.) 

.1.142.. Simão da Costa Fernandes (1.156), filho de Frede
rico José Fernandes e de Genoveva Rosa Fernan
des, nascido a 15 de maio de 1899, no Districto 
Federal, residente á Praia das Flexeiras n . 26, 
Ilha do Governador, pescador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida, B . E . , nu
mero 636, 4a zona.) 

1.143. Arlindo Evangelista dos Santos (1.157), filho de Josó 
Evangelista dos Santos e de Luiza Maria da Con
ceição, nascido a 5 de abril de 1903, em Juiz de 
Fora, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Eduardo Guinle n . 43, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santo 

. Antônio. (Qualificação requerida, B . E . , n . 274, 
6* zona.) 

1.144. Angenor de *Mac:edo (1.158.)., filho de Quirino Joa
quim de Macedo .e de Guilhermina Rosa de Ma
cedo, nascido a 6 de novembro de 1906, no Distr i 
cto Jíederal,-residente á rua Maldonado n . 19, Ilha 

. do Governador, pescador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Gover

nador. (Qualificação requerida, B . E . 68, n. 287, 
i " zona..) ' 

1.145- Elvirà de Mattos Araújo Oliveira (1.159), filha de 
João Rodrigues de Mattos Júnior e de Julia R i -

/> beiro Travassos de Mattos, nascida a 23 de novem
bro de 1910, ,no Districto Federal, residente á rua 
"Villela Carvalho n.. 220, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, B . E . , n . 725, 
4a zona.) 

1.146. José Paulo Alves (1.160), filho de Ângelo José Alves 
e de Albina Nabueo úe Freitas Alves, nascido a 
17 de julho de 1904, TIO Districto Federal, resi
dente á Praia do Zumby n . 53, commercio, ca
sado, com domicilio -eleitoral np, districto munici
pal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, B . E . 70, n . 356, 4a zona.) 

1.147. Benedicto Leite (1.161), filho «de Ephigenia Maria 
dá Conceição, nascido a 6 de setembro de 1897, 
em Carapebús, Justado do Rio de Janeiro., resi
dente á Praia do Jequiá n. :222, Ilhá~ do Governa
dor, taifeiro, solteiro,, com domicilio eleitoral no 
•districto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação i-equerida, B . E . , n . 674, 4a zona.) 

.1.148. José Ayres (1.162), filho de José Antônio da Costa 
Carvalho e de Thereza de Jesus Carvalho, nascido 
a 20 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua do Senado n . 38, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Santo Antônio. (Qualificarão requerida, 
B . E . . n . 733, 4a zona.) 

l.im. Eduardo Soares Pereira (1.163), filho de José Soares 
Pereira e de Maria da Gloria Fontes Soares Pe
reira, nascido a 2 de abril de 1910, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua D . Anna Nery nu
mero 150, estivador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 71, 3" zona.) 

, 1.150. Francisco de Assis Lacerda Vieira (1.164), filho de 
Manoel Luiz Vieira e de Maria da Conceição L a 

cerda de Almeida Vieira, nascido a .25 de abril de 
1912, no Districto Federal, residente á rua Sena
dor Dantas n . 25, auxiliar de cartório, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal áéi 
Ajuda. (Qualificação .requerida, B . JE,,, n,. 49,9, 
I a zona.,) 

1.15.1. Armando Araújo da Rocha (1.165),, filho de Eduardo 
Cândido Rocha e de Elisa de Araújo Rocha, nas
cido a 3 de setembro de 1892, no Districto Fe
deral, residente á rua-da Conceição n . 109, ele-
ctricista, casado, com domicilio eleitoral no dis-
ítricto municipal de Ajuda. {Qualificação reque-
oçjda, B . E . 66, n . 108 — 3* Zona.) 

1.152. Ultimatum Fava (1.166), filho de Alberto Fava e 
de Albina Fava, nascido a 9 de dezembro de 1914, 
em Amparo, Estado de S. Paulo,, residente á rua 
Corrêa Dutra n . 158, Cattete., funecionario publi
co, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-qf-
ficio, B . E . 68 — 4* Zona.) 

1.153. OMemar Freitas da Silva Santos (1.167), filho de 
Leopoldo Euphrosino da Silva Santos e do Rosa
lina Freitas da Silva Santos, nascido a 7 de fe-

.vereir.o de 1913, no Districto Federal, residente 
,á rua Anajaz n . 121, commercio, solteiro, com do
micílio eleitoral no districto municipal de 'Santo 
Antônio- (QualífieaçãD requerida, B . E . n . 317 
— 13 a Zona.) 

1.154. Gentil José de Castro (.1.168), filho de Gentil Josó 
de Castro e de Maria de Miranda Castro, nascido a 
12 de maio de 1890, no Estado- de S. Paulo, re
sidente á rua do Cattete m. 84, proprietário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, B. 
E., n . 833 — 5a Zona.) 

1.155. Podro Thomotio de Alvarenga (1.169), filho de João 
Themotio de Alvarenga e de .Domingos Martins da 
Conceição, nascido a 25 de agosto de 1908, em 
Campos, Estado ,do Rio ;de Janeiro, residente ,á nua 
Frei .Caneca n . 198, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de San-,o 
Antônio. (Qualificação -requerida, B . E., n. 5.653 
— 4a Zona.) 

1.156. Sandoval Teixeira Ferreira (1.170), «filho de Manoel 
Bernardo Ferreira e -de Armilla Teixeira Ferrei
ra, nascido a 5Hle fevereiro de 1908, em Belém, 
:Eslado -do Pará, -residente á nua Visconde de San-
la Izabel n . 241, commercio, solteiro, com domi
cílio eleitoral no districto lamnicipa! de Ajuda. 
^Qualificação requerida, B . E , n . 7.924 — 2" 
'Zona.) 

1.157. Amcmdos Reimer (1„471), -filho de ffihéodoro Reimer 
e de Anna Reimer, nascido .a .22 de janeiro de 
1909, no Estado de Santa Catharina. residente á 
Tua Pojuca n . 5.4, ilha do Governador, commer-
•cio, solteiro, com -domicilio eleitora; no districto 
municipal de Ilha do 'Governador. (Qualificação 
requerida, B . TS., n . 672 — 4a Zona.) 

1.1B8. Gecilio Gonçalves da Costa ,(.4,172), filho de Antônio 
Hamos da Costa e de .Antonia Amalia da Costa, 
nascido a 22 de novembro de 1894, no Estado do 
íRio de Janeiro, residente á Tua do Senado n. .27, 
alfaiate, solteiro, .com domicilio .eleitoral no dis-
itricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida B . E . , n . 990 — 4' .Zona.) 

1.159. Ri tola Drummond (1.173), filho de José Affonso Se
verino Dr.ummond e .de Maria Barbosa Drum
mond, nascido a 26 de março de 1904, no Distri
eto Federal, residente á rua Torres Homem nu
mero 136, dactylographa, solteira, com domicilio 
Eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 61, 10.761 — 6» 
Zona.) 

Í.1B0-. Manoel Luiz Faria (1.174), filho de Manoel Luiz F a 
ria e de Julia de Jesus Faria, nascido a 17 de 
março de 191.2, no Districto Federal, residente á 
araa do. Riachuelo n . 28, operário, solteiro, com 
•domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, B . E . , nu
mero 954 — 4" Zona,)) ' % 

1.161.. Acbilles João Casale (1.175), filho de João Casale e 
ide Hereilia Rosa Queiroz, nascido a 31 de janeiro 
de 1910, no Districto Federal, residente á traves-
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sa Navarro n. 127, commercio,, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de A ju 
da. (.Qualificação B . E . 50, n . 7..115 — 2» Zona.) 

p[ 162. Annibal Antunes (1.176), filho de Bernardo Pinho e 
de Maria Antunes, nascido a 3 de janeiro de 1905, 
no Districto Federal, residente á rua Uruguay nu
mero 203, operário, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, B . E . , n.. 8..111 — 7" 
Zona.) 

,1.163. Joseph Dionisio Digenio (1.177), filho de João Di -
genio e: de Josepha Danitto, nascido a. 4' de agosto 
de. 1899, no Districto Federal, residente na estra
da Rio da Pirata, n . 252, musico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajcda. 
(Qualificação requerida, E . B . , n.. 313 — 4 a 

Zona.) * 
1.164. Eduardo dc Carvalho Ribeiro (1.178),. filho de Eduar

do da Cunha Ribeiro e de Macia Therj ía de Car
valho; Ribeiro, nascido- a 13 de novembro de 1898, 
em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á. praia da Guanabara n. 313, ilha d O ' G o 
vernador, official da marinha mercante, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
ilha do Governador. (Qualificação requerida, B. 
E.„ n, 6 42 — 3" Zona,)' 

'-3-. 166". Isnard dos Santos (1.179), filho de Gabriel Gomes 
dos Santos e dc Julia dos. Santos,, nascido a 20 de 
junho de 1912,, em Recife,, no Estado de Pernam
buco, residente no Galeão, ilha do Governador, 
empregado publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, n . 287 
— 1* Zona .) 

1.106. Martha Castello: Espinola (1.180), filha de Leonel 
Fernandes Castello e de Adelaide Castello, nascido 
a 7 de janeiro de 1908,. no Districto Federal,, re
sidente á estrada de Paranapuam. n.. 22, Ilha do 
Governador, domestica,, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida,, B . E . 70, nume-

'-, ro 37.9, 4 a zona.) 
-4\ 107. Josó Joaquim Marques (1.181), filho dc Octavio Joa-
*" quim Marques e de Rita Maria da*Conceição, 

nascido a 5 dc abril de 1900, em Bom Jardim; 
Estado do Rio de Janeiro, residente d rua 38, nu
mero 13, Penha, empregado publico, casado, com 
domicilio' eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Oualificação ex-officio, B . E . 70, numero 
28.738; I a zona.) 

1.108. Firmo Alves (1.182), filho de João Brochado Alves 
e de Bernardina do Nascimento Alvos, nascido, a 
3 de junho de 1901, no Districto Federai, resi
dente a rua Goyaz n. 77 B, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto- municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, nume
ro 2.444, 7 a ' zona.) 

1.109. José Corrêa dos Santos (1.183)', filho de Antônio Pedro 
Corrêa, nascido a 5 do setembro de 19QQ,. em Bello 
Jardim, Estado de Alagoas, residente, á íua A n 
tônio Rego n. 142, casa % empregado publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral1 no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação cx-off:icio, B . E . 
70, n . 28.735, I a zona.) 

1.170-, Agenor Feliciano dos Santos (1.184), falho de Felix 
Feliciano dos Santos e de Macia das Neves de 
Jesus, nascido a 1-4 de março de 1903, em Sauta!-
rém, Estado da Bahia,-residente á avenida Hen
rique Valladares n„ 18, commercio,. casado, com 
domicilio' eleitoral no< districto- municipal de San
to» Antônio. (Qualificação requerida,, n . 622, 4 a 

zona..) 
1'. 171. Leonina-Rossi da Silva (1.185),,, filha de Manoel Maria 

da Silva e do Maria Rossi da Silva, nascida a 15 
de julho de 1894, no Districto Federal, residente 
á rua db Livramento n . 193, domestica, soltei-
ra, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 7.340, 2 a zona.)i 

1.172. Manoel Thomaz Rodrigues de Mello, (1.180), filho 
de Thomaz Rodrigues de Mello- e do Joaquina 

1.173. 

1 ..174. 

1.175. 

1.17G. 

1.177. 

'1.178. 

1.179 

1.180 

1.181 

1.182. 

1.183, 

Maria da Conceição, nascido a 20 de- março de 
1895, em Recife, Estado de Pernambuco, residents 
a rua Cascaes n . 1, Penha, empregado publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districio mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação ex-officio, B . 
E . 70, n . 28.752, I a- zona.)' 

Josó Santo Ecalzo (1.187), filho do Carmine Scalzo e 
de Maria Luiza Athanazia, nascido a 9 de abril 
de 1903, no Districto Federal, residente á- rua da 
Relação n . 24,. commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, n . 555, 4 a zona.) 

Justino Augusto Setúbal (1.188), filho de Joaquim 
Augusto Setúbal e de Sabina Maria da Annuncia-
ção, nascido a 14 de agosto de 1860, em Pirahy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Pro
gresso ÍI , 20, Bangú, empregado publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, nu
mero 28.742, I a zona,) 

José Seabra de Mello (1.189), filho de Venancio Seabra 
de Mello e de Maria Francisca Seabra, nascido a 
29 de março de 1909, no Districto Federal, resi
dento á travessa Paranaguá n . 91, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, nume
ro 481,. 3 a zona.) 

Carlos Nogueira Pinto (1.190), filho de Carlos No
gueira Pinto e de Leopoldina dos Santos, nascido 
a 31 do dezembro de 1890, no Districto Federai, 

residente á rua Lisboa n. 145, casa 3, radio-te-
legraphista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação ex-
officio, B . E . 68, 4 a zona.) 

Waldemar de Almeida (1.191), filho de Oscar da Silva 
e de Maria Jesus de Almeida, nascido a 25 de fe
vereiro de 1902, no Districto Federal, residente 
á rua São Clemente n . 200; operário; casado, com 
domicilio- eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, n. 273, 0 a 

zona.), 
Enedino dos Santos ('1.192)', filho de Flauzina Joanna 

do Espirito SántO, nascido a 20 de maio de 1905, 
no Districto Federal, residente á rua Paiva nu
mero 24, Piedade, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Sanlo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 9.3H, 7 a 

zona.) 
Waltcr Guimarães (1.193),. filho de Agenor Guimarães 

3 de Eulalia Guimarães, nascido a 15 de setem
bro do 1911, no Districto, Federal, residente á 
rüa Senador Furtado n, 100 A, estudante, soltei
ro, com dbmicilio eleitoral no districto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 750, 7 a 

zona.) 
Durvalino Lopes da Rocha (1.194), filho de Manoel da 

Rocha e de Bertolina Rocha, nascido a 31 -de de
zembro de 1911, no Districto Federal, residente á 
rua Francisco Zieze n. 102, funecionario muni
cipal, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação ex-of
ficio, B . E . 78, n . 3, 4a- zona.) 

Albino Gonçalves Torres (1.195), filho de Jeronymo 
Gonçalves Torres e de Antonia Pereira, nascido a 
24 de abril de 1886; em Portugal, residente á rua 
Monte Alegre n. 1'67, casa 3, marítimo, casado, 
com domicilio eleitoral- no districto municipal de 
<Vjuda. (Qualificação requerida,, n . 647,. 3 a zonas.) 

Octavio Peçanlia. Barreto (1.196), filho de Domingos 
Manhães Barreto e de Maria Peçanha Barreto, 
nascido a 28 dê maio de 1903, no Districto Fe
deral,, residente' á rua André Cavalcante n . 95, 
e o m m e r c i O i solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida,, n., 7.980,. 5" zona.)) 

José da Silva Pereira (1.197), filho de Manoel Pe
reira e de Maria Rosa da Silva, nascido a 15 do 
outubro de 1897; em Villa Jardim,.Estado do Ceará, 
residente- á rua- Marajó n . 25, commercio. casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
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Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 2.200, 
4° zona.) 

1.184. Waldemar de Oliveira Queiroz (1.198), filho de Leo
poldina de Oliveira, nascido a 15 de junho de 
1912, no Districto Federal, residente á rua da 
Emancipação n. 24, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 77, n . 615, quarta 
zona.) 

1.185. Antônio Baptista Affonso (1.199), filho de Manoel 
da Cruz Affonso e de Maria de Jesus Affonso, 
nascido a 28 de abril de 1890, em Bragança, Por
tugal, residente á rua Euclydes da Rocha n. 355, 
empregado municipal, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação requerida, n . 3.799, 6" zona.) 

1.180. Jandyra Alves de Souza (1.200), filha de Honorio 
Alves de Souza e de Palladia' Maria de Souza, 
nascida a 1 de janeiro de 1914, em Macahé, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua do Ria
chuelo n. 20, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 932, 4a zona.) 

1.187. Elydio Gonçalves do Rego (1.201), filho de Antônio 
Gonçalves do Rego e de Maria Thereza da Costa, 
nascido a 25 de maio de 1899, em Recife, Estado 
de Pernambuco, residente á rua do Lavradio nu
mero 76, motorista, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 923, 4' zona.) 

1.188. Mario Olympio de Vasconeellos (1.202), filho de Ma
noel Olympio de Vasconcellos e de Maria Adelaide 
de Vasconcellos, nascido a 12 de abril de 1896, em 
Nicllicroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua do Senado n. 40, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n . 705, quarta 
zona.) 

1.180. Fioravante Chiara (1.202), filho de Fioravante 
Chiara e de Aurila de Vasconcellos, nascido a 18 
de dezembro de 1914, no Districto Federal, resi
dente á rua do Senado n. 77, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 722, 
4* zona.) 

1.190. Manoel de Almeida (1.204), filho de Veríssimo Jorge 
de Almeida e de Emilia Corrêa de Almeida, nas
cido a 16 de julho de 1912, em Valença, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua do Lavradio 
n . 50, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 944, 4° zona,) 

1.191. Albina Damiani (1.205), filha de Pedro Damiani e 
de Luiza Damiani, nascida a 13 de setembro de 
1896, em Ouro Preto, Estado de Minas Geraes, re
sidente á rua Visconde Maranguape n . 34, 2° an
dar, commercio, casada, com domicilio eleitora! no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 940, 4* zona.) 

1.192. Jayme Cysneiros do Amaral Albuquerque (1.200), 
filho de Luiz Francisco do Amaral e de Emilia 
Cysneiros do Amaral, nascido a 15 de abril de 
1895, em Alvinopolis, Estado de Minas Geraes, re
sidente á rua do Lavradio n . 67, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitora! no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . 950, 4' zona.) 

1.193. Júlio Yaveccia (1.207), filho de Vicente Yaveccia e de 
Thereza Alevado, nascido a 28 de outubro de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua Pauta Mat
tos n . 41, pintor, solteiro, eom domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, B . E . 43, n . 6.806, 2" zona.) 

1.194. Maria Emilia de Lima (1.208), filha de Henrique de 
Lima e de Anna Amalia de Lima, nascida a 19 de 
fevereiro de 1906, no Districto Federal, residente 
á rua Pereira Nunes, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação 2'equerida, B . E . 83, j i . 879, quarta 
zona.) 

1.195. Deolantia Simão Viola (1.209), filha de José Simão 
e de Maria Leda, nascida a 25 de novembro de 
1913, no Districto Federal, residente á rua Capitão 
Menezes n . 195, casa 3, Jacarepaguá, com domi
cilio eleitoral no districio municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 83, n. 778, quarta 
zona.) 

1.196. Renato Miranda Leal (1.210), filho de Francisco Fer-j 
reira Leal Braga e de Maria Eugenia Miranda 
Leal, nascido a 3 de agosto de 1912, em Silvestre 
Ferraz, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
D . Anna Nery n . 452, casa 7, empregado pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação reque
rida, B . E . , n. 888, 10" zona.) 

1.197. Elza Santos Leão de Moura (1.2111. filha de Cae-* 
tano da Silva Santos c de Emilhr Marques dos San

tos, nascido a 5 de agosto de 1912, em Silvestre 
Ferraz, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Senador Dantas n . 51, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto munic :pal de .Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 1.913, 2 a zona. j 

1.198. Ruth Gomes Pereira (1.212), filha de Gabriel de 
Simas e Silva e de Julia Soares da Süva, nascido 
a 25 de maio de 1914, no Districto Federal, resi
dente á rua Senador Dantas n. 51, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto ínunici-

- pai de Ajuda. (Qualificação requerida, n . K. 68, 
n . 229, 0" zona.) 

1.199. Arthur de Oliveira Campagnac ,1.21.'!,. 1'iltw de 
Mario de Oliveira Campagnac e de Maria de Oli
veira Campagnac, nascido a 25 de dezembro de 
1913, no Districto Federal, residente á estrada 
Cap. Barbosa n. 119, commercio, solteiro, coro 
domicilio eleitoral no districto municipal de Jlha 
do Governador. (Qualificação requerida. B . E . 
n . 671, 4" zona.) 

1.200. Leandro Vettori 1.1.214), filho de José \ettori e de 
Archangela Vettori, nascido a 29 de julho de 1908, 
no Districto Federal, residente á rua Riachuelo 
n . 102, apartamento 3, funecionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 77, 4" zona.) -

1.201. Manoel Ferreira Coelho de Mattos (1.215). filho 
de Manoel Ferreira Coelho de Matto- e de Julia da 
Conceição de Mattos, nascido a 19 de abril de 1895, 
no Districto Federal, residente a rua General Pe
dra n. 196. commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, B . E . 83, n . 808, 4* zona,) 

1.202. Antônio da Cunha Macedo (1.216), filho de José da 
Cunha Macedo e de Anna Maria da Costa, nascido 
a 6 de março de 1883, em Portugal, residente á 
rua Clarimundo de Mello n . 1.110, commercio, 
casado, com domicilio eleiloral no districto muni-

' pai de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
B . E . n . 724, 5 a zona.) 

1.203. Hipacio Pinto do Nascimento (1.217), filho de Hyp-
polito Rodrigues do Nascimento e de Maria da 
Conceição Ferreira, nascido a 14 de agosto de 1895, 
no Districto Federal, residente á Praia do Jequiá 
n. 28, Governador, pescador, casalo,. eom domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ilha do 
Governador. (Qualificação requerida. B . E . 631 
n . 4.852, I a zona.) 

1.204. Domingos Bittencourt Paiva d.218), filho de João 
de Mendonça Paiva e de Rosalina Cabral Paiva, 
nascido a 17 de agosto de 1907, no Districto Fe
deral, residente á Praia do Jequiá, sem numero, 
pescador, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, B . E . 68, n . 155, 4a zona.) 

4.205. Mario Augusto Alves (1.219), filho de Antônio Au
gusto Alves e de Maria Jacintha de Jesus, nascido 
a 0 de dezembro de 1908, no Districto Federal, 
residente á rua Caracatu n. 324, portuário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida,^B. E . 
n . 317, 4* zona.) 

file:///ettori
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1.210 
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1.214, 
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1.216. 

1.211 

1.222. 

1.223. 

Oswaldo Godinho (1.220), filho de Manoel dc Ávila 
Godinho e dc Alexandrina de Souza Godinho, nasci
do a 8 de maio de 1912, na Capital Federal, re
sidente á rua Santa Alexandrina n . 209, casa 9 B, 1.218, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 82, n. 1.022, 3' zona.) 

Isolina Basilio (1.221), filha de Carmo Basilio e de 
Francisco Munhão, nascido a 21 de novembro de 
1913, no Districto Federal, residente ã eslrada do 
Dendê n . 15, Governador, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha- 1.219. 

do Governador. (Qualificação requerida, n . 677, 
4* zona.) 

José Venancio Dias (1.222), filho do Domiciano Chris-
tovão Dias e de Elizena Mesquita, nascido a 18 de 
maio de 1914, em Piranga, Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Filomena Fragoso n . 52, funecio
nario publico, solteiro, com domicil ;o eleiloral no 1.220, 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 75.) 

Ismael Bittencourt (1.223), filho de Ignacio José Bor
ges Bittencourt e de Rouboste Bittencourt, nascido 
a & de junho de 1899, no Districto Federal, resi
dente á rua da Alfândega n. 38, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . nu- 1.221, 
mero 519, 4" zona.) 

Cyro de Souza Corrêa (1.224), filho de Basilio da Cos
ta Corrêa e de Alzira de Souza Corrêa, nascido a 
12 de julho de 1901, no Districto Federal, residente 
á praça Vieira Souto n. 32, I o andar, medico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no dislricto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificarão requerida, 
B . E . n. 957, 4" zona.) 

llob"rto Luiz Schuvenn (1.225), filho de Carlos Af
fonso Schuvenn e de Carolina Canavarro Schuyemi. 
nascido a 27 de fevereiro de 1915. no Districto 
Federal, residente á rua Alvares de Azevedo nu
mero 131, casa 6, Nictheroy. Icarahy, empregado 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação ex-offi
cio, B . E , -75, 2" zona.) 

Sebastião Honorato da Silva (1.226), filho de Manoel 
Honorato da Silva e de Josepha Lima da Silva, 
nascido a 4 de setembro de 1912, em Alagôa Nova, 
Estado da Parahyba, residente á Avenida Henri
que Valladares n . 2, 2° andar, funecionario pu- 1.224. 
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto murricipal de Santo Antônio. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 79, n . 23, 5" zona.) 

Bernardino Moreira Netto (1.227), filho de Moysós 
Moreira Netto e de Adelaide Moreira Netto, nas
cido a 1 de outubro de 1901, em Itaguahy, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Primo Teixeira 1.225, 
i i . 26, motorista, casado, com domicilio eleitoral 
do districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 82, n . 1.027, 3" zona.) 

José Ribeiro de Almeida (1.228), filho de Francisco 
Ribeiro de Almeida e de Benedicta Maria das 
Dores, nascido a 22 de novembro de 1927, em 
Campos, no Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua do Bispo n. 117, commercio, solteiro, com do- 1,226. 
micilio eleiloral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, B . E . , n. 5.648, 
4" zona.) 

Annibal Pereira da Silva (1.229), fillho de Ccsario 
Pereira da Silva e de Maria Pereira da Silva, nas
cido a 5 de agosto de 1906, em Juparanã, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua dos Arcos n. 30, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- 1.227. 
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 949, 4* zona.) 

Gonçalo Pereira Andrade (1.230), filho de.João Pe
reira Andrade e de Cecy de Oliveira Andrade, nas
cido a 15 de julho dc 1008, em Riachuelo, Estado 
de Sergipe, residente á rua Matto Grosso n. 3, bar
beiro, casado, com domicilio eleitoral no districto 1.228. 
municipal dc Ajuda. (Qualificação requerida, nu-
485, 3* zona.) 

João Luiz da Silva (1.231), filho de Antônio Luiz da 
Silva e de Deolinda Maria da Rosa, nascido a 27 
de setembro de 1893, em S. João da Barra, Es
tado do Rio dc Janeiro, residente a rua Ró n . 58, 

operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, n . 1.053, 3* zona.) 

João Luiz do Nascimento (1.232), filho de Luiz Felix 
do Nascimento e de Maria Joaquina da Conceição, 
nascido a 23 de janeiro de 1911, no Estado da Pa
rahyba, residente á Estrada do Caricó n. 16, Ilha 
do Governador, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Gover
nador. (Qualificação requerida,, B . E . , n . 270, 
4" zona.) \ 

Estephanio Meloni (1.233), filho de César Meloni o 
de Luiza Maria Meloni, nascido a 29 de novem
bro de 1886, em Villa Cambuquira, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á Estrada do Tenaro n. 604, 
estivador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador. (Quali
ficação requerida, B . E . 77, n . 639, 4* zona.) 

Fernando Augusto Chaves Faria (1.234), filho de 
Francisco Augusto Chaves Faria e de Maria do 
Carmo Chaves Faria, nascido a 6 de janeiro de 
1912, no Districto Federal, residento á Praia da 
Freguezia n . 326, Ilha do Governador, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, B . E . 77, n . 754, 4* zona.) 

Itamar Nunes (1.235), filho de Francisco Nunes e dc 
Florisa da Silva Nunes, nascido a 13 de março de 
1912, no Districto Federal, residente á rua Lobo 
Júnior n . 003, Penha, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 83, n. 972, 
4" zona.) 

Manoel Gomes (1.236), filho de Antônio Gomes e de 
Maria do Rosário, nascido a 14 de maio de 1909, 
no Districio Federal, residente á rua Senador 
Pompeu n . 187, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n. 517, 1* zona.) 

Martinho Antônio da Cruz (1.237), filho de Felis-
mino Antônio da Cruz e de Geraldina Cândida da 
da Cruz, nascido a 21 de setembro de 1903, no 
Districto Federal, residente á Estrada Parana-
puam n. 300, Ilha do Governador, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Ilha do Governador. (Qualificação reque
rida, B . E . 08, n . 243, 4" zona.) 

Celso Carlos de Souza e Silva (1.238), filho de Irene 
Regina de Souza e Silva, nascido a 2 de dezembro 
de 1905, no Dislricto Federal, residente á rua 
Jary n. 3, motorista, casado, com domicilio elei
toral no districio municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida, B . E . 77, n . 038, 
4° zona.) 

Paulo Netto de Freitas (1.239), filho dc Paulino 
Netto de Freitas e de Maria Cândida da Rocha 
Freitas, nascido a 2 de julho de 1901, em Santos, 
Estado de S. Paulo, residente á rua Pereira da 
Silva n . 75, Apart. B, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Anlonio. (Qualificação requerida, n. 725, 4 a 

zona.) " • • , , 
Roínulo de Mattos (1.240). filho de Antônio de Mat

tos e de Custodia Rodrigues dos Reis, nascido a 
14 de fevereiro de 1885, em Vizeu, Portugal, 
residente á rua Pcixolo dc Carvalho n . 8, Ilha do 
do Governador, proprietário, casado, com domici

lio eleitoral no dislricto municipal dc Ilha cio Go
vernador. (Qualificação requerida, B . E . 83, 
n . 853. 2 a zona.) 

Ernesto Tlieml Filho (1.241), filho dc Ernesto A m -
brosio Theml e de Dolphina Tavaros ds Almei
da Theml, nascido a 7 de fevereiro de 1900, no 
Districto Federal, residente á rua do Livramen
to n. 121, Gamboa, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 1.409, 7 a zona.) 

Zilda de Almeida Theml (1.242), filha de Ernesto 
Ambrosio Theml e de Delphina Tavares dc A l 
meida Theml, nascida a 27 do dezembro de 1914, 
no Districto Federal, residente á rua do Livra
mento n. 121, Gamboa, commercio, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, n . 1.408, 7 a zona.) 
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Delphina Tavares de Almeida Theml (1.243), filha 
de Augusto José de Almeida e de Delphina Tava
res de Almeida, nascida a 30 de novembro de 
1888, no Districto Federal, residente á rua do 
Livramento n. 121, commercio, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 1.407, 7 a zon-i.) 

Ernesto Ambrosio Theml (1.244), filho de Wilhelm 
Theml e de Albina Theml, nascido a 28 de feve
reiro de 1888, na Àllemanha, residente á rua L i 
vramento n . 121, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 1.410, 7 a zjna.) 

Huy Pedro Cruz Costa Tote (1.245), filho de Luiz 
Alves da Costa Tote e de Cecília Cruz Cosia Tote, 
nascido a 1 de março de 1912, em Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua dos 
Andradas n . 20, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 486, 3 a zona.) 

Adalberto Freire da Silva (1.246), filho de Alberto 
Freire da Silva e de Etelvina Brandão Freire da 
Silva, nascido a 4 de outubro de 1906, no Distr i
to Federal, residente á Praia Guanabara n . 73, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitora) no 
districto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, n . 288, I a zona.) 

Olga de Souza Alves (1.247), filha de José Ferreira 
de Souza e de Maria Almeida de Souza, nascida a 
5 de abril de 1904, no Districto Federal, residen
te á Praia do Zumby n . 53. domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida. B . 
E . 70, n. 365, 4 a zona.j 

Alcides Josó de Oliveira (1.248), filho de José Duarte 
de Oliveira e de Joaquina Francisca Oliveira, 
nascido a 14 de fevereiro de 1903, no Districto 
Federal, residente á Praia Engenhoca n . 133, Go
vernador, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Tlha do Governador. 
(Qualificação requerida-, l i . V. 77. - n . M * . 4 a 

zona.) 
Antônio da Silva Cunha .1.249). filho de -taulina 

Maria da Lapa, nascido a 5 de agosto de 189.4, 
em Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, residen
te á rua Adelaide Alambary n . 76, Governador, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio, fQualifica
ção requerida, n . 695, 4 a zona.) 

Arthur Pereira (1.250), filho de Bernardino José 
Pereira e de Maria da Fonseca Carneiro, nascido 
a 29 de abril de 1882, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Fmilio /aluar n . 90, 
chauffeur, casado, com domicilio eleitoral ho dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . 57, n . 9.703, 7 a zona.) ^ 

Elcuterio Ferreira (1.251), filho de Francisco Fer
reira de Mello e de Julia Augusta Borges, nascido 
a 3 de maio de 1913, no Districto Federal, resi
dente á Praia do Zumby n. 91, Governador, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha. do Governadoi. (Qua
lificação requerida. B . E . 56, n . 4.480, I a zona.) 

João Damasio de Azevedo Coutinho (1.252). filho 
de Francisco de Azevedo Coutinho e de Angeli
na de Azevedo Bruno, nascido a 13 de dezembro 
de 1890, em S. Gonçalo, Estado do Rio, residente 
á Praia Jequiá, 22 .Governador, negociante, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, B . E . , 68, n. 268, 4 a zona.) 

Ohvio Rodrigues Manso (1.253), filho de Leopoldi-
no Rodrigues Manso e de Garlota Corrêa de Mat
tos, nascido a 13 de maio de 1888, em Vassouras, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do 
Riachuelo n. 89, commercio, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, n . 73, 4 a zona.) 

Tolentino de Souza (1.254). filho de José Paulino de 
Souza Ferreira e de Maria do Rosário de Souza, 
nascido a 7 de setembro de 1903. em S. Paulo de 
Muriahé, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
André Cavalcante n . 129, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 83, nu
mero 814, 4 a zona.) 

1.241. Raymundo Mendes de Britto (1.255), filho de Fran
cisco Mendes de Britto e de Bemvinda dos San
tos Mendes de Britto, nascido a 1 de junho de 
1916, no Districto Federal, residente á Travessa 
Aquioaban n . 23, auxiliar de cartório, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal &e 
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 489, I a zona.) 

1.242. José Ferreira (1.256), filho de Antônio Ferreira o 
de Maria José do Nascimento, nascido a 16 de. 
maio de 1899, na Capita! Federal, residente á 
Travessa Verginha n . 7, commprcio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 83. nu
mero 993. 4 a zona.) 

1.243. Tancredo Gomes Ribeiro (1.257), filho dc Godoire-
do Werneck Gomes e de Severiana Maria da Con
ceição, nascido a 5 de junho de 1900, em Paty de 
Ubá, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Senador Pompeu n. 248, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação requerida, n . 1.338, 
7 a zona.) 

..1.244. Manoel Gonçalves Coelho i i .258), filho de Joãc Josó 
Coelho e de Anna Coelho, nascido a 16 de novem
bro de 1900, em Paty do Al feres. Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Francisca Meye-- nu
mero 93. operário, casado, com domicilio eioito-
ral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificarão requerida, n . 10.633, 6 a zona.) 

1.245. Mario Amaral (1.259), filho de Ovidio Lauienüno 
Amaral e de Sophia Rosa do Amaral, nascido a 
22 de setembro de 1891. em Sorocaba, Estado de 
S. Paulo, residente á Estrada da Ribeira, sern nu
mero. Govenadór, I o tenente, professor da Arma
da, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tlha do Governador. (Transferen
cia do titulo 2 t038 de Natal, da 2 a zona.) 

1.246. Guilherme Lopes de Oliveira (1.260). filho de An
tônio Lopes de Oliveira e de Kercilia Rosa, nas
cido a 21 de junho de 1907, na Capital Federal, 
residente á rua Cnrupaity' n. 101, casa 19. ope
rário, casado, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de Ainda. 'Qualificação requerida, B. 
E . 83, n. 783, 4 a zona.) 

1.247. Francisco Carlos de Souza (1.261), filho de Maria 
Senhora de Souza, nascido a 14 de julho de 1910, 
em Aracaju', Eslado de Sergipe residente A rua 
do Lavradio n . 153, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, n. 986, 4 a 

zona.) 
1 248. Aloyde Briani Ribeiro (1.262), filha de Carlos A l 

berto Ribeiro e de Christina Briani Ribeiro, nas
cida a 4 de janeiro de 1904, no Districto Federa!, 
residente á rua Theodoro da Silva n . 129, casa 
5. funecionaria municipal, viuva, com domicilio 
eleitoral no dislricto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 78). 

1.249. Jorge Rodrigues Ribeiro (1.263), filho de João Ro
drigues Ribeiro e de Gertrudes Delphina de Frei
tas, nascido a 23 de abril de 1902, em Ribeirão 
Preto, Estado de S. Paulo, residente á rua Sal
danha da Gama n . 9, operário, solteiro, corn do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida. B . E . 83, n . 787. 4 a 

zona.) 
1.250. Nair Antunes Ferreira (1.264), filha de João Antu

nes Ferreira e de Cecília Verçosa Ferreira, nasci
da a 25 de maio de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua Theodoro da Silva n . 314, com
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 514, 2 a zona.) 

1.251. Paulo Lagave (1.265), filho de Theodoro Emílio A l 
fredo Lagave e de Lucinda Leonor Lagave, nus-

jsido a 27 de janeiro de 1912, no Districto Federal, 
residente á Estrada Nova da Pavuna n . 342, Tor
ra Nova, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualifi
cação, B . E . 83, n . 806, 4 a zona.) 
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1.252. .Manoel Villarinho (1.266), filho de Luiz Villarinho 
e de Adelaide Peres, nascido a 2 de fevereiro do 
1916, no Districto Federal, residente á Avenida 
Gomes Freire n . 114, sobrado, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 800, 4 a 

zona.) 
i í .253. Henrique José da Rost (1.267), filho de Maria Rosa 

da Conceição, nascido a 16 de junho de 1889, em 
Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua do Rezende n . 189, negociante, solteiro, 
com domicilio no districto municipal do Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, nu. 806, 4 a 

zona.) 
1.254. Hamilton da Silveira Souza (1.268), filho de Teimo 

de Souza e de Elvira da Silveira Souza, nascido 
a 2 de setembro de 1900, no Districto Federal, re
sidente á rua Dr . Nunes n . 59, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
n . . 9.578, 7 a zona.) 

1.255. Cerusa Pinheiro da Silva (1.269), filha de Antônio 
Cordeiro dos Santos e de Carolina Oliveira San
tos, nascida a 16 de agosto de 1,910, no Districto 
Federal, residente á Avenida Mem do Sá n . 253, 
funecionaria municipal, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 83, n . 83, 4 a zona.) 

1.256. Irisbella Coelho Silva (1.270), filha de Thomaz Au
gusto Coelho e de Adelina Rodrigues Coelho, nasci
da a 2 de março de 1906, no Districto Federal, 
residente á rua Commendador Bastos n . 82 Go
vernador, funecionria municipal, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Tlha 
do Governador. (Qualificação ex-officio. B . E . 
78. 4 a zona.) 

1.257. Yvanne Cortes (1.271), filho de Sancho de Oliveira 
Cortes e de Angelina de Mello Cortes, nascido a 
2 de janeiro de 1916, no Districto Federal, resi
dente á rua General Pedra n . 195, casa 7, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dc Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 1.734, 7 a zona.) 

1.258. \loysio Augusto Ferreira Campos (1.272), íillio de 
Nicacio Augusto Ferreira Campos e de Jusselina 
Nunes Campos, nascido a 8 de maio de 1915, no 
Districto Federal, residente á rua das Marrecas 
n . 36, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica
ção requerida, n . 813, 4 a zona.) 

4'.259. Jeronymo Luiz da Silva (1.273), fiMio de Luiz Joa
quim da Silva e de Leontina Rosa da Silveira, 
nascido a 6 de janeiro de 1905, em Rio Bonito, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Barão de 
Guaratiba n. 24, operário, solteiro, com domiciPo 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 83, n . 786, 4 a zona.) 

1.260. Olegario José da Costa (1.274), filho de Manoel José 
da Costa e de Lina Maria da Costa nascido a 15 
de junho de 1897, no Districto Federal, residen
te á Praia das Frexeiras, 26, Governador, pesca-
cador, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal da Ilha do Governador. (Qualifi
cação requerida, B . E . 70, n . 329, 4 a zona.) 

1.201. Gabriel do Carmo (1.275), filho de Luiz Gabriel do 
Carmo e de Alice de Oliveira Carmo, nascido a 7 
de março de 1910, no Districto Federal, residen
te á rua Theodoro da Silva n. 329, casa 3, domés
tico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal da Ajuda. (Qualificação requerida, nu
mero 479, 3 a zona.) 

1.262. Alfredo Aríhur da Costa (1.276,), filho de João Luiz 
da Costa e de Joanna Maria da Costa, nascido a 
6 de junho de 1903, no Districto Federa!, resi
dente á rua Riachuelo n. 303, Apart. 17, mo
torista, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio. (Qualificação 
requerida, n . 0.416, 2 a zona.) 

1.263. Eurico José da Costa Júnior (1.277), filho de Eurico 
José da Costa e de Francisca Gonçalves da Gosta, 
nascido a 16 de novembro de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua do Rezende n. 10, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Santo Antônio. (Qualifica
ção requerida, n . 989, 4 a zona.) 

1.264; Francisco Moraes Silva Filho (1.278), filho de 
Francisco de Moraes e Silva e de Francisca Bal
bina e Silva, nascido a 24 de junho de 1893, no 
Districto Federal, residente á rua André Caval
cante n. 112, operário, viuvo, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 348, 5 a zona.) 

1,265. José Fantinatti (1.279), filho de Fclippe Fantinatti 
e de Maria Pereira Fantinatti, nascido a 7 do 
maú) de 1912, no Districto Federal, residente á 
rua S. Francisco Xavier n . 090, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal da Ilha do Governador. (Qualificação re
querida, n . 353, 10 a zona.) 

1.200. Francisco Salles da Silva Wanderley (1.280), filho 
de Pedro Bento Wanderley e do Deolinda Maria 
Wanderley, nascido a 29 de janeiro de 1893, em 
Escada, Estado de Pernambuco, residente á rua 
Drumont n . 78, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 1.921. 12 a zona.) 

• zona.) 
1.267. Antônio Valentim da Silva (1.281), filho de Valen-

Um da Silva Ramos e de Armanda da Silva, nas
cido a 18 de outubro de 1896, em'Minas Geraes, 
residente á rua das Laranjeiras n . 281, casa 21, 
commercio, bolteiro, com domicilio eleitoral no 
districio municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 728, 5 a zona.) 

1.268. Luiz Alves Pereira (1.282), filho de Antônio Alves 
Pereira e de Laura de Souza Oliveira, nascido a 2 
de maio de 1904, no Districto Federal, á rua Tuiu-
ty n . 84, mecânico, casado, com domicilio elei-

• toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 159, 10 a zona.) 

1.269. Arlindo do Amaral e Silva (1.283), filho de Pedro 
do Amaral e Silva e de Elvira Nunes do Amaral, 
nascido a 9 do julho de 1909, am Miracema, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á Avenida 28 de 
Setembro n. 409, Villa Isabel, commercio. soltei
ro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
da Ajuda. (Qualificação requerida, n . 210, 8 a 

zona.) 
1.270. Armila Cascardo (1.284), filha dc Izidoro Cascardo e 

de Clicrubina Molinaro Cascardo, nascida a 27 de 
janeiro de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua D. Delphina n . 74, casa 2, sub-official 2 o 

of., solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal da Ajuda. (Qualificação requerida, 
n . 515, I a zoni.) 

1.271. Olga Corte Real Paranhos (1.285), filha de Alberto 
Corte Real e do Ernestina de Queiroz Corte Reai, 
nascida a 14 de agosto de 1913, no Districto Fe
deral, residente á Avenida Henrique Valladares 
n . 18, commercio, solteira, com domicilio eleifo-
ioral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 936, 4 a zona.) 

1.272. Armando da Silva Peixoto (1.286), filho de Júlio da 
Silva Peixoto o de Dina Rosa de Jesus, nascido a 
14 de agosto de 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua da Relação n . 35, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, B . E . 
n . 863, 4 a zona., 

1.273. Américo Garrido (1.287), filho de Antônio Garrido o 
de Luciana Abrantes Garrido, nascido a 9 de mar
ço de 1890, nó Districto Federal, residente á rua 
S. Carlos n . 20, acíor, desquitado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antô
nio. (Qualificação requerida, B . E . n . 1.465, 8 a 

zona.) 
1.274: Angelina Costo, (1.288), filha de Miguel Costa e do 

Maria Carlotta Pires Carreira da Costa, nas
cida a 28 de setembro de 1900, em Friburgo, Esta
do do Rio de Janeiro, residente á Avenida Henri-
rique Valladares n. 18, térreo, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, B . E . , 
n . 931, 4 a zona.) 

1.275. José Jacihtho Lacerda (1.289), filho de João Jacin-
tho Lacerda o dc Errnolinda dos Anjos, nascido a 
'3 de setembro de 1890, no Districto Federal, resi-
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dento á rua dos Arcos n. 18, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio. (Qualificação requerida, B . E . 
n . 946, 4 a zona.) 

1.270. Waldemyr Ayres de Oliveira (1.290), filho de Am-
philochio de Oliveira e de Virginia Ayres de Ol i 
veira, nascido a 3 de novembro de, 1914, em Ma-
náos, Est. do Amazonas, residente a rua Maia L a 
cerda n. 112, photographo, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal da Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E . n . 1.026, 3 a zona.) 

1.277. "Virginia de Castro Maya (1.291), filha de Manoel 
Martins de -Castro e de Maria Thereza de Castro, 
nascida a 26 de outubro de 1888, na Capital Fede
ral, residente á rua do Senado, 186, costureira, 
viuva, com domicilio eleitoral no dislricto muni
cipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
B . E . n . 992, 4 a zona.) 

.1.278. Ormenzindo Ignacio dos Santos (1.292), filho de Jú
lio dos Santos e de Isabel das Dores Jesus Cou
tinho dos Santos, nascido a 12 de março de 1900, 
no dislricto Federal, residente á rua da Relação 
n. 40, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal do Santo Antônio. (Quali
ficação requerida, n . 2.247, 2 a zona.) 

1.279. Rubens dos Santos Dias (1.293), filho do Jose de 
Souza Dias e de Julieta Cândida Dias, nascido a 
18 de dezembro de 1912, no Districto Federal, re
sidente á rua 7 de Setembro n . '03 , commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida 
n . 4.937, I a zona.) '" 

1.280. José Affonso (1.294), filho dc Antônio Affonso e de 
Albertina Pires, nascido a 13 de fevereiro de 1891, 
em Manaus, Estado do Amazonas, residente á 
rua Capanema n . 13, Governador, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, n . 4.602, 4 a 

zona.) 
1.281. Athanagildo da Rocha Azevedo (1.293), filho de Gui

lherme Joaquim de Azevedo e dc Maria da Rocha 
Azevfcdo, nascido n 17 de março de 1894, no Dis
tricto Federal, residente á Praia do Galeão n . 226, 
Governador, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida n . 148, 4 a 

zona.) 
1.282. Ranulpho Nunes Machado (1.296), filho de Hygino 

Nunes Machado o de Ernestina Nascimento Ma-
•chade, nascido a 28 de maio de 1914, em isaua do 
Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Theodoro da Silva n. 314, casa 2, Vil la Isabel, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requeri
da n. 515, 2 a zona.) 

1.283. Leopoldina'Meneses (1.297), filha de Edgard Mene
ses e de Elisa da Costa, nascida a 7 de fevereiro 
de 1907, no Districto Federal, residente á Praia 
do Jequiá n . 36, Governador, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Ilha do Governador. (Qualificação requerida nu
mero 681) . 

1.284. José Alves Seixas (1.298), filho de Manoel Alves 
Seixas e de Joanna-Garcia, nascido a 12 de r.bril de 
1894, no Districto Federal, residente á rua Souza 
Franco n. 63, casa 5, motorista, casado, com do
micílio eleitoral no districto municipal de Ajuda. , 
(Qualificação requerida n. 643. 3 a zona.) 

1.285. Octacilio de Souza (1.299), filho de Agostinho de 
Souza e de Geraldina Maia da Conceição, nascido 
a 18 de fevereiro de 1906, no Districto Federal, 
residente á rua D. Gerardo n . 24, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Ajuda. (Qualificação requerida n. 518, 
I a zona.) 

1.286. Maria Ernestina Leal Lobo da Silva (1,300), filha 
de Arahur Lobo da Silva e de Antonia Leal da 
Silva, nascida a 6 de fevereiro de 1900, em Curi-
tyba, Estado do Paraná, residente á rua Marquez 
de Abrantes n . 200, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 54, n . 2.068, 2 a 

zona.) 
.1.287. Nostradamus Gomes dos Santos (1.301), filho de Nuno 

N Gomes dos Santos c do Maria Velloso Gomes dos 
Santos, nascido a 18 de julho de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua Paranapuan n . 121, Go
vernador, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ilha do Governa
dor. (Qualificação requerida, B . E . 77, n . 750, 
4 a zona.) 

1.288. Carlos Cardoso Pinto (1.302), filho dc Júlio Cardoso 
Pinto e de Emilia Teixeira Pinto, nascido a 7 ao 
maio dc 1897, no, Districto Federal, residente á 
rua dos Arcos n . 82,'-casa 4, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal io 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . i83, nu
mero 905, 4 a zona.) 

1.289. Ernesto Nogueira dos Santos (1.303), filho de João 
Evangelista dos Santos e de Maria Nogueira dos 
Santos, nascido a 28 de fevereiro de 1900, resi
dente á rua Gap. Felix n . 43, casa 4, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
82, n . 873, 4 a zona.) 

1.290. Nicomedcs Luiz de Almeida (1.304), filho do Nor
berto Luiz de Almeida e de Maria José de Almei- • 

. da, nasfido a 7 de outubro de 1898, em Catagua-
zes. Estado do Minas Geraes, residente á rua Vis
conde de Itamaraty n. 138, medico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 81, n . 932, 
9 a zona.) 

1.291. Edith dos Santos (1.305), filha de Jose Bernardino 
da Silva Cordeiro c de Elisa dos Santos Cordeiro, 
nascida a 9 de outubro de 1899, na Capital Fe
deral, residente á rua Presidente Barroso n. 70, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 83, n . 781, 4 a zona.) 

1.292. Raymundo Portilho da Conceição (1.307), filho de 
Antônio Portilho da Igreja e de Raymunda Maria 
da Conceição, nascido a 24 de fevereiro de 1898, 
em Cametá, Estado do Pará, residente á rua João 
Rodrigues n . 30, operário, solteiro, com domicilio 

-eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida, B . E . 83, n . 792, 4 a zona.) 

1.293. Walter Emilio Weber (1.308), filho de Roberto 
Weber e de Augusta Maria Weber, nascido a 8 dc 
janeiro de 1893, em São Leopoldo, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua Gago Coutinho nu
mero 25, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida n . 718, 4 a zona.) 

1.294. Antônio de Souza (1.309), filho de Antônio Manoel 
de Souza e de Rosa Rodrigues, nascido a 24 de 
dezembro de 1894, em ; São Pedro do Este, Portu
gal, residente á rua Miguel de Frias n . 189, ope
rário, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E. 
82, n . 1.020, 3 a zona.) 

1.295. José Pereira Pinheiro (1.310), filho de Anna Pereira 
da Cunha, nascido a 15 de junho de 1914, na Ca
pital Federal, residente á rua 24 de Maio n. 402, 
casa 12. commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E . 83, n . 976, 4 a zona.) 

1.296. Antônio Villar Dantas (1.311), filho de Antônio Dan
tas e de Georgina Villar, nascido a 24 de junho 
de 1910, em Rio Pardo, Estado do Rio Grande do 
Sul. residente á rua Saldanha da Gama n. 1, Bom-
suecesso, funecionario publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Ajuda. 
(Qualificação requerida n . 948, 3 a zona.) 

1.297. Irene Nunes Pimenta de Laet (1.312), filha de Car
los Maximihiano Pimenta de Laet e de Corina-
\unes da Silva, nascida a 11 de maio de 1913, no 
districto Federal, residente á rua Arujá n . 114, 

Freguezia, Governador, estudante, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal da Ilha 
do Governador. (Qualificação requerida, n . 688, 
4 a zona.) 

1.208. Geraldo Paiva Bittencourt (1.313), filho de Manoel. 
Leite Bittencourt e de Petronilha Amélia Paiva, j 
nascido a 4 de novembro de 1910, no Districto': 
Federal, residente á rua Serrâo n . 11, Governa
dor, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
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districto municipal do Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, n . 368, 4 a zona.) 

1.299. Manoel Pereira Vasques (1.314), filho do Benedicto 
Vasqucs e de Adelaide Vasques, nascido a 4 de 
fevereiro de 1916, na Lapa, Estado de São Paulo, 
residente á Travessa São Diogo n . 22, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal dc Ajuda. (Qualificação requerida, B . 
E . 83, n . 790, 4 a zona.) 

1.300. Josó da Paz Duarte (1.315), filho de Luiz Duarte Q 
de Alaytíe Barbosa Duarte, nascido a 21 de maio 
de 1916, no Districto Federal, residente á rua 
Bazilio da Gama n . 36, commercio, solteiro, com 
domiciiio eleitoral no districto municipal de Aju
da. (Qualificação requerida, B . E . 83, n . 974.) 

1 301, Horacio Freire da Silva. (1.316), filho de Alberto 
Freire da Silva e dc Etelvina Brandão da Silva, 
nascido a 21 de abril de 1902, no Districto Fe
deral, residente á Estrada Paranapuam n. 71. 
Governador, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ilha do Go
vernador. (Qualificação requerida, n . 297, 4 a 

zona.) 
1.302. Pedro Coelho de Andrade (1.317), filho de Vicente 

Coelho do Andrade e do Maria Carmelita de Jesus, 
nascido a 6 de janeiro dc 1882, em Serro, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Vista Alegre nu
mero 23, Catumby, funecionario publico, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 76.) 

1.303. Alberto Josó de Lima Filho (1.318), filho do Alber
to Josó de Lima o dc Claudina Moreira de Lima, 
nascido a 26 dc fevereiro de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Luiz Barbosa n . 108, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districio municipal de Ajuda. (Qualificação, B . 
l i . 83. n . 796, 4 a zona.) 

1.304. Armando Fróes de Azevedo (1.319), filho de Manoel 
Fróes de Sá Azevedo o dc Maria Fróes dc Azeve
do, nascido a 24 de maio de 1909, no Districto Fe
deral, residente á rua do Lavradio n. 46, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação requerida, n . 955, 4 a zona.) 

'1.305. Odilo Caldas (1.320), filho de Maurício Caldas e de 
Jovita Caldas, nascido a 1 de janeiro de 1904, em 
Macahé, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
Estrada Paranapuam n. 24, Governador, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida. B . E . n . 4.507, I a zona.) 

1.300. David Freire (1.321), filho dc Manoel Mariano Frei
re e de Julia Maria Freire, nascido a 10 de outu
bro de 1908, no Districto Federal, residente á rua 
Commendador Bastos n. 34, Governador, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Ilha do Governador. (Qualificação 
requerida, B . E . 59. n . 4|407, I a zona.) 

1.307. Waldemar de Albuquerque Paes (1.322), filho le 
Tito Albuquerque Paes e do Olga Albuquerque 
Paes, nascido a 6 de junho do 1908, no Districto 
Federal, residente á rua Paramerim n. 10, casa 
10, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, n . 7.488. 2 a zona (antiga.) 

1.308. Manoel Plácido Góes (1.323), filho ue João Sabino 
Góes e (ie Benevcnuta Mello, nascido a 5 de ou
tubro de 1904, em Mucamba, Estado de Sergipe, 
residente á Praia do Zumby n . 113-B, Governa
dor, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 

. districto municipal de Ilha do Governador. (Qua
lificação requerida, n . 307, 4 a zona.) 

1.309. Casemiro do Vallo Oliveira (1.324), filho de José do 
Valle Oliveira e de Emilia do Vallo Oliveira, nas
cido a 2 do março do 1912, no Districto Federal, 
residente á rua Lavradio n. 28, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Ajuda. (Qualificação requerida n. 966, 4 a zona.) 

1.310. José Joaquim Paz (1.325), filho de Joaquim Ber
nardo Paz e do Maria Fclicia de Jesus, nascido 
n 12 do dezembro de 1901, em Sapucaia, Estadj 
do Rio, residente á rua André Azevedo n . 112, 
commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no 

districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 83, n . 876, 4 a zona.) 

1.311. Francisco Maia Pacheco (1.320), filho do Evaldo 
Vieira Pacheco e de Severina Cândida Maia, nas
cido a 11 de julho de 1907, em Recife, Estado de 
Pernambuco, residente á rua Barão dc S. Felix 
n . 20, - commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, n . 440, 3 a zona.) 

1.312. Nelson Alves Pinto (1.327), filho de Antônio Alves 
Pinto e de Virginia Pinto de Oliveira, nascido a 26 
de dezembro de 1909, no Districto Federal, resi
dente a rua Maia Lacerda n . 177, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Ajuda. (Qualificação requerida, n . 1.948, 
8 a zona.) 

1.313. Sylvio Soutinho (1.328), filho do Pery Soutinho e de 
Luiza Ferraz Antunes Soutinho, nascido a 26 do 
janeiro de 1908, no Districto Federal, residente á 
Avenida Henrique Valladares n. 13, loja, mecâ
nico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação re
querida, n . 920, 4 a zona.) 

1.314. Luiz Fernandes (1.329), filho do Flavio Augusto 
Fernandes c de Maria do Carmo Lisboa Fernan
des, nascido a 4 de dezembro de 1906, em Campa
nha, Estado de Minas Geraes. residente á rua 
Paulo do Frontin n. 16, medico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
to Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 78.) 

1.315. Augusto Vieira dc Rezende (1.330), filho de Gustavo 
Adolpho Vieira do Rezende e de Emiliana da 
Conceição Silveira, nascido a 11 de setembro da 
1891, em Cataguazes, Estado de Minas Geraes, re
sidente á rua Turquim Mendes n . 33, funeciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 23, n . 3.728.) 

1.310. Alfredo Fortes de Jesus (1.331), filho de. Mathilde For
tes de Jesus, nascido a 3 de maio de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua do Senado n. 200, 

DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITOUAL 

(Districtos munieipaes dc IMedade, Ira já c Penha) 

Jniz — Dr. Antônio Carlos Lafayette de Andrade 

De ordem do Dr. juiz da Décima Segunda Zona Eleitoral, 
da 3 a Circumscripção do Districto Federal, faço publico, para 
conhecimento dos interessados, que foram mandados expedir 
pelo Dr . juiz, os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

171. Newton Diniz (9j, filho de Álvaro Alves Diniz e de 
Senhorinha do Amaral Diniz, nascido a 9 de julho 
de 1910, no Districto Federal, residente á rua En
genheira' Nazareth n. 43, commercio, solte.ro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal du 
Piedade. (Qualificação requerida, n. 8.747. > 

172. Bethatua Vieira Coutinho (11), filha de Joaquim José 
Vieira e de ídalina Seixas Vieira, nascida a 2 de 
novembro de 1880, no Districto Federal, residen
te á rua Carolina Machado n. 1.528, parleira, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade. (Qualificação requerdia, nu
mero 5.837.) 

173. Laudehno do Oliveira Lima (40), filho de Luiz Perei
ra de Oliveira Lima e de Cândida de Oliveira 
Lima, nascido a 10 de setembro de 1807, em São 
Carlos do Pinhal, Estado de São Paulo, residente 
á rua Angélica Motta (Egreja Prcsbyteriana) ; 

pastor evangélico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Penha. (Qualificação 
requerida, n . 4.387.) 

174. Vasco dos Santos Costa .59), filho de Manoel da Silva 
Costa e de Cecília dos Santos Lima, nascido a 4 
de agosto de 1908, no Districio Federal, residente 
á rua Bento Lima n. 70, eommcroio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal cie Pie
dade. (Qualificação requerdia, n . 9.980.) 

175. Raphael Quintanilha Júnior (75), filho de Raphael 
Quintanilha e de Bertha Auberlie, nascido,à 21 
de abril de 1907, no Districto Federal, residente 

http://solte.ro
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á rua Assis Carneiro n . 10, acadêmico de medicina, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Piedade. (Qualificação requerida, nu
mero 11.096.) 

17G. Aristides do Prado Pimentel (85), filho de Manoel do 
Prado Pimentel e de Maria de Jesus Pimentel, 
nascido em 1881, em Japoratuba, Estado de Ser
gipe, residente á rua Henrique Walter n . 87, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida, 
n . 7.392.) 

177. Luiza dos Santos Ferreira (104), filha de Américo Pe
reira dos Santos e de Maria Rosa dos Santos, nas
cida a 9 de junho de 1905, no Districto Federal, 
residente á rua João Pinheiro n. 85, casa 3, do-, 
rnestica, casada, com domicilio eleitoral uo distri
cto municipal de Piedade. (Qualificação requeri
da, n . 11.166.) 

178. José Cecilio Pereira Marques (114), filho de Manoel 
Nascimento Marques e de Leopoldina Hypolito Pe- " 
reira Marques, nascido a 5 de maio de 1901, em 
Olinda, Estado de Pernambuco, residente a /rua 
Montcvidèo n. 82, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha. (Quali
ficação requerida, n . 11.598.) 

179._ Cloronil Alves de Oliveira (123), filho de Orestes Alves 
de Oliveira e de Julia Alves de Oliveira, nascido 
a 4 de janeiro de 1910, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Santiago n. 129, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districio 
municipal de Penha. ^Qualificação requerida, nu
mero 9.853.) 

| 181. Alberto Vaz de Carvalho (138), filho de Gusiavo Vaz 
de Carvalho e de Elvira Vaz de Carvalho, nascido 
a 17 de setembro de 1901, em Cantagallo, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á.rua do Amparo nu
mero 18, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municpial de Piedade. (Quali
ficação requerida, n . 10.888.) 

182. Manoel Rodrigues (148), filho de Idalina Rosa Ribeiro, 
nascido a 21 de abril de 1895, no Districto Fe
deral, residente á rua Lima Drummond n. 158, . 
operário, casado, com domicilio eieitorai no distri
cto municipal de Piedade. (Qualificação requeri
da, n . 11.661.) 

184. Antônio Pereira dos Santos (161), filho de Anlonio Pe
reira dos Santos e de Presciliana Ramos Pereira, 
nascido a 12 de julho de 1895, no Districto Fe
deral, residento á avenida Suburbana n. 2.818, 
commerciante, casado, com domicilio eleitoral m 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, u . 11.814.) 

185. Jtia.nuim Santhiago Mapheu (168), filho de João San-
thiago Mapheu e do Carolina de Menezes Mapheu, 
nascido a 9 de dezembro de 1898, no Districio Fe
deral, residente á rua Teixeira de Carvalho n . 69, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, n . 10.154.) 

186. Ernesto de Dlivcira França Júnior (170), .filho de E r 
nesto de Oliveira França e de Edwiges Ignacia 
França, nascido a 9 de abril de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua João Vicente n. 103, casa 
2. operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida.) 

187. Izolina Santos (171), filha de Manoel Luiz Gomes dos 
Santos c de Amalia Santos, nascida a 3 de maio do 
4913, no Districto Federal, residente á rua Aris t i 
des Caire n . 83, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Pieddae. (Qua
lificação requerida, n . 11.558.) 

188. Manoel Josó da Cruz (177), filho de Sancho José da Cruz 
e de Seraphina Maria da Conceição, nascido a 19 
de junho de 1896, em Sumidouro, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Pereira Landim n. 129, 
maehinista, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha. (Qualificação reque
rida, n . 4.504.) 

189. Reynaldo Bigio (178), filho de Bigio Leopoldo e dc Sal-
yania Thereza, nascido a 9 de junho de 1886, em 
Veneza, Itália, residente á rua Margarida de An
drade n. 53, nacionalizado, commercio, casado, 

com domicilio eleitoral no districto municipal d-} 
Piedade. (Qualificação requerida, n . 10.150.) 

190. Francisco Antônio Pinto (186), filho dc Francisco An-yj 
^ tonio Pinto e de Justina Rosa, nascido a 15 de j u - * 

nho de 1883, em Traz os Montes,' Portugal, resi
dente á rua da Capella n . 14, nacionalizado, pro
prietário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação requa-
rida, n. 11.679.; 

191. José de Castro Guimarães (193), filho do João de Castro 
Guimarães e de Guilhermina dos Santos Guima
rães, nascido a 17 de •julho de 1900, no Districto 
Federal, residente á rua Martins Lage n . 136, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, n . 9.650.) 

192. Florenfino de .Mattos '(194), filho do Adalgiza Leopol
dina da Conceição, nascido a 17 dc outubro de 
1903, em Belém, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á travessa Valuano n . 3. operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal \ 
dc Piedade. (Qulaifciação requerida, n. 11.171.) 

193. Ifidrc. da Silva (195), filho de José Magalhães e de 
Lidoria Margarida da Silva, nascido a 28 de abril 
de 1880, no Districto Federal, residente á rua 
Assis Carneiro n. 10, mecânico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal dc Pieda
de. (Qualificação requerida, n. 11.646.) 

195. Avelino Bento dc Mello (176), filho de Manole Duarte 
Bento e de Henriqueta de Mello, nascido a 7 de 
março de 1898, em Coimbra, Portugal, residente 
á rua Lobo Júnior n . 12, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dc Penha. (Qualificação 
requerida, n . 11.256.) 

196. José Adelino de Souza (200). filho de Joana Maria da 
Conceição, nascido a 20 de, maio de 1888, no 
Districto Federal, residente á rua José Maria nu
mero 149, ferroviário, viuvo, eom domicilio elei
toral uo districto municipal de Penha. (Qualifi
cação requerida, n . 63.) 

197. Francisco José Klayn (201). filho de José Klayn e de 
Maria da Conceição, nascido a 12 de abril de 1891, 
em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Montevidéo n . 387, casa 2, ferroviário, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pe
nha. (Qualificação requerida.) 

198. Antônio Ferreira da Silva (202),' filho de Josó Ferreira 
da Silva e de Francisca Maria da Conceição, nas-,.* 
cido a 9 de setembro de 1878, em Recife. Estado * 
de Pernambuco, residente á rua Cuba n . 26, refor
mado da Policia Militar, casado, com domicilio 
eleiloral no districto municipal de Penha. (Qua
lificação ^quer ida . ) 

199. Jesé Elias de Barros (203), filho de José Antônio Pe
reira de Barros e de Arlelina de Barros, nascido 
a 17 de março de 1911, no Districto Federal, resi
dente á rua/lupertino n. 92, funecionario publi
co, solteiro,•''com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Piedade. (Qualificação requerida.); 

200. João da Cruz Pereira (204), filho de João Capistrauo 
Pereira e de Herminía Francisco Pereira, nascido 
a 24 de novembro de 1911, no Distrieto Federal, 
residente á rua Montevidéo n. 64, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Penha. (Qualificação requerida.) 

201. Sebastião Sydronio de Souza (205), filho de Manoel Sy-
. droiflo de Souza e de Francisca Maria de Assis, 
nascido a 28 de fevereiro de 1897, em Matta Gran
de, Estado de Alagoas, residente á rua Montevidéo 
n. 156, motorista, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dc Penha. (Qualificação 
requerida.) 

202. Pedro Francisco de Araújo (200), filho de João Fran
cisco de Araújo e de Cândida Carneiro de Arâu.jo, 
nascido a 2 de abril de 1895, em Olinda, Estado 
de Pernambuco, residente á rua Escorrega n. 29, 
operário, solteiro,' com domicilio eloitorhl no dis
tricto municipal de Penha. (Qualificação reque
rida.) 

203. Carlos JMas Vallim (207), filho do Diogo Corrêa V a l -
lim e de Elisa Dias Vallim, nascido a 29 de junho 
de 1912, no Districto Federal, residente á rua Lins 
Vasconcellos n . 576, commercio, solteiro, com do-
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miciliü eleitoral no districto municipal de Pieda
de. (Qualificação requerida.) 

204. Jorge Hobertson (208), filho de Arclue Robertson e dc 
Georgina Robertson, nascido a 25 de agosto de 1911, 
no Districto Federal, residente a rua Evangelina 
n . 101, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Irajá. (Qualifi
cação requerida.) 

203. José Durval Cordeiro (209), filho de Benjamin José 
do Vai Cordeiro e de Maria do Vai Cordeiro, nas
cido a 3 de outubro de 19g4, em. Recife, Estado 
de Pernambuco, residente -á'rua Lygia n . 10, mo
torista, casado, com domicilio eleitoral no dis-
rteito municipal de Irajá. (Qualificação reque
rida.) 

200. Alamiro dos Santos Giannini (210), filho de Antônio 
Giannini e de Eliza Eugenia dos Santos, nascido 
a 19 de janeiro de 1893, no Districto Federal, re
sidente á rua Goyaz n. 482, contador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida.) 

207. José Martins Porto Júnior (211), filho de Josó An
tônio Martins Porto e de Anna de Andrade 
Martins Porto, nascido a 18 de outubro de 1910, 
em Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Paranhps n . 100. commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ira
j á . (Qualificação requerida.) 

208. Arnaldo André de Souza (212), filho de Francisco 
André de Souza e de Maria de Jesus, nascido a 
C de dezembro de 1877, em Portugal, residente á 
rua 2 de Fevereiro n. 5, naturalizado, ourives, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Piedade. (Qualificação requerida.) 

209. Arthur Guimarães Certam (213), filho do Arthur Gui
marães Cerlam e de Isaura Moulinho Certam, 
nascido a 24 de julho de 1908. no Districto Fe
deral, residente á rua Juvenal Galeno n. 74, com
mercio. casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Irajá. (Qualificação reque
rida.) 

210. Iteualo Armando Nicolini (214), filho dc César Nicohm 
e de Assumida Giaconozzi. nascido a 9 de janei
ro de 1900. no Districto Federal, residente á rua 
Tenente Theodoro n . 29, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida.) 

211 Valentina Monteiro (215), filha de Joaquim de Oli-
v veira Monteiro e de Maria da Gloria Monteiro, 

nascida a 7 de junho de 1911, no Districto Fe
deral, residente ú avenida Suburbana n. 2.934, 
proprietária, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida.) 

21*. Jo-sé Maria de Almeida (210), filho de Suzano de AI- . 
meida e de Ülga Caciano, nascido a 2 de junho 
de 1907. em SanfAnna do Deserto. Estado de 
Minas Gerües. residente á "rua Cupertmo n. 109, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação r j -
qnerida.) 

213. Ary Koerner Fernandes Migon (2|*p, filho de Lín-
dolpho Maria Migon e de Noemia Cândida Migon,-
nascido a 23 de março de 1900, em Barbacena, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Enca
namento n. 35, funecionario publico, casado, com 
domicilio eleiloral no districto municipal ae Ira
já . (Transferencia.) 

214. José Gofone (218), filho de Francisco Gofone e de 
Quiteria Gomes de Jesus, nascido a 23 de feverei
ro de 1907, no Districto Federal, residente á rua 
São Carlos n . 272, pintor, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida.) 

215 Enripedes Flores de Oliveira (219), filho de Antônio 
Romeu rie Oiivcira e de Vicenlina Flores, nas
cido a 21 de agosto de 1912, no' Districto Federai, 
residente á rua da Estação n . 28, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade. (Qualificação requerida.) 

210. Aurélio Alves (220), filho de Domingos Alves e de 
Odorica Francisca de Souza, nascido a 1 de feve
reiro de 1912, em Mendes, Estado do Rio de Ja

neiro, residente á rua Silvana n . 28, empregalo 
publico, solteiro. . 

217. Osmar Cordoville (221), filho de Rubens Alves Cordo-
ville e de Irene Cordoville, naseido a 0 de feve
reiro de 1912, no Districto Federal, residente á 
rua Thereza Cavalcanti n , 12, casa I1L operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Piedade. (Qualificação requerida.) 

218. Octavio Lopes da Silva (222), filho de Gustavo Lopes 
da Silva e de Luiza Lopes da Silva, nascido a 4 
do outubro de 1884, no Districto Federal, residen
te á rua Viçosa n. 3 4, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Penha. 
(Qualificação requerida.) 

219. José Rodrigues da Silva (223), filho de José Benito Ro
drigues e de Hermelinda da Silva Rodrigues, nas
cido a 11 de março de 1907, no Dislricto Federai, 
residente á rua Belisario Penna n . 318, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Penha. (Qualificação requerida.) 

220. Arthur Antônio do Nascimento (224), filho de Manoel 
Antônio dos Santos e de Maria Antonia dos Santos, 
nascido a 0 de fevereiro 4e 1904, em Maceió, Es
tado de Alagoas, residente á rua Cisplatina n. 219, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no dislricto municipal de Penha. (Qualifi
cação requerida.) 

221. Jayme Lapenne (225), filho de Eduardo Lapenne e de 
Norbina do Carmo de Oliveira Rodrigues, nascido 
a 25 de maio de 1883, no Districto Federal, resi
dente á rua Bomfim n. 54, casa 1, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no dislricto muni
cipal de Penha. (Qualificação requerida.) 

222. Manoel Francisco Pinto (220), filho de Adão Francisco 
Pinto e de Iria Rosa Pinto, nascido a 13 dc julho 
de 1897, em Indayassú, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Maria'Luiza n. 140, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districio munici
pal de Penha. (Qualificação requerida.) 

223. Isaac de Sá Barbosa (227), filho de Benicio de Sá Bar
bosa o dc Cassiana Sá Barbosa, nascido a 7 de se
tembro de 1909, em Bòa Esperança, Estado do 
Piauhy, residente á rua Euzebio Fortes n. 300, 
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação reque
rida.) 

224. Virgílio Baptista Soares Filho (228), filho de Virgílio 
Baptista Soares e de Rosa Guedes, nascido a 3 de 
janeiro dc 1910, no Districto Federal, residente á 
rua Dr . Joaquim n. 50, funecionario publico, ca
sado, bom domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Piedade. (Qualificação requerida.) 

225. Fernandina Elvira Caruso (229), filha de José Caruso 
e de Magdalena Chiapcllo, nascida a 29 de janeiro 
de 1911, no Dislricto Federal, residente á rua 
Campos da Paz n. 30, dactilographa, casada, com 
domicilio eleitoral no districio municipal de Pe
rdia. (Qualificação requerida.) 

220. Januário Harmandio Vieira (230), filho de Judith Ma
ria Clara, nascido a 2 de setembro de 1901, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Goyaz n. 444, operário, solteiro, com domicilio 
eleiloral no districto municipal de Piedade. (Qua
lificação- requerida .) 

227. José Leoeadio de Meirelles (231), filho de João José 
de Meirelles e de Rosina Maria dc Meirelles, nas
cido a 9 dc dezembro do 1903, em Rio Bonilo, Es
tado cio Rio de Janeiro, residente á rua Leopoldi
na n. 43, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade. (Qualifi
cação requerida.) 

228. Antônio Adelino Gunçalves (233), filho de Antônio A u 
gusto Gonçalves e de Ro=a Maria de Almeida, nas
cido a 20 de janeiro de 1884, em Portugal, resi
dente á rua Ibiapina n. G5, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Penha. (Qualificação requerida.) 

229. Coracy Monteiro (234), filho de Marcellino Gomes Mon
teiro c de Amélia Monteiro, nascido a 0 de se
tembro de 1905, no Districto Federal, residente á 
rua André Pinto n. 31, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Penha. 
(Qualificação requerida.) 



4360 Quarta-feira 10 ROLETTM ELEITORAL Outubro de 19.14 

230. 

231. 

232. 

233. 

234. 

235 

230 

237 

238 

239 

240 

241 

«42 

Paulo Rivora Cabrera Júnior (235), filho de Paulo R i -
vera Cabrera e de Maria Augusta Ribeiro, nascido 
a 3 de agosto de 1902, em .Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Dr . Nunes n. 119, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Penha. (Qualificação re- 243. 
querida.) 

Olympio Ribeiro de Miranda (236), filho de Francisco 
Ribeiro Miranda e de Rita Emiliario de Miranda, 
nascido a 23 de julho de 1882, em Ubá, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua das Missões n . 53, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha. (Qualificação reque- 244. 
rida.) 

Maria Eduarda Martins (237), filha de José Ferreira 
da Silva e de Angelina Maria da Silva, nascida a 
17 de setembro de 18S7, no Districto Federal, re
sidente a rua Costa Rita n . 17, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Penha. (Qualificação requerida.) 

Sebastião Benedicto (238), filho de Benedicto Antônio 245. 
Joaquim e de Marcelina Antonia Conceição, nas
cido a 2 de fevereiro de 1913, em Rio Novo, Es
tado dc Minas Geraes, residente á rua Montevidéo 
n . 387, casa 2, ferroviário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha. (Qua
lificação requerida.) 246. 

Ernani Rodrigues Bragança (239), filho de Joaquim 
R. Bragança Júnior e de Rosa:de Oliveira Aleixo, 
nascido a 29 de junho de 1913, no Districto Fe-

. dera!, residente á rua üranos n. 1.210, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleiloral no 
districto municipal de Penha. (Qualificação re
querida.) 2i7. 

Dionysio Figueredo do Nascimento (240), filho dc Anas
tácio Figueredo Nascimento e de Maria Rosa 
•Nascimento, nascido a 4 de fevereiro de 1911, 
em Salinas, Estado do Pará, residente á rua do 
Retiro n . 73, funecionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ira
já . (Qualificação requerida.) 

Manoel Tavares Lobo (241), filho de Manoel Couto 248. 
Lobo e de Emidia Jesus Tavares, nascido a 11 
de abril de 1901, em Belém, Estado do Pará, re
sidente á rua do Commercio n . 2, commercio, 
casado, eoiri domicilio eleiloral no districto mu
nicipal de Piedade. (Qualificação requerida.) 

Einestina Bastos Gonçalves (242), filha de Antônio da 
Silva Bastos e de Luiza Fernandes de Lima, nas- 249. 
cida a 12 de fevereiro de 1903, no Districto Fe
deral, residente á avendia Suburbana n . 2.760, 
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida.) 

. Maria da Conceição Antunes (243), filha de Jose ao 
Lima Gomes e de Maria da Silva Lima, nascida a 250 
4 de novembro de 1908, no Districio Federal, re
sidente á travessa Antônio Vieira n . 19, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedaae. (Qualificação requerida.) 

. Euclydes de Araújo Lima (244), filho de José Louren
ço de Araújo e de Maria Adelaide de Lima, nas
cido a 6 de novembro de 1899, no Districto Fe- 251 
deral, residente á rua Meira n. 19, -funecionario ' 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida.) 

. Antônio da Silva Ramos (245), filho de Antônio Ra
mos Figueredo e de Maria Rosa da Silva, nascido 
a 8 de maio de 1891, em Petropolis, Estado ao 252 
Rio de Janeiro, residente á rua Guarameranga 
n . 121, operário, casado, com domicilio eleitoral 
"o districto municipal de Piedade. (Qualificação 
requerida.) 

. AlLerto Olympio de Azevedo (246), filho de Carlos 
Olympio de Azevedo e de Ignez Justina Azevedo, 
nascido a 14 de dezembro de 1876, em Nictheroy, 253 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Clari-
mundo de Mello n . 345, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade. (Qualfiicação requerida.) 

. índio do Brasil Paranhos Flores (247), filho de Emílio 
Paranhos Garcia e de Virginia Paranhos Flores, 

Eüscido a 1 de maio de 1909, no Dislricto Fe
deral, residcuLe a rua Manoel Machado n. 18, 
Jladureua, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral nu distrieto municipal de Piectade. 
(Qualificação requerida, n . 7 . . '9 í . ) 

Nelson faeheco ua Belia Hoza (24»j, ínho de .Manoel 
Pacheco ua Ueiia Roza e oe Firmnia Duira Beua 
Roza, nascido a zü ao juuiu ae tuuy, no Districto^ 
Federai, residente á rua oo Urano n. 627, com
mercio, solteiro, com uoimeilio eleitoral uo dis
tricto municipal de Piedade. (Quaniieaçao re
querida, u . 7.845.) 

João uaplista ua Costa (249), filho de Bruno Alves 
da Costa e de Francisca Maria da' Conceição, 
nascido u 24 de junho de 1899, em São Jose aft 
A:em Parahyba, Estado ue Minas Geraes, resi
dente á rua Aima Leunia:a n . 33, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no aistriclo muni
cipal de Piedade. (Qualificação requerida, nu-

. mero 10.704.) 
Aleixo dos Santos Guedes (250), filho de Victoruio dos 

Santos Guedes e oe Amena Adelaide, -'nascido a 
17 de bani cie 19U0, no Districio Federai, resi
dente á rua Barreiros n. 1M, motorista, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Irajá. (.Qualificação requerida, n . 11.287.) 

Emílio uoelho i2í>l;, mlio de João Maria Coeihu e de-
Maria Clementina uoeuio, nascido a 28 oe anrü 
üe 1889, em Haiz oa serra, bstauo do Rio de Ja-

' neiro, residente a rua Patagônia n. 28, ferroviá
rio, casauo, com domicilio eleitoral no ÜISUICLO 
municipal do Penha. (Qualificação requerida, nu
mero 11.014.; 

Felisberto Nunes houtiuho (252), filho de Flaimnio 
Jose da Silva aoutiuno e ue Perpetua Nunes sou
tinho, nascido a 29 de novemnro de 1898, em 
Paraíiyba do Sul, Estado do lLo de Janeiro, re
sidente a rua Commauüantc Conceição n. l i , fer
roviário, viuvo, com domicilio eleitoral no., dis
tricto municipal dc Penha. (Qualificação reque
rida, 11. lO.Uo-i.; ' 

João Francisco Bunciie (253), filho de Francisco aos 
Santos e do Eliza Aives Buriche, nascido a 10 
oe junho de 1903, em itaborahy, Eslaoo do Rio, 
residente a rua Joanna Rego u . 5, operário, ca
sauo, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade. (Qualificação requerida, nu
mero 9.203.) 

, João Manoel Carneiro de Lacerda (.254), ilibo de João' 
Manoel Carneiro de Lacerda e de Maria Luiza 
uu aouza .bacerüa, nascido a 21 dc aiinl üe I9u3, 
em iaboão,. Estado de Pernambuco, resiuente a 
rua dos Coqueiros n. 5, marítimo, solteiro, com 
domicilio eleitoral no disüucto municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida, n . 7.456.) 

. Geraldo José dos Santos (255), filho de Virgílio José 
dos Santos e de Bemvinda Maria da Conceição, 
nascido a 10 de dezembro de 1897, em Piratinga, 
Estado do Minas Geraes, residente á rua José 
Borges n. 2, carpinteiro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade., 
(.Qualificação requerida, n . 6.181.) 

. Sérgio Frias (256), filho de Francisco José Frias o 
de Joaquina Maria da Conceição, nascido a 5 de^ 
agosto de 1893, em Ranchana, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Thomaz Coelho n. 15, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, n . 9.789.) 

. Alberto Barboza Rodrigues (257), filho de Cândido 
Josó Rodrigues e de Evangelina Barboza Rodri
gues, nascido a 27 de agosto de 1893, em Belém, 
Estado do Pará, residente á rua Uranos n . 997, 
pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto ;municipal de Irajá. (Qualificação 
requerida, n . 11.282.) 

. Lucilia Nascimento (258), filha de Pedro Affonso Mo
reira Nascimento e de Ermelinda Serpo Nasci
mento, nascida a 5 de setembro de 1911, no Dis
tricto Federal, residente á rua Montevidéo n. 400, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Penha. (Qualificação re
querida, n . 11.011.) 
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254. 

235. 

256. 

257. 

259. 

£59. 

200. 

261 

262. 

203 

20 5 

205. 

Augusto Barreto Coelho (259), filho de .Tacintho de 
Souza Coelho e de Caiiota Barreto Coelho, nasci
do a 19 de julho de 1876, em Nictheroy, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Araújo Penna 
n. 59, commercio, casado, nom domicilio eleitoral 
no districto municipal de Penha. (Qualificação 
requerida, n . 5.551.) 

Alexandre Lopes de Vasconcellos (260), filho de Pedro 
Lopes e de Joana de Caldas Lopes, nascido a 
24 de março de 1892, em Piados, Estado de M i 
nas Geraes, residente á rua D. Clara n . 263, ope
rário, solteiro, com" domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Piedade. (Qualificação requeri
da, n . 7.388.) 

Pedro Ferreira da Silva (262), filho de Pedro Ferrei
ra da Silva e de Almerinda da Conceição Silva, 
nascido a 27 de maio de 1913, no Districio Fe
deral, residente á rua Goyaz n . 440, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Piedade. (Qualificação requerida, nu
mero 10.133.) 

Adelaide Gomes (203), filha de José Antônio Soares 
Moreira e de Izabel Marques da. Silva Moreira, 
nascida a 18 de maio dc 1890, em Nictheroy, 

•Estado do Rio de Janeiro, residente á travessa 
Soreto n . 34, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qua-

* lificaçâo requerida, n . 10.268.) 
Marcellino Diogenos de São Luiz (264), filho de Cezar 

Augusto de São Luiz e de Amélia Gonçalves Por
to, nascido a 6 de abril de 1887, em Cabo Frio, 
Esfaao do Rio de Janeiro, residente á rua Monte
vidéo n. 269, commercio, casado, com d»miciho 
eleitoral no districto municipal de Penha. (Qua
lificação requerida, n . 9.881.) 

Waldir Ernani de. Miranda (205), filho de Maria Ce
cília da Conceição, nascido a 2 do março de 1908, 
no Districto Federal, residente á rua Clarindo 
de Mello n . 748, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida, n . 10.328.) 

üsmundo Soares Rapozo (206), fliho de Antônio Soa
res Rapozo o de Joaquina da Conceição Soares 
Rapozq, nascido a 31 de janeiro de 1800, em 
-Recife, Estaao de Pernambuco, residente á rua 
Goyaz n. 420, cirurgião dentista, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida, n . 11.103.) 

O.'iando Guerra (267), fliho de Francisco Pereira 
, Guerra e de Fortunatá da Cunha Guerra, nas

cido a 21 de março de 1902, no Districto Federal, 
residente á rua Pereira Landim u . 100, medico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Penha. (Qualificação requerida, nu
mero 10.244.) 

Áureo de Jesus Pinheiro (268), filho de Antônio P i 
nheiro de Andrade e de Antonia Neves de O l i 
veira, nascido a 30 de setembro dc 1908, em Ca-
riacica, Estado do Espirito Santo, residente á rua 
das Missões n . 68, ferroviário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Penha. 
(Qualificação requerida, n . 11.583.) 

Bernardino Cruz (269), filho de Israel Bernardo da 
Cruz e de Silvana Balbina Conceição .nascido a 
15 de junho de 1885, em Pirahy, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Laurindo Rabello nu
mero 57, empregado municipal, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Penha. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 58.) 

Armando José Vaz (270), filho de Antônio Josó Rocha 
e de Normandina' Ferreira Vaz, nascido a 14 do 
novembro de 1904, no Districto Federal, residen
te- á rua Goyaz n. 482, operário, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qua
lificação requerida, n . 11.808.) 

Dativo Maurício Wanderley de Araújo (271), filho de 
João Torquato de Araújo e de Joanna Mauricia 
Wanderley de Araújo, nascido a 11 de fevereiro 
de 1871, em Porto da Pedra, Estado de Alagoas, 

- residente á rua Fernando da Cunha n. 244, 3 o 

sargento reformado, viuvo, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Piedade. (Qualifica
ção requerida, n . 4.836.) 

266. Antônio Ribeiro (272), filha de Augusto Esteves e de 
Maria do Couto, nascido a 27 de janeiro de 1905, 
no Districto Federal, residente á rua Delphina 
Ennes n . 69, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de ' I ra já . (Quali* 
ficação requerida, n. 11.302.) 

267. Erico Alves de Araújo (273), filho de Simão Alves üe 
Araújo e de Maria Rosa Silva de Araújo, nascido 
a 1 de abril de 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua Monsenhor Felix numero 375, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Piedade. (Qualificação requeri
da, n . 6.218.) 

268. Antônio Ferreira Alves (274), filho de Antônio Ferrei
ra Alves e de Maria da Gloria Alves, nascido a 21 
de dezembro de 1892, no Distrcito Federal, resi
dente á rua Goyaz n. 440, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrcito municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida, n. 11.164.) 

209. Júlio Firmino dos Santos (275), filho de Felippe F i r -
mino dos Santos e dc Engracia Maria do Espirito 
Santo, nascido a 28 de ouutbro de 1899, em Cam
pos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Carolina Machado n.. 584, motorista, casado, corn 
domicilio eleitoral no districto municipal do Pie
dade. (Qualificação requerida, n . 6.404.) 

270. Appolinario Gonçalves Felisberto (276), filho de Antô
nio Gonçlavcs Felisberto e Rosa Maria de Jesus, 
nascido a 5 de maio de 1897, em Cantagallo, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Fernandes 
Pinheiro n. 9, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Penha. (Qualificação requerida, nu
mero 10.055.) 

271. Erundino Milo de Souza (277), filho de José Milo de 
Souza e do Ana Maria Barbosa de Souza, nascido 
a 4 de maio de 1905, em Itaporanga, Estado de Ser
g i p e , residente á rua Torres dc Oliveira n. 27, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá. (Transferencia.) 

272. Maria Carmen Martins (278), filha de Francisco Fidelis 
Martins e de Djanira Caldeira Martins, nascida a 
7 de abril de 1912, em Campos, Estado do Rio ao 
Janeiro, residente á avenida Suburbana n. 2.501, 
estudante, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação reque
rida, n . 10.345.) 

273. Brizabella Vieira (279), filha de Joaquim Josó Vieira 
e de Idalina de Seixas Vieira, nascida a 11 de 
maio de 1912, no Districto Federal, residente á 
avenida Suburbana. 2.711, estudante, solteira, com 
domicilio eleitoral no districio municipal de Pie
dade. (Qualificação reouerida n . 8.443.) 

274. Carmen de Carvalho Rocha (280). filha de Manoel dc 
Carvalho Rocha e de Pillar Sueco, nascida a 26 de 
outubro do 1902, no Districto Federal, residente 
á rua Florentina, 17. domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida, n . 11.845.) 

275. Manoel Dias Valladas (2fewV. filho de Arthur Dias V a i -
. ladas e do Florinda Pinheiro Valladas. nascido a 

29 de setembro de 1911. no Districto Federal, re
sidente á rua do Couto. 193. commercio. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto m u n i c i D a l de 
Penha. (Qualificação reouerida, n. 10.990.) 

27C. Fabbio Ferraz da Cunha (284). filho dc Luiz Antônio 
da Cunha e de Estepnania Ferraz da Cunha, nas
cido a 4 de janeiro de 1913. no Districto Federal, 
residente á rua Montevidéo. 314. c. 8. ferroviá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Penha. (Qualificação requerida, nu-
mero 10.238.) 

277. Albino José Vaz (285), filho de Antônio José V a z e do 
Normandina Ferreira Vaz. nascido a 5 de no
vembro de 1907, no Districto Federai, residente á 
rua Goyaz, 420, operário, solteiro', com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qua^ 
lificaçâo requerida, n . 11.805.) 
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MESAS RECEPTORAS 
TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

O Dr . Francisco de Paula Rocha. La
goa'Filho, juiz da Terceira Zona elei
toral do Districto Federal : 

Faz saber aos que o presente edital 
virem ou delle noticia tiverem que de 
accordo com a lei e segundo as modifica
ções feitas pelo Egrégio Tribunal Re
gional ficaram organizadas as mesas re
ceptoras das Secções Eleitoraes dos Dis-
trictos Sacramento, Santa Rita e São 
Domingos da seguinte maneira: 

SACRAMENTO 
PRIMEIRA SECÇÃO 

XEseola Polythecnica — Portaria — 
Lado direito) 

Presidente —: Dr . Francisco Peixoto 
Filho. 

I o supplente — Dr. Gaspar Silveira 
Martins Rodrigues Pereira. 

2 o supplente — José Rodrigues Tei 
xeira. 

SEGUNDA 8 E C Ç Ã 0 

(Escola Polythecnica — Portaria — 
Lado esquerdo)' 

Presidente — Dr . Qswaldo da Costa 
Miranda. 

I o supplente — Francisco Canella. 
2 o supplente — Alberto Marques So

bral. 

TERCEIRA SECÇÃO 

(Antiga 2 a Secção da Directoria Geral 
, do Thesouro — Travessa Bellas Artes 

n. 14 — I o andar) 

Presidente — Dr. Francklin Araújo. 
I o supplente — Hamilton Paulino da 

Silva Pires. 
2 o supplente — Francisco Alexandrino 

de Albuquerque Mello. 
QUARTA SECÇÃO 

.(Antiga 3 a Secção da Directoria Gera'. 
do Thesouro — Travessa Bellas Artes 

n. 14 — I o andar) 

Presidente — Dr . César Pereira Sá. 
I o supplente — Dr. Carlos Martins Gon. 

çalves Penna. 
^ 2 o supplente — Dr. Manuel Madruga. 

QUINTA SECÇÃO 

:(Anligo Thesouro Nacional — Avenida 
Passos — Lado direito — Antiga pa-
gadoria do Pessoal da Directoria da 
Despesa Publica) 
Presidente — Dr. Narcelio de Queiroz. 
I o supplente — Dr_ Octacili<v-Silva. 
2 o supplenteo — Dr. Alberico Bulcão 

Vianna. 

SEXTA SECÇÃO 

[(Antiga I a -Secção da Directoria Geral 
do Thesouro — Avenida Passos — I o 

""sondar — Salão Central) 

Pre&djíiote — Dr. Alfredo Balthazar 
dã SilveiraN-v^ 

I o suppento — .Dr . Francisco Eulalio 
Nascimento Silva Eilho. 

2 o supplente — " D r . Francisco Otto 
Ferreira de Carvalho* 

S É T I M A - SECÇÃO ' 

(Antigo Thesouro Nacional — Avenida 
Passos — Saguão — Lado esquerdo 
— Junto á antiga Pagadoria de Mate
rial) 

Presidente — José Corrêa de Souza 
Pinto. 

I o supplente ~r- Dr . Otto de Andrade 
G i l . 

2 o supplente — Dr. Fábio Paulo Bue-
no Brandão. j 

OITAVA SECÇÃO 

(Agencia da Prefeitura — Rua Senhor 
dos Passos, n. 50 — térreo) 

Presidente — Dr . José Saboya Viriato 
de Medeiros. 

I o supplente — Trajano de Faria . 
2 o supplente — Dr. Francisco Paula 

Santiago. 
NONA SECÇÃO 

(Departamento de Capitalização e Se
guros Privados — Rua Luiz de Ca
mões, n . 68) 

Presidente — Dr . Cid Braune. 
I o supplente — Dr. José Barreto Filho. 
2 o supplente — Dr. Alberto Mourão 

Russel. j . 
DÉCIMA SECÇÃO 

(Directoria de Estatística Financeira do 
Ministério da Fazenda — Rua Luiz de 
Camões, n . 70) 

Presidente — Dr . Alberto Biolchini. 
I o supplente — José Augusto da Silva. 
2 o supplente — Jayme de Faria. 

DÉCIMA PRIMEIRA BECçÃO 

(Inspectoria Municipal Veterinária — 
Rua Senhor dos Passos, n . 123 — 
Térreo) 

Presidente — Dr. Sylvio Falcão Cama
cho Crespo. 

I o supplente Dra. Maria Esther Ra
malho. 

2 o supplente — D r . Enio Carvalho de 
Oliveira. x 

DÉCIMA SEGUNDA SECÇÃO 

(Theafro João Caetano — Entrada pela 
Avenida Passos) 

Presidente — Dr . Alcebiades Dela-
mare Nogueira da Gama. 

1° supplente — Dr . Vicente de Britto 
Pereira. 

2 o suplente— Frederico Luiz Ferrei
ra Lage. 

DÉCIMA TERCEIRA SECÇÃO 

(Antiga Directoria. Geral de Contabili
dade — Avenida Passos, n . 43 — I o 

andar — ala direita) 

Presidente .— D r . Benjamin Antunes 
de Oliveira Fi lho. 

I o suplente Professor Modestino Canto. 
2 o suplente — Paulo C. de Souza 

Dantas. 
DÉCIMA QUARTA SECÇÃO 

(Escola Polythecnica — Fundos — A n 
dar térreo — Sala esquerda a en
trada) -

Presidente — Hymalaia Virgolino. 
.1° suplente — D r . Jorge Latour, 

2 o suplente — Dr . José Rahdolphí 
Paiva Júnior 

DÉCIMA QUINTA SECÇÃO 

(Escola Polythecnica — 1? andar -
Sala do lado esquerdo) 

Presidente — D r . Udeu Vaz de Meno. 
I o supplente — Dr . Augusto Leivas de 

Otéro. 
2 o suplente — Paulo Vida l . 

DÉCIMA SEXTA SECÇÃO 

(Portaria da Recebcdoria do Districto 
Federal — Travessa Bellas Artes, nu
mero 14) 

Presidente — Cônsul Demetrio de To
ledo. 

1° suplente — Segismundo Soares Ba
ptista. 

2 o suplente — Dr . Carlos Silveira 
Martins Ramos. 

SANTA RITA 

PRIMEIRA 8 E C Ç Ã 0 , 4 . 

(Agencia da Prefeitura — Rua Came-
rino, n . 9) 

Presidente — Dr . Waldemar Potsch. 
I o suplente — Dr . Armando Coelho 

Fragoso. 
2 o suplente — Manoel Estanislau Cruz 

Galvão. 
SEGUNDA SECÇÃO * 

(Escola. Columbia — Rua Camerino, nu
mero 51 — lado direito) 

Presidente — Emmanuel Dermeval da 
Fonseca. 

I o supplente — Dr . Hugo Manoel de 
Abreu Leão. 

2 o supplente — Maximíano Francisco 
Fischer. 

TERCEIRA SECÇÃO 

(Externato Pedro I I o — Pavimento 
térreo) 

Presidente — Dr . Fernando Raja Ga
baglia . 

I o supplente — Antônio Cornelio Lem-
gruber. 

2 o supplente — Dr . Antônio Amelio. 
QUARTA SECÇÃO , 

(Escola Columbia — Rua Cameriu.., nu
mero 51 — Ala esquerda) 

Presidente — D r . Antenor Nascentes. 
I o supplenf- — Dr . José Oiticica: 
2° supplen{7>—Dr. Gualter de Almeida 

QUINTA SECÇÃO 

(Escola Columbia — Rua Camerino, nu
mero 51 — sala dos fundos) 

Presidente — Dr . Alfredo Alberto Pe
reira Monteiro. 

I o supplente — Dr. João Maria de M i 
randa Manso. 

2° supplente — Dr. Waldemar Ramiz 
Wright. 

SEXTA SECÇÃO 

(Ministério do Exterior — Palácio Ita-
maraty (vestibulo) — Rua Marechal 

; Floriano) 
Presidente — D r . Dario Terra Borges 

da Costa. - • --
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I o supplente — Sylvio Pacheco de Oli 
veira. 

2 o supplente—Cônsul Nemezio Dutra. 
S É T I M A SECÇÃO 

-(Inspectoria Federal de Estradas — 
Praça Mauá) 

Presidente — Cônsul Mario Barros de 
Vasconcellos. 

I o supplente — João Oscar da Fofiseca. 
•2 o supplente Dr. João Severiano da 

Fonseca Hermes Júnior. 

SÃO DOMINGOS 

PRIMEIIIA SECÇÃO 

(Escola Municipal — Rua Uruguayana 
n. 113 — lado direito) 

Presidente — Dr. José de Oliveira Fon
seca. 

I o supplente — Dr . Rubens Antunes 
Maciel. 

2 o supplente —Dr. Antônio Augusto 
Ferrari . 

SEGUNDA SECÇÃO 

(Escola Municipal — Rua Uruguayana, 
n. 113 — lado esquerdo) 

Presidente — Dr . Rubens Maximiano 
de Figueiredo. 

I o supplente— Dr . Alexandre Barbosa 
da Fonseca. 

2 o supplente — João d\Avila Goulart. 

TERCEIRA SECÇÃO „ , ^ . 

(Agencia da Prefeitura — Rua Gencra? 
Câmara, n . 191) 

Presidente — Dr . Ruy Maurício de 
Lima e Silva. 

I o supplente — Dr , Carlos Daltro. 
2 o supplente — Dr . Otto de Amaral 

Henrique. 

QUARTA SECÇÃO 

(Palácio da Prefeitura (fundos) —Ave
nida Thomé de Souza) 

Presidente — Dr . Carlos Pereira da 
Fonseca. 

I o supplente — Dr. Carlos Ferreira 
Medeiros Jansen. 

2 o supplente —Leonardo de Guttier-
res Júnior. 

QUINTA SECÇÃO 

[(Edificio do Montepio dos Empregados 
• Municipaes — Avenida Thomé de 

Souza) 

Presidente—Dr. Augusto Pinto Lima. 
I o supplente — Dr. Sylvio Leitão da 

Cunha. 
2 o supplente —André de Faria Pereira 

Fi lho . 
Dado e pasado nesta cidade do Rio 

de Janeiro aos seis dias do mez de ou
tubro do anno de mil novecentos e trin
ta c quatro, eu Clovis Bu'cão Vianna, 
servindo de escrivão, a fiz dactylogra-
phar e assigno — Clovis Balcão Vianna. 
— Francisco de Paula Ho:!i>i LaQôa 
Filho. 

. ' Segunda Ci rcumscr ipçã» 

Q U I N T A Z O N A B L E I T O R A I 

O doutor Frederico de Barros Barreto, 
juiz eleitoral da Quinta Zona do Distr i 
cto Federal: 

Faz saber aos que o presente edital 
virem que, de .accordo com a circular 
n . 77 e p art. 3° das instrucções bai
xadas pelo Egrégio Tribunal Superior 
dê Justiça Eleiloral, dividiu os distri- . 
ctos municipaes da Quinta Zona Eleito
ral em 25 (vinte e cinco) secções, de
signando para funecionarem nos se
guintes locaes, e nomeando òs respecti
vos presidentes, primeiros e segundos 
supplentes das Mesas Receptoras: 

GLORIA 
PRIMEIRA SECÇÃO 

Local — Escola Rodrigues Alves (pavi
mento superior — Sala da frente) — 
Rua do Cattete n . 147 

-Presidente — D r . Raul Mourão de 
Araújo Maia. 

I o supplente — D r . Iturbide Esteves. 
2* supplente — D r . Leopoldo Bulhões 

F i lho . 
SEGUNDA SECÇÃO 

Local — Escola Rodrigues Alves (pavi
mento superior — Sala dos fundos) — 
Rua do Cattete n . 147 
Presidente — Dr . Antônio Felix de 

Bulhões Natal. 
I o supplente — Luiz Cândido de 

Araújo Penna. 
2° supplente — Dr . Mario de Sá Ca

valcanti de Albuquerque. 
TERCEIRA SECÇÃl, . ' 

Local — Escola Rodrigues Alves (pavi
mento térreo) — Rua do Cattete nu
mero 147. 
Presidente — General Augusto X i -
meno de Villeroy. 
I o supplente — Dr . Henrique Fialho. 
2 o supplente — Dr . Ismael Sampaio 

de Gusmão. t 

QUARTA 6ECÇÃC 

Local — Escola José de Alencar (pri-
.meiro pavimento — Ala direita) — 
Largo do Machado n . 20. 
Presidente — Prof. D r . Pedro da 

Cunha. 
1" supplente — Dr . George Sumner. 
2° supplente — Dr . Mario Marques 

Lisboa. 
QUINTA SECÇÃO 

Local — Escola José de Alencar (pri
meiro pavimento — Ala esquerda). •— 
Largo do Machado n . 20 

Presidente — D r . José Leal Mascare-
nhas. 

1° supplente — Dr . Asdrubal Men
donça. 

2°. supplente — D r . Alfredo F ra 
goso. 

S E X T A SECÇÃO 

Local — Escola José de Alencar (se
gundo pavimento — Ala direita) — 
Largo do Machado n . 20 

Presidente — Prof. Dr . Olympio O l i -
veira Ribeiro da Fonseca. 

1° supplente — Dr . José do Nasci
mento Brito. 

2 o supplente — Dr . Pedro Teixeira 
Soares Júnior. 

S É T I M A SECÇÃC 

Local — Escola José de Alencar (se
gundo pavimento — Ala esquerda) — 
Largo do Machado n . 20 

Presidente — Dr . Paulo Cezar de An
drade. 

1° supplente — D r . Theobaldo Re
cife. 

2° supplente — Galdino Mourão' de 
Araújo Maáa. 

OITAVA SECÇÃO 

Local — Instituto de Surdos e Mudos 
(ala direita) •— Rua das Laranjeiras 
n . 232 

Presidente — D r . Eduardo Bahouth. 
1* supplente — Dr . Girondino Esteves. 
2* supplente — Dr . Arnaldo Cândido 

de Oliveira. 

NONA SECÇÃO 

Local — Instituto de Surdos e Mudos 
(centro) — Rua das Laranjeiras nu
mero 232. 

Presidente — D r . Álvaro Werneck. 
1' supplente — Saul Borges- Carneiro." 
2° supplente — Dr . Arnaldo Caval

canti. 
D É C I M A SECÇÃO 

Local — Instituto de Surdos e Mudos 
(ala esquerda) — Rua das Laranjei
ras n . 232 
Presidente —- Dr . Thomaz dc Paula 

Pessoa Rodrigues. 
1* supplente •— Dr . Ruy Carneiro da 

Cunha. 1 

2* supplente — D r . Rubens d'Almada 
Horta Porto. 

D É C I M A PRIMEIRA SECÇÃO) t 

Local — Delegacia Fiscal (pavimento 
, superior) — Rua do Cattete. n . 192 ,i 

Presidente — D r . João Augusto dé 
Mattos Pimenta. 

1° supplente — Dr . Leopoldo Gouvêa, 
2" supplente — D r . Mario Cunha. 
• '• D É C I M A SEGUNDA SECÇÃO 

T 
Local — Faculdade de Direito (pavi

mento superior ••— Sala da frente) 
Rua do Cattete n . 243 
Presidente — D r . Edmundo dc Miran* 

da Jordão. 
1' supplente — D r . Didimò Amaral 

Agapito da Veiga. 
2 o supplente •— Dr . Manoel Machado 

Cardozo Fonte. , 
D É C I M A TERCEIRA SECÇÃO , 

Loeal — Faculdade de Direito (pavi
mento superior — Sala dos fundos) 
Rua do Cattete n . 243 - < 
Presidente — Juiz Dr . Eduardo dè 

Azevedo Espinola. í 
1° supplente — Dr . Manoel Francisco! 

Monteiro Autran; 
2o supplente —• D r . Plinio Doyle 

Silva. 
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DÉCIMA QUARTA SECÇÃO 

Local — Estação Telegraphica (pavi
mento superior) — Largo do Machado 
n . 35. 
Presidente — Prof. Dr . Oswaldo Coe

lho de Oliveira. 
I o supplente — D r . Carlos Autran 

Dourado. , 
2o supplente — D r . Raul da Cunha 

Ribeiro. 
DÉCIMA QUINTA SECÇÃO 

Local — Escola Publica (pavimento su
perior) — Rua das Laranjeiras nu
mero 525 

• 
Presidente — Prof. Dr . Aloysio de 

Castro. 
1° supplente — Dr . Sylvio Pinheiro 

dos Santos. 
2" supplente — Dr. José Rodrigues 

Barboza Fi lho. 
DÉCIMA S E X T A SECÇÃO 

Local — Escola Senador Corrêa (ala d i 
reita) — Rua Esteves Júnior n . 42 
(Largo S. Salvador). 
Presidente — Dr . Waldemiro Pires. 
1" supplente — Dr. Jacintho Campos. 
2o supplente — Dr . Oswaldo Dick. 

DÉCIMA S É T I M A SECÇÃO 

Local — Escola Senador Corrêa (ala es
querda) — Rua, Esteves Júnior n. 42 
(Largo S. Salvador) 

Presidente — Dr . Octavio C. Pinto 
Guedes. 

l c supplente — Antônio Cicero Pere
grino da Silva. 

2° supplente — Dr. Paulo da Fonseca 
Costa Couto. 

DÉCIMA OITAVA SECÇÃO ~* 
o — 

Local — Escola Barth (ala direita) — 
Avenida Oswaldo Cruz n. 124 

Presidente — Dr . Carlos Rohr. 
I o supplente — Dr . Francisco Eduar

do de Magalhães. 
2 o supplente — Dr . Mario Paranhos 

Fontenelle. 
DÉCIMA NONA SECÇÃO 

Local — Escola Barth (ala esquerda) — 
Avenida Oswaldo Cruz n. 124 

' Presidente — Dr . Tito Ramos Pe
reira. 

1" supplente — Dr . Paulo José Pires 
Brandão. 

2° supplente — Dr . Luiz Neves Cas
tello Branco. 

VIGÉSIMA SECÇÃO 

Local — Directoria de Jardins e Arbo-
rização — Praia do Flamengo n. 80 
Presidente — Dr . João Maria do Valle 

' Carvalho. 
I o supplente — Dr . Cyrillo Samico 

Carregai. 
2° supplente — Dr . Alcides Nogueir-

'da Silva. 
VIGÉSIMA PRIMEIRA SECÇÃO 

Local — Directoria de Engenharia (pa
vimento térreo) — Rua Ypiranga nu
mero 19 
Presidente — Dr. Francisco Gonçal

ves do Couto Netto. 

I o supplente — D r . Oscar Ferreira de 
Carvalho Soutello. 

2" supplente — D r . Walter Lemos de 
Azevedo. 

V I G É S I M A SEGUNDA SECÇÃO 

Local — Escola de Enfermeiras Anna 
Nery (ala direita) —< Avenida Ruy 
Barbosa n . 12 
Presidente — D r . José Cavalcante de 

Barros Accioli , 
1° supplente — D r . Eduardo Dias 

Moraes Netto. t 
2° supplente — Palladio Tupinarnbá. 

V I G É S I M A TERCEIRA SECÇÃO 

Local — Escola de .Enfermeiras Anna 
Nery (ala esquerda) — Avenida Ruy 
Barbosa n . 12. 

Presidente — Juiz Dr . Antônio Men
des de Oliveira Castro. 

I o supplente — D r . José Epaminon-
das de Figueiredo. 

2° supplente — D r . Júlio de Barros 
Barreto. 

SANTA THERESA 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Local — Escola Publica — Rua Áurea 
n . 76 ' 

Presidente — Dr . João Pedro dos 
Santos. 

I o supplente — Dr . Rodoval de Fre i 
tas. 

2° supplente — Dr . Carlos Rocha Ma-
fra de Laet. 

SEGUNDA SECÇÃO 

Local — Estação de Limpeza Publica — 
Rua-Francisco de Castro n . 5 

Presidente — Juvenal Murtinho de 
Souza Nobre. 

1° supplente — Dr . Francisco Ve
nancio Fi lho. 

2o supplente — D r . Carlos Leoni 
Werneck. 

Dado e passado nesta cidade do Rio 
de Janeiro, aos nove dias do mez de ou
tubro de mil novecentos e trinta e'qua
tro. Eu, Antônio Botelho Filho, pelo 
escrivão, subscrevo. — Antônio Botelho 
Filho. — O juiz eleitoral da 5" Zona, F. 
de Barros Barreto. 

SEXTA ZONA ELEITORAL. 

O dr. Nelson Hungria Hoffbauer, juiz 
da 6 a Zona Eleitoral, faz saber a todos 
que o presente edital virem ou delle no
ticia tiverem que as mesas receptoras 
das I a e 2 a Secções Eleitoraes de Lagoa 
(respectivamente á rua'Macedo Sobri
nho n . 24 e avenida Pasteur n . 404) e 
6 a Secção Eleitoral do Gávea (praça 
Santos Dumont. 96, sala 5). ficaram as
sim definitivamente constituídas, alte
rado o edita) publicado no Boletim Ele i 
toral n . 103 : 

TAGÔA 

PRIMEIRA SECÇÃO 

...Presidente — Dr . Léo d :Affonseca. 
I o supplente — Dr . José Segrcto. 
2 o supplente — Dr . Oswaldo Miranda 

"Ferraz. 

SEGUNDA SECÇÃO 

Presidente — Dr . Emmanuel Sodré. 
I o supplente — Dr . Tude Neiva Lima 

Rocha. 
2 o suòplente — Manoelito Souza Fer

reira Martins. 
S E X T A SECÇÃO 

Presidente — Dr . Francisco Luiz de 
Araújo. 

I o supplente — D r . Fernando Ale
xandre . 

2 o supplente — Manoel Moraes de 
Castro. 

E para constar, mandou passar o prer 
sente, que será affixado na sede do 
Juizo Eleitoral, nos locaes das secções e 
publicado no Boletim Eleitoral. Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, 
aos 8 de outubro de 1934. Eu, Arnaldo 
Abreu, pelo escrivão, o escrevi e assi-
gno — Arnaldo Abreu. 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

O dr .Antônio Rodolpho Toscano Es
pinola, juiz da 7 a Zona Eleitoral, faz sa
ber aos que o presente edital virem, que 
o Tribunal Regional Eleitoral do Dis
tricto Feder'al, approvou a divisão desta 
Zona Eleitoral em trinta-e tres secções, 
distribuídas da seguinte forma: Santa 
Anna — dezoito secções: Espirito Santo 
— 12 secções: e Gamboa — tres secções, 
as quaes funccionarão nos.locaes abaixo 
designados com os presidentes, primei
ros e segundos supplentes abaixo men
cionados : 

SANT'ANNA 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Escola Benjamin Constant (ala direita), 
frente, praça 11 de Junho 

Presidente — Dr. Gastão da Cunha 
Bahiana. 

1° supplente — Dr. Stelio Bastos Bel
chior. 

2° supplente — Américo Lepouflé 
Azevedo. 

SEGUNDA SECÇÃO 

Escola Benjamin Constant (ala esquer
da), frente, praça 11 de Junho 

Presidente — Dr . Pedro Ferreira do 
Serrado Fi lho . 

1° supplente — Dr. Nestor Massena. 
2o supplente — Commandante Jorge 

Dodsworth Martins. 
TERCEIRA SECÇÃO 

Arctfivo Nacional — Saguão (lado es
querdo), praça da Republica 

> Presidente — Dr. Nicolau Tolentino 
Gonzaga. 

1° supplente — Fernando Sampaio 
Vianna. 

2o supplente — Dr. Roberto Monteiro 
Leão de Aquino. 

QUARTA SECÇÃO 

Delegacia Fiscal da Prefeitura, praça 
da Republica, 139 

Presidente —- Dr. Lino Neiva de Sá 
Pereira. 

P supplente — Dr. Fenelon Bomilcar 
da Cunha. 

2° supplente — Dr. Gastão de Azevedo 
Vil le la . 
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QUINTA SECÇÃO 

Escola Benjamin Constant (ala direita), 
fundo, praça 11 de Junho 

Presidente — Dr. Carlos Manoel de 
Araújo. 

I o supplente — Dr. Fábio Leonel de 
Rezende. 

2° supplente — Dr. Lauro Andrade do 
Yalle. 

SEXTA SECÇÃO 

Departamento Nacional de Educação — 
Rua Moncorvo Filho, 8, sobrado 

Presidente — Dr. Ornar Murgel D u 
tra. 

I o supplente — Dr . Mario dc Castro. 
2o supplente — Dr. José Agostinho 

Vasques de Freitas. 

S É T I M A SECÇÃC 

Almoxarifado da Inspeetoria de Águas e 
Esgotos, rua Frei Caneca, 112, térreo 

Presidente — Dr. Optato Nehemias 
Eustaquio Carajurú. 

1° supplente — Dr. Asterio Campos. 
2o supplente — Everaldo da Costa 

Monteiro. 
OITAVA SECÇÃO 

Almoxarifado da Inspeetoria do Águas 
e Esgotos — Rua Frei Caneca n. 112, 
sobrado. 
Presidente — Dr. João Lyra Filho. 
I o supplente — Dr. Adolpho Murtinho. 
2 o supplente — Dr . Edsçard Moutaury 

Pimenta. 
NONA SECÇÃO 

Estação Central da Limpeza Publica, rua 
Frei Caneca, 42 

Presidente — Dr. Waído Carneiro 
Leão de Vasconcellos. 

I o supplente — Dr. Mario da Silveira 
Reis. 

2' supplente — Dr. Luiz de A. Por-
lella. 

DÉCIMA SECÇÃO 

Prefeitura Municipal — Saguão (lado 
direito), praça da Republica, 140 

Presidente — Dr. Maurieio Eduardo 
Accioli Rabello. 

I o supplente — Dr . Roberva! Cor
deiro de Farias. 

- 2o supplente — Dr. Armando Martins 
de Freitas. 

DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO 

Prefeitura Municipal — Saguão (lado 
esquerdo), praça da Republica, 140 
Presidente — Dr . José Carlos de Ma

tos Peixoto. 
P supplente — Dr. Thomaz José de 

Gusmão Júnior. 
2 o supplente —• D r . José Alves dô 

Oliveira Fi lho. 

DÉCIMA SEGUNDA SECÇÃO 

Eseriptorio da garage da Limpeza Pu
blica, rua Moncorvo Filho 

Presidente — Dr. Salvador Tedesco 
Júnior. 

•1* supplente — Dr. Josó de Freitas 
Machado. 

2 o supplente — Dr . Nelson de Azevedo 
Branco. 

DÉCIMA TERCEIRA SECÇÃO 

Escola Benjamin Constant (ala esquer
da), fundos, praça 11 de Junho 

Presidente — Dr . Adaucto Lúcio Car
doso. 

1° supplente — Dr. Fernando de Sou
za Castro. 

2° supplente — Dr. Mario Martins de 
Mello. 

DÉCIMA QUARTA SECÇÃO 

Conselho Nacional do Trabalho, praça 
da Republica 

Presidente — Dr. Trajano de Miranda 
Vai verde. 

I o supplente — Dr. Alair Accioli A n 
tunes . 

2o supplente — Dr. Arthur Ribeiro 
Júnior . 

DÉCIMA QUINTA SECÇÃO 

Superintendência do Ensino Secundário 
rua Moncorvo Filho, 10 

Presidente — Dr . Adolino Nunes Pe
reira. 

1° supplente — Dr . Sydncy Haddock 
Lobo. 

2° supplente —> Dr . Renato de Vas
concellos Lessa. 

DÉCIMA SEXTA SECÇÃO 

Inspeetoria de Hygiene Industrial, rua 
Moncorvo Filho, 0 

Presidente — Dr. Oetavio Pimentel do 
Monte. 

I o supplente — Dr . João Dias de 
Paiva. 

2 o supplente — Dr. Nicolau Ciancio. 

DÉCIMA S É T I M A SECÇÃO ' 

Fiscalização do Serviço de Odontologia, 
praça da Republica, 141-A 

Presidente — Dr. Gabriel Ferreira 
Lage. 

I o supplente — Dr. Antenor Reis de 
Assis. 

2 o supplente — Dr. Felippe Jacob. 

DÉCIMA OITAVA SECÇÃO 

Archivo Nacional — Saguão (lado d i 
r e i t o ) , praça da Republica 

Presidente — Dr . João Alcides Be
zerra Cavalcante. 

I o supplente — Dr . Nelson Carlos de 
Mello e Souza. 

2° supplente '— Dr . Lourival Fontes. 

ESPIRITO SANTO 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Delegacia Fiscal da Prefeitura, rua Ma
chado Coelho, 32 

Presidente — Dr. Ricardo de Almeida 
Rego. 

1* supplente — Dr. Cláudio da Costa 
Ribeiro. 

2" supplente — Dr. Luiz Gonzaga de 
Mello.. ' 

SEGUNDA SECÇÃO 

Deposito Municipal, rua Machado Coe
lho n. 124 

Presidente — Dr. Frederico da Silva 
Ferreira. 

1° supplente — Dr. Oscar Castilho 
Daitro. 

2 o supplente — Álvaro de Moraes.. 
TERCEIRA SECÇÃO 

Escola Publica Luiz de Camões, rua Dr. 
Carmo Netto 60, sobrado (parte da 
frente) 
Presidente — Dr. Eurico da Rocha 

Portella. 
I o supplente — Dr. Numeriano Cor

rêa de Mello. 
2o supplente — Dr. Adaucto Coelho de 

Rezende. 
QUARTA SECÇÃO 

Escola Publica Luiz de Camões, rua Dr, 
Carmo Netto 60, sobrado (fundos) 
Presidente — Dr. Raul Gomes de MaU 

tos. 
P supplente — Dr. Gualter Adolpho 

Lutz. 
2° supplente — Dr. Carlos Lessa dé 

Vasconcellos. 

QUINTA SECÇÃO 

Departamento de Educação (ala direi
ta, térreo) — Largo Estacio de Sá, es
quina da rua S. Christovão. 
Presidente — Dr. Belmiro Bretas. 
I o supplente — Cantidio Paes Leme. 
2° supplente — Dr. Isidoro Campos., 

SEXTA SECÇÃO 

Departamento de Educação (ala direita), 
sobrado, largo do Estacio de Sá, es
quina da rua São Christovão 
Presidente — Dr. Adolpho Gigliotti. 
1° supplente — Tenente Antônio Cí

cero Gaívao. 
2° supplente — Dr . Álvaro Barbosa 

Rodrigues Pereira. 

S É T I M A SECÇÃO 
m 

Departamento de Educação (ala esquer
da), térreo, largo do Estacio de Sá, 
esquina da rua São Christovão 
Presidente — D r . Sebastião Moreira' 

de Azevedo. 
1° supplente — Dr. Cincinato de Ma

galhães Freitas. 
2 o supplente — D r . Antenor da Fon

seca Rangel F i lho . 
OITAVA SECÇÃO 

Departamento de Educação (ala esquer
da), sobrado, largo do Estacio de Sá, 
esquina da rua São Christovão 
Presidente — Dr. Raul Caracas. 
1° supplente — Dr. Antônio da Silva 

Maia Fi lho. 
2 0 0 supplente — D r . Assueero Espi-

nheiro. 
NONA SECÇÃO 

Escola José Pedro Varella (ala direita)'* 
frente, rua São Christovão, 18 

Presidente — Dr. Jorge de Godoy. 
1° supplente — Dr. Aloysio Francisctf 

de Castro. 
2° supplente — Dr. Livio de Araújo 

Porto. 
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DÉCIMA SECÇÃO 

Escola José Pedro Varella (ala direita), 
fundos, rua São Christovão, 18 

Presidente — Dr. José Maria da Silva 
Rosa Júnior . 

1° supplente — Dr . Álvaro Sarmento 
do Valle. 

2o supplenfe — Dr. Luiz Antônio Mon
teiro Lmdenberg. 

DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO 

Escola José Pedro Varella (ala esquer
da), frente, rua São Christovão, 18 
Presidente — Dr. Maurício João Bar-

balho Uchôa Cavalcante. 
1° supplente — Dr. Augusto Neiva de 

Sá Pereira. 
2° supplente — Dr. Adelstano Soares 

dc Mattos Porto d'Ave. 
DÉCIMA SEGUNDA SECÇÃO 

Escola José Pedro Varella (ala esquer
da), fundos, rua São Christovão, 18 

Presidente — Dr . Antônio Souto Cas-
tagnino. 

I o supplente —• Dr . Alvimar de Car
valho. 

2' supplente — Pandiâ Hermann 
Tautphoens Castello Branco. 

GAMBOA 
PRIMEIRA SECÇÃO 

Escola Publica José Bonifácio (ala d i 
reita), rua da Harmonia, 80 

Presidente — Dr. Oscar Francisco de 
Freitas. 

I o supplente — Dr. Oscar Corroa dos 
Santos. 

2 o supplente — Olinda Rosina Bi t 
tencourt. 

SEGUNDA SECÇÃO 

Delegacia Fiscal da Prefeitura, rua 
Bento Ribeiro 

Presidente — Dr. Sylvio Leão Tei
xeira . 

I o supplente — Mario Antônio Fer
reira. 

2° supplente — Luiz Oudim Seabra. 
TERCEIRA SECÇÃO 

Escola Publica José Bonifácio (ala es
querda), rua da Harmonia, 80 

Presidente — Dr. Paulo de Lyra Ta
vares. 

I o supplente — Dr . Alberto Ferreira 
de Abreu Filho. 

2° supplente — Dr. Adolpho Baptista 
Nogueira. 

Dado e passado, nesta cidade do Rio 
de Janeiro, aos oito dias do mez de 
outubro do anno de mil novecentos e 
trinta e quatro. Eu, Ivane Evaristo de 
Oliveira, pelo escrivão, subscrevo. — 
Ivane Evaristo de Oliveira. — Antônio 
Rodotpho Toscam Espinola. 

NONA ZONA ELEITORAL 

EDITAL DE REGTIFICACÃO 

O doutor João Severiano Carneiro da 
Cunha, juiz da 9 a Zona da 2 a Circuns-
cripção Eleitoral do Districto Federal, 

Faz saber aos que o presente edital 
virem ou delle tiverem conhecimento 
que de accordo com a lei e por terem 
sido publicadas com incorrecções no Bo
letim Eleitoral n . 103 de 5 de outubro 

corrente ás folhas 4.162 e 4.109 os no
mes do presidente da 9 a Secção Eleitoral 
do Districto do Engenho Velho e do 2 o 

supplente da 14 a Secção ao Engenho 
Velho é feita a rectificação dos refe
ridos nomes como abaixo se segue : 

ENGENHO VELHO 

N O N A SECÇÃO 

Instituto Ferreira Vianna — Rua Ge
neral Canabarro n. 412 (Portaria) 
Presidente — Dr . Dario Terra Borges 

da Costa (e não Dario Terra Borges). 
DÉCIMA OUARTA SECÇÃO 

Escola Azevedo Sodré — Rua Barão 
de Ubá n . 79. 

2 o supplente — Dr. Alberto Juvenal 
do Rego Lins (e não Dr . Maurício Jop-
pert do Rego L ins ) . 

E para constar mandou passar o pre
sente na forma da lei . Dado e passado 
nesta cidade do Rio de Janeiro, os 8 
dias de outubro de 1934. Eu, Francisco 
Faria, escrivão, o mandei dactylogra-
phar, subscrevo e assigno — Francisco 
Faria. — João Severiano Carneiro da 
Cunha. 

NONA ZONA ELEITORAL 

EDITAL DE KECTIFICAÇÃO 

O dr. João Severiano Carneiro da 
Cunha, juiz da 9 a Zona da 2 a Circunscri-
pçâo Eleitoral do Districto Federal. 

Faz saber aos que o presente edital 
virem ou delle noticia tiverem que de 
accordo com a lei fica rectificada pela 
forma abaixo a localização das mesas 
receptoras de votos da 3 a e da 4 a secções 
eleitoraes do districto municipal de 'En
genho Velho, componente desta nona 
zona para o pleito do 14 de outubro cor
rente publicada com incorrecções ás fo
lhas 316 e 317 do supplamento do Bo
letim Eleitoral n . 101, de I o de outubro 
corrente : 

ENGENHO VELHO 
TERCEIRA SECÇÃO 

Superintendência de Obras e Transpor
tes (antigo Desifectorio da Saúde Pu
blica — ala esquerda) — Praça da 
Bandeira n. 72. 

QUARTA SECÇÃO 

3 a Delegacia de Saúde Publica 'antigo 
Desinfectorio da Saúde Publica — ala 
direita) — Praça da Bandeira, n. 72. 
E para constar mandou passar na for-' 

ma da lei o presente edital. Dado e pas
sado nosta cidade do Rio de Janeiro, aos 
8 de outubro de 1934. Eu, Francisco Fa 
ria, escrivão, o mandei dactylographar, 
subscrevo e assigno. — Francisco Fa
ria. — João Severiano Carneiro da 
Cunha. 

NONA ZONA ELEITORA! 

EDITAL DE RECTIFICAÇÃO 

O doutor João Severiano Carneiro da 
Cunha, juiz da Non aZona da 2 a Circum-
scripção Eleitoral do Districto Federal, 
etc.: 

Faz saber aos que o presente edital v i 
rem ou delle tiverem conhecimento que 
por força de excusas legaes foram feitas 

as modificações que se seguem nas mesas 
eleitoraes dos districtos municipaes de 
Engenho Velho e da Tijuca, organizadas 
para o pleito a realizar-se em 14 de ou
tubro corrente e publicadas no Boietim 
Eleitoral n . 103, de 5 de outubro andante 
(folhas 4.102 a 4.103) — Engenho Ve
lho, 12 a secção — Departamento Nacional 
de Producção Animal — Rua Matta Ma
chado: 

I o supplente — Dr. Lauro Enéas*de 
Miranda (em substituição ao Dr. Leonar
do Severo Torrentes). 

14 a secção — localizada na Escola Aze
vedo Sodré — Rua Barão de Ubá n. 79. 

I o supplente — Dr. Francisco Noguei
ra (em substituição ao Dr . Armando P i 
mentel) . 

2 o supplente — Dr . José Bento do Fa
ria (em substituição ao Dr. Alberto Ju
venal do Rego Lins) . 

7 a secção — localizada na Escola Wen-
ceslau Braz (ala esquerda — Rua Gene
ral Canabarro, 338). 

I o supplente — Dr . Mario de Souza 
Aguiar (em substituição ao Dr. Augusto 
Serafim da Silva). 

T I J U C A 

0 a secção — localizada na Escola Publi
ca — Praça Hilda, 17, pavimento infe
rior. 

Presidente — Dr . Oscar Antônio de 
Mendonça (em substituição ao Dr. M i 
guel Maria Serpa Lopes). 

E para constar mandou passar o pre
sente edital de rectificação na forma da 
le i . Dado e passado nesta cidade do Rio 
de Janeiro, aos 9 de outubro de 1934. Eu, 
Francisco Faria, escrivão, o mandei da
ctylographar, subscrevo e assigno. — 
Francisco Farias. — João Severiano Car
neiro da Cunha. 

DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

O doutor Antônio Eugênio Magarinos 
Torres, juiz de direito da Décima Zona 
Eleitoral, faz saber, para conhecimento 
dos interessados, que resolveu localizar 
a primeira secção eleitoral no dislricto 
municipal de Engenho Novo na Escola 
Argentina, á rua Vinte e Quatro de Maio 
numero quinhentos e noventa e cinco, 
fundos. E para constar lavrei o presente, 
que será affixado no local do costume e 
publicado no Boletim Eleitoral. Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, 
aos oito dias do mez de outubro de mil 
novecentos e trinta e quatro. Eu, Cíd 
Vellez, escrevente, no impedimento do 
escrivão, Antônio Euacnio Magarinos 
Torres. 

_,RC!MA SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

. O doutor Antônio Carlos Lafayeftc de 
Andrada, juiz de direito da Décima Se
gunda Zona Eleitoral: 

^az saber .aos que o presente edital 
virem ou delle tiverem conhecimento, 
que ficaram definitivamente, constituí
das e localizadas as secções eleitoraes 
abaixo mencionadas : 

PIEDADE 
JUARTA SECÇÃO 

Escola Publica — Rua Almeida No
gueira, 27 

Presidente — Dr . Ângelo Punaro Ba
rata. 
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I o supplente — Dr. Hemeterio Fer
nandes de Queiroz. 

2o supplente — Dr. Lucilio Torres. 

QUINTA SECÇÃO 

Escola Publica — Rua Almeida No-
8'ueira, 27 

Presidente — Sr. Edfirard Rumann 
Soares. 

I o supplente — Dr. João Lopes Victo-
rino. 

2° supplente — Dr. Iberé de Abreu 
Martins. 

OITAVA SECÇÃO 

Escola Publica — Rua da Capella, 28 
Presidente — Dr. Emvsrdio Auttusto 

Cabral. 
1° supplente — Dr. Eduardo Gurgel 

do Amaral. 
2o supplente — Dr. Mario Bittencourt 

Sampaio. 
NONA SECÇÃO 

Escola Publica — Rua Assis Carneiro 
n . 169 

Presidente — Dr. Antônio Maurício 
do Lago. 

I o supplente — Dr. Manoel Santos 
Dias. 

2 o supplente — Dr. Antônio Alvares 
Barata. 

DÉCIMA QUARTA SECÇÃO 

Escola Publica (fundos) — Rua Vital 
n . 54 

Presidente — Dr . Edmundo de A l 
meida Monte. 

I o supplente — Dr . Gabriel de Souza 
Aguiar. 

2 o supplente — Sr. -Cícero de Maga
lhães Bom tempo. 

PENHA 
QUARTA SECÇÃO 

Escola Publica — Rua Leopoldina Rego 
n . 520 

Presidente — Dr . Josó Vieira Ma
chado. 

I o supplente — Dr. Luiz Francisco 
Rodrigues Mendes. 

2° supplente — Dr. Jsrge Silveira 
Martins Ramos. 

i 
SEXTA SECÇÃO 

Escola Conde de Agrolongo — Rua Conde 
de Agrolongo n . 41 

Presidente — Dr. Walfrido Bastos de 
Oliveira Filho. 

I o supplente — Dr . Jés Elias Carvalho 
de Paiva. 

2 o supplente — Sr. Antônio Gomes de 
Castro Murillo. 

Dado e passado nesta cidade aos oito 
de outubro de 1934 — (a) Antônio Car
los Lafayelte de Andrada. 

DECXJIA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

O doutor Afranio Antônio da Costa, 
juiz de direito da Décima Terceira Zona 
Eleiloral: 

Faço saber a todos os interessados, 
pelo presente edital, que, de accordo 
com a lei eleitoral e as Instrucções do 
Superior Tribunal Eleitoral ficaram as
sim constituídas e localizadas as mesas 
receptoras das secções desta Décima 
Terceira Zona: 

ANCH1ETA 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Rua das Flores n . 29 (Ricardo de A l 
buquerque) —-Escola Publica 

. Presidente — Dr. Clotario Alves Bor
ges. 

I o supplente — Dr. Orlando Ventura. 
2° supplente — Dr. Francisco de Avel-

lar Balthazar da Silveira. 
SEGUNDA SECÇÃO 

Rua Nazareth n . 5 (Anchieta) 
Presidente — Dr. Alberto Gomes Pe

reira. 
I o supplente — Dr . Irineu Bandeira 

da Costa. 
2 o supplente — Dr . Júlio Nicolas. 

PAVUNA 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Avenida Automóvel Club (Vicente de 
Carvalho) — Escola Publica Mixta 
Presidente — Luiz Wanderley Coelho 

de Aguiar. 
I o supplente — Amphiloquio de Cam

pos Tupinambá. 
2 o supplente — Dr. José Damasceno 

Pinto de Mendonça. 
SEGUNDA SECÇÃO 

Delegacia Fiscal Municipal da Pavuna 
.— Rua Pereira de Araújo n. 37 — 
Estação de Irajá. 
Presidente — Dr. Nelson Cortes de 

Alvarenga Fonseca. 
I o supplente — Dr. Francisco Borges 

Ramos. 
2 o supplente — Raymundo da Fon

seca Maraues. 
TERCEIRA SECÇÃO 

Escola Publica — Estrada Monsenhor 
Felix n . 1.023 

Presidente — Conego Dr. Francisco 
Mac Dowell. 

I o sunolente — Dr. Alfredo Egydio 
de Oliveira. 

2o supplente — Dr. Fábio Guimarães, 
de Macedo Soares. " ' 

QUARTA SECÇÃO 

Estrada Monsenhor Felix n . 674 — Pré
dio particular 

Presidente — Dr. José Mathias Gur
gel do Amaral. 

I o sunolente — Ezeouiel Conde. 
2" supplente — Dr. Ernani Pinto de 

Faria. 
MADUREIRA 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Rua Maria Freitas n . 26, sala da es
querda (entrada pelo portão da es
querda e sahida pela porta do centro 
do prédio) — Escola Publica. 
Presidente — Dr . Adalberto Darcy. 
I o supplente — Dr . Thomaz Delfino 

"dos Santos. 
2 o supplente — D r . Quintino Bar

bosa de Figueiredo. 

SEGUNDA SECÇÃO 

Travessa Portella n . 34 — Delegacia 
Municipal 

Presidente — Dr. Luiz Cavalcanti 
F i lho . 

1° supplente — Dr . Allyrio Salles 
Coelho. 

2 o supplente — Dr . Paulo de A n 
drade Martins Costa. 

TERCEIRA SECÇÃO 

Estrada Marechal Rangel n . 33 — Es
cola João Pinheiro 

Presidente — Dr . Heitor da Fonseca 
e Silva Lahmeyer. 

I o supplente — Dr. Carlos Robillard 
de Marigny. 

2 o supplente — Dr . Mario Lamberti 
de Lacerda. 

QUARTA SECÇÃO 

Estrada Marechal Rangel n . 33 — Es
cola João Pinheiro 

Presidente — Dr. Frederico da Silva 
Souto. 

1° supplente — Dr. Armando Mes
quita. 

2° supplente — Dr. Pedro Pernam
buco Fi lho. 

QUINTA SECÇÃO 

Estrada Marechal Rangel n . 939 — Es
cola Publica (sala dos fundes) 

Presidente — Dr . José França Júnior. 
I o supplente — Dr. Haekel Moreira 

Guimarães. 
2 o supplente — Dr . Alberto Ision 

Ponte. 
* S E X T A SECÇÃO 

Estrada Marechal Rangel n . 939 Escola 
Publica (sala dos fundos; 

Presidente — Dr. Arthur Possolo. 
1° supplente — Cornelio Jardim. 
2 o supplente — Armando Pimentel. 

SÉTIMA SECÇÃO 

Rua Conselheiro Galvão n. 38 — Posto 
de Saúde Publica 

Presidente — Dr. Estevão Pires Fer
rão. 

1° supplente — Coronel Carlos Ama-
deo de Carvalho. 

2 o supplente — Dr. João Felippe do 
Sampaio Lacerda. 

OITAVA SECÇÃO 

Estrada Marechal Rangel n . 209 (entra
da pela varanda da esquerda e sahida 
pelos fundos), sala dos fundos — Es
cola Publica 
Presidente — Dr. Mario Newton de 

Figueiredo. 
I o supplente — Dr . Alcides Pinheiro 

Marques Canário. 
2 o supplente — Dr . Raul Buarque 

Guimarães. ' 
NONA SECÇÃO 

Rua Maria Freitas n. 20 — Escola Pu
blica (sala da direita, entrada pelo 
portão da direita e sahida pela porta 
do centro do prédio) . 
Presidente — Dr . Renato Octavio de 

Britto Araújo. 
1° supplente — Dr . Carlos Burle de 

Figueiredo. 
2o supplente — Dr. Lybio Vieira de 

Rezende. 
DÉCIMA SECÇÃO 

Estrada Marechal Rangel n . 309 
Presidente — D r . Henrique Carlos 

Meyer. 
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I o supplente — Dr . Carlos Henrique 
da Silveira Aluller. 

2 o supplente — Dr . Adherbal Salva
dor Cattoíe. 

DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO 

Estrada Marechal Rangel n . 209 — Es
cola Publica 

Presidente — Dr . Ananias Theophilo 
de Serpa». 

1* supplente — Dr. Jorge Pereira L a -
roque. 

2o supplente — Dr. Aristogiton Theo
philo de Carvalho. 

, JACARÉPAGTJÁ. 
PRIMEIRA SECÇÃO 

Praça Barão da Taquara n . 45 — Escola 
Haiti 

Presidente — Dr. Emilio Pimentel de 
Oliveira. 

I o supplente — Dr. Hencdino Marcai. 
2 o supplente — Dr . Armando Mon-

' teiro. 
SECUNDA SECÇÃO 

Rua Cassú n. 93 — Escola Ceará (sala 
da frente: entrada e sahida pela va
randa lateral) 
Presidente — Dr. Alberto Coelho cie 

Faria. ' 
P supplente — Dr. Alfeo Diniz Gon

çalves . 
2 o supplente — Dr . Carlos Pereira de 

Almeida Ranoso. 
TERCEIRA SECÇÃO 

Rua Cândido Benicio n . 46 — Centro 
de Saúde Publica 

Presidente — Dr. Abel Peixoto Meira. 
P supplente — Dr . Antônio de Ar ru 

da Câmara. 
2o supplente — Dr. Paulo Américo 

Silvado. 
QUARTA SECÇÃO 

Rua Cândido Benicio n . 239 — Escola 
Bahia (edifício contíguo ao princi
pal) 
Presidente — Dr. Carlos de Medeiros 

Jansen Ferreira. 
P supplente — Dr. Silverio Nunes 

Ramos. 
2o supplente — Dr. Jorge SanfAnna. 

QUINTA SECÇÃO 

Rua Cassu' n . 93 — Escola Ceará (sala 
dos fundos da varanda; entrada pela 
varanda e sahida pelos fundos do pré
dio) . 
Presidente — Dr. Manoel Deodoro da 

Fonseca Hermes. 
I o supplente — Dr . Jayme Marques 

de Oliveira. 
"2° supplente — Jorge Moysi França. 

SEXTA SECÇÃO 

Rua Coronel Rangel n . 80 — I o Districto 
da Inspeetoria de Águas c Esgotos (sa
la dos fundos) 
Presidente — Dr. Luiz Franco. 
i° supplente — Dr. Heraclio Rodri

gues. 
2° supplente — Dr. Antônio Tavares 

Bastos. 
SÉTIMA SECÇÃO 

Rua Coronel Rangel n . 80 — I o Dis
tricto da Inspeetoria do Águas e Es
gotos (sala dos fundos). 
Presidente — Dr . Cezar do Rego Mon

teiro. 

1° supplente — Dr. Ghristovam Leite 
de Castro. 

2o supplente — Haydano de Almeida 
Corrêa. 

OITAVA SECÇÃO 

Rua Coronel Rangel n . 174 — Collegio 
Arte e Instrucção (sala da frente) 
Presidente — Dr. Rafael da Silva Xa

vier. 
I o sunolente — D r . Milton Nabuco 

Gameiro. 
2° supplente — Dr. Henrique Brandt 

de Freitas. 
NONA SECÇÃO 

Rua Coronel Rangel n . 174 — Collegio 
Arte e Instrucção (sala do meio) 

Presidente — Dr. Álvaro Baptista. 
I o supplente — Dr . Emilio Macedo. 
2° supplente — Dr. Alberto Dantas 

Carrilho. 
DÉCIMA SECÇÃO 

Rua Cândido Benicio n . 239 — Escola 
Bahia — Funccionará no prédio prin
cipal. 
Presidente — Dr. Odilon Gallotti. 
I o supplente — Dr . Tarquinio de 

Souza Fi lho. 
2o supplente — Dr. Sylvio Fróes de 

Abreu. 
DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO 

Rua Cândido Benicio n . 113 — I a D i 
visão de Estradas de Rodagem da 
Prefeitura Municipal. 
Presidente — Dr . José Joaauim Cos-

me Pinto. 
I o supplente — Dr . Mavr Cerqueira. 
2° supplente — Dr. Humberto Conde. 

DÉCIMA SEGUNDA SECÇÃO 

Rua Coronel Rangel n . 225 — Gymnasio 
Arte e Instrucção 

Presidente — Dr. Guilherme Gomes 
de Mattos. 

1° suoplente — Dr . ttenriaue de 
Novaes. 

2o supplente — Dr. Armando da Cosia 
Coelho. 

Rio de Janeiro. 8 de outubro de 1931 
— (a) Afranio Antônio da Costa. 

RECTIFICAÇÕES E OMISSÕES 
SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

EDITAL DE OMISSÕES 

O Dr . Martinho Gareez Caldas Barre
to, Juiz da 2" Zona Eleitoral, ern pleno 
exercício do seu cargo, na fórm.j da lei, 
etc: 

Faz saber aos que o premente edital 
virem, ou delle 'noticias tiverem, que 
foram omittidos no Boletim Eleitora! 
n . 101 (Supplomento) deste anno, os 
nomes dos seguintes cidadãos, perten
centes a esta 2* Zona Eleitoral, os quaes 
passarão a figurar nas seguintes se
cções: ^ 

Quarta Secção 
Pedro Bispo dos Santos. 

Quinta Secção 
Wladimir Gusmão de Andrade. 

Décima Secção 
Ilka Jobim Lenmertz Pellcgrino. 
Carlos Vicente Vallim. 

Décima Segunda Secção 
Floreneio Honorato de Oliveira. 

Décima Terceira Secção 
Iracema de Jesus Carvalho. 
José Antônio Ferreira. 
Jayme Araújo da Silva. 

Décima Quinta Secção 
Júlio Caminha Fiúza L ima. 
Léo dos Santos Reis. 
Lúcio de Mattos Goulart. 
Luiza de Moura Polinaria. 
Luiz Felíppe Grundo. 
Luiz Henrique dos Santos. 

Décima Oitava Seeçãü 
Maria Paiva de Magalhães Bastos. 
Maria Rita de Souza. 
Marcolino Rezende de Souza. 
Mario Tavares Filho. 
Maurício Ferreira Brandão. 
Nonato Teixeira Lopes. 
Olga Nogueira. 
Olympio Moreira Pacheco. 
Onofre Francisco Fernandes. 
Pedro Guedes Pinheiro. 

Décima Nona Secção 
Abdon José do Carmo. 
Abel José Chaves Fi lho. 
Aldahyr Villas Boas de Oliveira Rpmos. 
Aldo Manoel de Souza. 
Américo Martins de Oliveira. 
Américo de Souza e Silva. 
Américo Saraiva Corrêa. 
Américo Rodrigues Peixoto. 

Vigésima Secção 

Amilton Campos Soares. 
Ruth Pinho. 
João Francisco de Figueiredo. 
Abenir Sampaio. 
Américo Dias Alves. 
Américo Esteves da Rocha. 
Alderico Jefferson Silveira. 
Anchises Alves Porlelía. 
Anovaldo da Rocha. 
Antônio Barreto Praquer. 
Cândido Ferreira de Almeida. 
Carlos Sobrinho de Carvalho. 
Elita Rossas Nascimento. 
João Lima Figueiredo. 

Vigésima Primeira Sermão 
João de Mesquita Barros Filno. 
Luzia Gonçalves Ribeiro. 
Manoel Caminha Ferreira. 
Moacyr Carvalho Guimarãe?. 
Paulo Bandeira Brant. 
Sebastião Simões de Magalhães. 
Sidrack Monteiro. 
Sylvio Martins Pinheiro. 
Alcebiades da Silva Cordeiro. 
Alcindo Josó de SanfAnna. 
Alcino Ribeiro de Lyra . 
Aldo Newton Bezerra. 
Alfredo Ferraz Fi lho. 

Vigésima Segunda Soeção 

Américo Nogueira Bernaccln. 
Amilton Campos Soares. 
Antônio Dias de Oliveira. 
Antônio Gomes Fi lho. 
Heitor Baptista da Fonseca. 
Sylvio da Silva Porto. 
Ismael de Souza. 
João José Firmino de Medeiros. 
João Manoel da Silva Netto. 
Mathilde de Padua Pinto. 
Severiano Paulo da Fonseca. 
Carmello Barreto de Almeida. 
Juvenal Moreira da Costa. 
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Vigésima Terceira Secção 
Alfredo Francisco dc Carvalho. 
Alpheu Siqueira. 
Álvaro Valle da Costa e Sá Fi lho . 

Vigésima Quarta Secção 
Américo Pinho de Mesquita. 
Aristolino Tavares da Silva. 
Arthur Josó Henrique Pellcgrini 
Anlonio de Alcântara. 
Antônio Felix.dos Santos. 
Agenor de Souza. 
Antônio Curvai de Carvalho. 
Antônio Josó Vieira de Paiva. 
Breno Albuquerque Borborcma,. 
Bernardino Antônio de Abreu. 
Carolina Marques de Lima. 

Vigésima Quinta Secção 
Coriolano de Oliveira Mello. 
Carlos Fclippe Florct. 
Dcodoro Baptista Cabral, 
e mais os seguintes nomes que, por en
gano, sahiram nas i " , 2", 6", 7a, 0a, 14* 
e 26a secções: 
Urbano dos Reis Mello Filho, ' 
Zetto Cardoso Caldas. 
Waldemar de Carvalho. 
Waldemar dá Silva Leite. 
Severo Anthero da Silva. 
Sylvio Pedreira de Mendonça. 
Sinval Augusto Lins . 
Silvino Gabriel. 
Sigismundo Spiegel. 
Sylvio Pereira Lima. 
Valentim de Oliveira Cura. 
Waldemar Carrion- Ribas. 
Ricardo de Amorim Bezerra 
Violeta Taveira. 
Rubens da Rocha Celestino. 
Walfrido Jampery Reis. 

Vigésima Sétima Secção 
Eduarda Teixeira da Silva. 
Edgard Josó Adriano. 
Eurico Rodrigues Gonçalves de Oliveira. 
Edgard Patrício Ribeiro. 
Hercilia Moore. 
João Joaquim da Silva. 
Josó Antônio Roque de Amorim. 
Luiz Pereira Soares. 
Maria Vieira. 
Mario Magalhães Teixeira. 
Oswaldo Alves de Souza. 

Dado e passado nesta cidade do Rio 
de Janeiro, aos nove dias do mez de ou
tubro de mil novecentos e trinta e qua
tro. — Dr. Martinho Gareez Caldas Bar
reto, Juiz da 2 a Zona Eleitoral. 

SEGUNDA ZONA ELEITORA1 

Rua Frei Caneca n. 200 

EDITAL DE RECTiFICAÇÃO 

O Dr. Martinho Gareez Caldas Barre
to, Juiz da 2 a Secção Eleiloral, em pleno 
exercício do seu cargo, n ,J. forma da Lei , 
etc. 

Faz saber, aos que o presente virem 
ou delle noticias tiverem que, por terem 
sabido errados-os nomes abaixos mencio
nados no Boletim Eleitoral n. 101 .(Sup-
plemento), este Juízo ordenou se fizes
sem as seguintes rectificações: 

Primeira Secção '4 
Nomes certos — Nomes errados no B. E . 
Alexandre da Silveira Pithon — Ale

xandre da Silveira Pilhou. 
Alfredo Antônio Corrêa — Alfredo Anto-
i niq Corrêira. - ~~ . . .._ , 

Anchize de Lima Brandão — Audiscs dc 
Lima Brandão. 

Asthur Pereira dc Almeida — Arthur 
Pereira de Almeida. 

Marcilliano Ferreira Guimarães — Mar-
eellino Ferreira Guimarães. 

Maximiano Rodrigues de Carvalho — 
Maximiniano Rodrigues de Carvalho. 

Moysés Dorfmann — Moyses Dornmann. 
Octacilio Rolindo da Silva — Octacilio 

Bolindo da Silva. 
Octaviano Calmou Du Pin Galvão — 

Octaviano Galmão do Pin Galvão. 
Octavio Rodrigues Gonzales •— Octavio 

Rodrigues Gonçallcs. 
Octavio Rocha Schmidt — Octavio Rocha 

Sehimitdt. 
Onezimo Lima — Onezino Lima. 
Oswaldino Brum — Oswcddo Brum. 
Oswaldo dos Reis Nunes — Oswaldo 

dos Réis Júnior. 
Segunda Seeçâo 

Pedro da Costa Brittes — Pedro da Costa 
Britto. 

Fausto José Figueiredo — Fausto João 
Figueiredo. 

Floriano Lyra Neiva — Fioriano Lyra 
Neyva. 

José Camaz — José Cansas. 
José Martins Granha — Josó Martins 

Granhas. 
Paulo Affonso Gomes Anjos — Paulo Af

fonso Gomes Ângelo. 
Paulo Rosas Pinto Pessoa — Paulo Rosa 

Pinto Pessoa. 
Pedro José Paz Filho —- Pedro Josó 

Paes Filho. 
Pedro Victor Renault Durães Castanhei-
ra —- Pedro VictOt' Bcnault Durães 

Castanheiras. 
Terceira Secção 

Sezinaudo Marinho — Sezinando Ricar
do de Jesus. 

Aderaldo Franco Vianna — Adnaldo 
Franco Vianna. 

Antenor Vicente Azevedo — Antônio V i 
cente Azevedo. 

Carlos Vairo — Carlos Bniro. 
João Antônio da Costa Belliam — João 

Antônio da Gosta" Belhama. 
João Augusto Cavalléro — João Augusto 

Cavalleiro. 
João do Deus Reis Valle — João de Deus 

Reis Vali . 
João Roberto Sanford — João Roberto 

Sanídrt. 
Leão Caçador — João Caçador. 
Severino Bloise — Severino Beloise. 
Sylvestre Josó Silva — Snvestro José 
• Silva. 

Quarta Secção 
Adwffai de Souza Medeiros — Adonal d-.' 

Souza Medeiros. 
Alcindo Pacheco — Arlmílo Pacheco. 
Augusto José Chalréo — Augusto Josó 

Cbaéo. 
Francisco Leite dos Santos — Frr.ncis 

Leite dos Santos. 
Francisco Moura Horta Baiiiosa — Fran

cisco -Manoel Horta Barbosa. 
Ferdinando Giusti — Ferdmando Giosti. 
Fernando Cândido d'Alvear — Fernan

do Cândido d' Alvoar. 
Fernando Nogueira Castello Branco — 

Fernando Nogueira Castello Branc, 
Firmino Von Doellinger da Graça — 

Firmino Von Deollinger da Graça. , 
Miguel da Silva Mello Filho — Miguel 

da Silva Mello Silva. y " 

Mario Ferreira Lima — Mario Faceira 
Luiza. 

Sebastião de Paiva Magalhães Calvcl <— 
Sebastião de Paiva Magdhâes Palvet. 

Waldemar Rosa Seabra — Waldemar 
Ross Seabra. 

Djalmani Callafange Castello Branco — 
Djalmam Cadafoure Castello, Branco. 

Martinha Bomfim da Silva — Martinho 
Bomfim da Silva. 

Marianno Vicente Ferreira — Marianna 
Vicente Ferreira. 

Quinta Secção 
Gracelino Evaristo Costa — Gracilino 

Evaristo Costa. 
Guilherme Luiz D'Ales-^andro — Gui

lherme Luiz de Alexa.mre. 
Guilherme do Nascimento — Guilhcrmo 

do Nascimento. 
Nair Helena de Marques Leitão — Nair 

Herlma do Marques Leilão. 
Nauta Burity Formei — Nauta Burity 

Fornel. 
Nelcio Dourado Lopes — Nelcio Doura

do Soper. 
Narcizo dos Santos ÊUva — Narcy dos 

Santos Silva. 
Norma Alemida Cotta — Norina Almei

da Costa. 
Nelson Pedro da Silva — Nelson Pedra 

da Silva. 
Nicolau Midosi — Nic^líiu Midozi. 

Nicolau Rigoni — Nicolau Rignnii. 
Nilo Christoferson Arcos — Nilo Chris-

tofferson Anos. 
Norival Ernesto Gou^cr — Norival E r 

nesto Gaullier. 
Naum Traub — Naim.r Framb. 
Ursulla Maria Domingos Fedullo — 

Ursula Maria Domingos Fedulla. 
Waldomiro Ribeiro — Waldemiro R i 

beiro. 
Nair Falque Martins Alvas — Nair Zan-

que Martins Alves. 
Álvaro Antônio de Oliveira Soares — 

Álvaro Custodio de Oliveira Soares. 
Sexta Secção 

Armando Carrão de Moura Carijó — 
Armando Carrão de Moura. 

Floriano Fogaça - • Floriano Fogassa 
Irene Zobelein Porto — Irene SebeUcm 

Porto. 
Iracema Bellem — Iracema Belen. 
Isaac da Sib/aRosa — lsac da Süva 

Rosa. 
Josó Cyrillo\de Olivíira — José Gcillo 

de Oliveira. 
José Maria Pestana — Jcsé Maris Pes

tana. 
Josó Luiz Pereira — José Luiz Ferreira. 
Josó Francisco Telles — José Franco 

Telles. 
Seraphim Dutton — Seraphim Dulton. 
Annibal Alves.Moreira — Anninal Alves 

Moreira. 
Sinval Bittencourt — Silvai Bittencourt. ' 
Sylio Pereira Lima — Sylvio Pereira 

Lima. 
Sylvio Bressan — Sylvio Bressau. 
José Leucardino — José Bernardino. 

Sétima Secção 
Anonio Amancio Severino —- Antônio 

-Amancio Severiano. 
Arthur Gouvêa — Arthuro Gouvêa. > 
Hermes Blanco Gomes — Hermes Balcò 

Gomes. 
Humberto Bellas Maia — Humberto 

" Bellas. Maias, 
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Leonardo Leão — Leonardo de Leon. 
Lourival Attias Corroa — Lourival A l -

. tias Correia. 
Lourival Rodrigues Veneza — Lourival 

Rodrigues Belleza. 
Leopoldo Almeida Mattos — Leopoldo 

Almeida Marques. 
Luiz Bonarparte da Silva — Luiz Boa-

parte da Silva. 
Luiz do Azevedo Coutinho — Luiz dc 

Azevedo Coutinho. 
Ruy Campista — Raul Carapista. 
Xenophontes Americano dos Reis — He-

nophantes Americano dos Reis. 
Joaquim Flora Nogueira — Joaquim Flo

res Nogueira. 
Oitava Secção 

Antônio Manoel Silva Fontes — Antônio 
Manoel Silva Pontes. 

André Bernardes Silva — Anchi Bernar-
des Silva. 

Armando Gargoglione — Armcndo Gar-
galhone. 

Aron Kauffman — Aron Kanhman. 
Josó de Bulhões Cai valho — Josó de 

Buenos Carvalho. 
José Estrella Basile — Josó Estrella 

Brazile. 
Ramiro Gomes Pedrosa — Ramiro Go-

mess Pedrosa. 
Raul Bernardes — Raul Gernardo. 
Ruy Senna Malveira — Aüny dc Senna 

Malvcira. 
Seraphim Viegas dos Santos — Seragim 

Vilgas dos Santos. 
Alberto Henrique Zurnisíeg — Alberto 

Henrique Smmisteg. " 
Nona Secção 

Armando Affonso de Carvalho Lima — 
Armando Affonso de Carvalho Fi lho. 

Braz Humberto Rogério Chiarelli — Braz 
Humberto Chiareli. 

Dagoberto Senra Oliveira — Dagoberto 
- Souza Oliveira. 
Dente Francisco Sarlo — Dauto Fran

cisco Sarlo. 
Danton de Freitas da Costa Porto — 
Danton de Freitas da Costa Couto. 
Manoel de Azeredo Rocha — Manoel do 

Azevedo Rocha. 
Manoel do Carmo Cacilia — Manoel do 

Carmo Cacilhas. 
Manoel Joaquim de Almeida Redondo. 
Manoel Joaquim de Almeida Pudondo. 

Verissim Corrêa de Souza — Veríssimo 
Corroira de Souza. 

Manoel Martins dos Passos — Manoel 
Martini dos Passos. 

Victor Nunes Gondinho — Victor Nunes 
Godinho. • 

Virgílio Romão Bertholdo — Virgílio 
Bertholdo Romão. 

Décima Secção 
Antônio Eduardo Russomano — Antô

nio Eduardo Russourano. 
Alpheu Palma Garcia — Alpheu Balma 

Garcia. 
Carlos Porez da Silva — Carlos Pires da 

Silava. 
Edison Lopes Fogaça — Edson Lopes 

Fogaça. 
Edgard de Oliveira Balthar — Edgard 

de Oliveira Balthazar. 
Estanislau Fl ix Leszezynski — Estanis-

lau Felix Leszeynski. 
José Santoro — José Santouro. 
Odette Agda Pedroso Lang Lima — 

Odette Agda Pedroso Lage Lima. 

Oswaldo Annos Pires — Oswaldo Nunes 
PcrGz. 

Thales Fernandes Silva — Thalis Fer
nandes Silva. 

Theophilo Costa — Theolhulo Costa. 
Thomaz Henry White — Thmas Henry 

Whyte. 
Zacharias Gomes Lima — Zacarias Go

mes Lima. 
Alfredo Kempff Fiúza Guimarães — A l 

fredo Kempk Fiúza Guimarães. 

Décima Primeira Secção 
Alláir de Lima Torres — Altair de Lima 

Torres. 
Amador Lovisi — Amador Dovise. 
Annair Nogueira Bernacchi — Annan 

Nogueira Bernacchi. 
Armindo Telles Menezes — Arlindo Tel

les Menezes. 
Cesalpino Rodrigues Freitas — Cesopino 

Rodrigues Freitas. 
Christino- Oliveira — Cristiano Oliveira. 
Elias de Oliveira Helenes — Elisio de 

Oliveira Elenes. s 
Francisco Olympio de Campos — Fran

cisco Olivio de Campos. 
Manoel Bueno Ormerod — Manoel Bru 

no Ormerod. 
Manoel Joaquim de Souza Lemos — M a ~ 

noel José de Souza Lemos. 
Manoel Grota Carrotéro — Manoel Gro

ta Carreiro. 
Waldemar dos Reis Gordilho — Manoel 

dos Reis Gordinho. 
Manoel de Souza Talma — Manoel de 

Souza Taliman. 
Augusto Rozolen — Augusto Roalen. 
Alberto Paraíso Gutierrez — Alberto 

Paraíso Gutherrez. 
Manoel da Grota Carreiro — Manoel da 

Grota Carreito. 
Aurelia Pego de Amorim — Amélia Pe

go de Amorim. 
Eduardo Augusto Pinto de Siqueira Jú

nior — Eduardo Augusto Pinto de S i 
queira Julsio. 

Luiz Toledo Sanches de Almeida — Luiz 
Toledo Saches de Almeida. 

Vicente de Padua Giangiarullo — Vicen-
. te de Padua Grangiarullo. 

Wan Fuyl de Albuquerque Lima — Wan 
Tuyl de Albuquerque L ima . 

Décima Segunda Secção 
Antônio Cyriaco Duarte — Anlonio 

Ariaco Duarte. 
Armando Bernacchi Filho — Armend 

Bernacchi Fi lho. 
Américo Marques Cavalléro — Américo 

Marques Caballóro. 
Benedicto Rufino Rosas — Benedicto 

Rufino da Rocha. 
Edi>rdo Augusto Pinto de Siqueira Jú 

nior — Eduardo Augusto Pinto de S i 
queira Julsio. 

Erico Ferreira Pacheco — Eurico Fer
reira Pacheco. 

Eugênio Josó Bernardes — Eugênio To
se Bernardes. 

Leão Camillo de Moraes Estevão — Leon 
Camillo de Moraes Estevão. 

Leão José Ferreifra — Leon Josó Fer
reira. 

Luiz Maria Beaurapaire Roham Pinto 
Peixoto — Lpiz Maria Beaurepaire 
Roham Pinto- Peixoto. 

Luiz Lanza — Luiz Lauza. 
Neon Pereira da Silva — Leon Pereira-

da Silva. 
Victorino Domingos Alves Maia Júnior 
— Victorino Domingues Alves Meyer 

Júnior. 

Virgílio Hegesippo de Alcântara César 
— Virgílio Hegasippo de Alcântara 
César. 

Décima Terceira Secção 
Antônio Ferraz Fuzáro —- Antônio Fer

raz Fazaro. 
Joaquim Castro Montenegro — Joaquim 

da Costa Montenegro. 
Joaquim Antunes Oliveira — Joaquim 
Antnunes Oliveir. 
Joaquim Belém — Joaquim Belin. 
Joaquina Moreira Martins Reis — Joa

quim Moreira Martins Reis. 
Bemvindo de Pontes — Bemvinda de 

Pontes. 
Décima Quarta Secção 

Alfredo Maurell Filho — Alfredo Mau-
reli F i lho . 

Armênio Augusto Borelli — Américo 
Augusto Borell i . 

Azuil Bernacchi — Aznil Bernacchi. 
Hygino Pereira Vianna — Hygino Pe

reira Vianna. 
João Anaximandro de Souza — João 
" Anacimandro de Souza. 

João Machado Soares — João Machado 
Soão. 

Raphael Forni — Raphael Foml . 
René Lacletta — René Bachette. 
Rosalina Almeida Alcovér — Rosalino 

Almeida Alcover. 
João Lopes Ypiranga dos Guaranys F i 

lho — João Lopes de Miranda de 
Guarany Fi lho. 

Anony Albuquerque de Sá — Amny A l 
buquerque de Sá. 

Rizzo Gath Baptista — Rizzo Queíh Ba
ptista. 

Rogério Gi l Martins — Roberto Gil 
Martins. 

Décima Quinta Secção 
Jacintho Tobias Ferreira — Jacintho 

Tobias Pereira. 
Jacques de Carvalho Bempet — Jaques 

de Carvalho Bempet. 
Jacy Oliveira — Jacu Oliveira. 
Júlio Curvello d'Ávila Júnior — Júlio 

Corvello d'Ávila Júnior. 
Manoel" Antônio da Silveira Buim — Ma

noel Antônio da Silveira Brum. 
Manoel Brum Júnior — Manoel Bruno 

Júnior . 
Manoel Maximiano Schorte — Manoel 

Maximiniano Schorte. 
Mario Francisco Faccini — Mario Fran

cisco Taccini. 
Renau Joaquim Silverio dos Reis — Re-

nan Joaquim Silverio dos Reis. 
Ricardo Theodoro Hauselor — Ricardo 

Theodor Henseler. 
Roberto de Mello Campebell — Roberto 

de Mello Campei. 
Roberto Nelson Lanzeloti — Roberto 

Nelson Lanzerotte. 
Roque José Romão — Rocque José Rol-

mão. 
Rubens Carlos Ferreira Serrano — Ru

bens Carvalheira Serrano. 
Ruy da Fonseca Galvão — Ruy da Fon-
ser Galvão. 
Carlos Luiz Dalle — Carlos Luiz Va ! le. 
Claudemira Augusta Cavalleiro — Clau-

demira Augusta Cavalhero. 

Décima Sexta Secção 
Antônio Abrantes Silva — Antonil 

Abrantes Silva. 
Adinarbe Vieira da Silva — Adimarbo 

Vieira da Silva. 
Cleodon Pessoa Chaves — Clcodoro Pes

soa Chaves. 
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-Júlio Berto Girio Filho — Júlio Berto-
cirio Fi lho. 

Jorge Henrique Van Nyvel — Jorge 
Henrique Van Nevell. 

Jayme Adamur Soares — Jayme Ada-
mor Soares. 

Jonas Vicente Ferreira — Jarbas V i 
cente Ferreira. 

Joel Foram de Oliveira Roxo — Joel 
Founn de Oliveira. 

Júlio Fernandes Lopes — Júlio Ferreira 
Lopes. 

José Luiz Ribeiro Horta — João Luiz 
Ribeiro Horta. 

Milton Guites — Milton Guides. 
Maer Toster Ferreira — Maer Tostes 

Ferreira. 
Margarida Betim Paes Leme — Mar-

garido Betim Paes Leme. 
Maria Amélia Cavalléro — Maria Amélia 

Cavalloiro. 
Maria Dorynéa de Carvalho — Maria 

Doryléa de Carvalho. 
Mario Hermogenes da Silva — Mario 

Enhozio da Silva. 
Ornar Campello — Osmar Campello. 
Oldemar , Thompson — Aldemar Tom-

pson. 
Décima Sétima Secção 

Appolinario Saussier — Appolinario 
Sanssier. 

Ayristom Dionysio Alves — Agriston 
Dionysio Alves. 

Carlos de Freitas Bahicnse — Caries de 
Freitas Bahneise. 

Cloudamiro. José Rocha — Claudomiro 
José da Rocha. 

Eduardo Grota Carretero — Eduardo 
Grafa Carreíciro. 

Eduardo Pessoa Mohampt — Eduardo 

Eliseu Jacob — Elisio Jacob. 
Eraldim Fontoura Cunha — Eraldino 

Fontoura Cunha. 
Eschílo Monitani — Esquilo Monttani. 
Hercilia Costa — Ercilia Costa. 
Leonardo Henriques Taylor da Costa — 

Leonardo Henrique Taylo da 
Orestes Benevenuto Indele — Orestes Be-

nevenuto Indie. 
Orestes Zap^rolli — Orestes Laparone. 
Origines Teixeira Coelho — Ongenes Tei

xeira Coelho. 
Otto. Pfaltzgraff — Otto Faltzgraff. 
Oswaldo Gonçalves Castro Saldanha — 

Oswaldo Castro Saldanha. 
Oswaldo da Costa Picado — Oswaldo da 

Costa Ricardo. 
Oswaldo Magalhães Lima — Oswaldo Ma

galhães Júnior. 
Euderne Prinolia — Duarne Prinolla. 
Elisa Mariano de Oliveira r Elvisa Ma

riano de Oliveira. ' 
Oswaldo Fittermann — Oswaldo Gutter-

man. 

Zacharias de Mello Figueiredo — Zaca
rias de Mello Figueiredo. 

Zeyna Moreira Guimarães — Zeina Mo
reira Guimarães. 

Archimedes Maciel Nicola Sperduto — 
Archimedes Maciel Nicola Sperdu. 

Dipollo Gonçalves — Apollo Gonçalves. 
Décima nona secção 

Jarbas Farias Diniz — Jardas Farias D i 
niz. 

Galdino Santos — Galvino Santos. 
Dacio de Carvalho — Decio de Carvalho 
Osman Plaisant — Osman Plessant. 
Alcides Rosa — Alcides Rossa. 
Carlos Bento Hormain — Carlos Bento 

Hormani. 
Carlos Edleus Vieira — Carlos Edlens V i 

eira. 
Danilo Soares — Daniel Soares. 
João Poncio de Oliveira — João Pancio 

de Oliveira. 
Octavio de Azeredo Silva — Octavio de 

Azevedo Silva. 
Alberto Ortemblad — Alberto Orlem-

bland. 
Lauro Pinheiro Jamacarú — Lauro L i 

moeiro Jamacarú. 
Mamilhos Francellino dos Santos — Mau-

rilhos Francellino dos Santos. 
Octaviano da Silva Louzada — Octaviano 

da Cunha Louzada. 
Oswaldo Cacim — Oswaldo Keini . 
Salvador Grupillo — Salvadro Grupillo. 
Zeferino de Faria Pires — Zeferino de 
Faria Fi lho. 

.João Pereira de Carvalho Sá — João Pe
reira de Carvalho. 

Theopbilo Saavedra Ribeiro — Theophito 
S. Ribeiro. 

Oscar Francisco de Sá — Oscar Franco 
de Sá. 

Rubem Silva — Rubem Chindler. 
Mario Bento da Costa — Mario Branco 

da Costa. 
Nicolau Caggiano — Nicolau Gaggiano. 
Severino Florcncio de Barros — Severino 

Frencio de Barros. 

Vigésima terceira secção 
Miguel Lapaty — Miguel Bapaty. 
Rubens Punaro Barata — Rubens Puraro 

Barata. 
Arygal Pereira de Mello — Aryzal Pe

reira de Mello. 
Claudionor da Silveira Bezerra — Clau-

dionor de S. Bezerra. 
Ernesto Insausti — Ernesto Insansti. 
Luiz Rodrigues de Freitas — Luiz Ro

drigues de Frietas. 
Spala Vicenzo — Spata Vicente. 
Adindo Victor Rebello — Arlindo'Victor 

Ribeiro. 
Luiz Victor Resse de Gouvôa — Luiz V i 

ctor Esse de Gouvêa. 
Paulo Prates Ennes — Paulo Prates Go

mes. 
Sizenando Esteves Valladares — Size-

nando Esteves Vasconcellos. 

Décima Oitava Secção 
Cesare Augusto Musso — Cesari Augusto 

Mussu. 
Georgc Luiz Rudge — Jorge Luiz Rudge. 
José Teixeira Lyra — José Ferreira Lyra. 
José de Castro Sthel Filho — José de Cas

tro Stael Filho. 
José Esmerio — José Emerio. 
Paulo Maurício de Andrade Amora — 

Paulo Maurício de Andrade Aurora. 
Pedro Bernardes de Araújo — Pedro Ber

nardo de Araújo. 
Pedro Serrado Filho — Pedro Leirado 

Filho. 
Pery da Conceição Gomes Pinto — Pery 

da Conceição Gomes Filho. 

Vigésima secção 

da SÍT/va Cardogo. 
Oswaldo Baptista de Medeiros — Oswal

do Baptista de Menezes. 
Oscar Alves Cirino — Oscar Alves Sirillo. 
Salviano Francisco César — Sluniano 

Francisco César. 
João Marandino — João Mirandino. 
Joaquim Henriques Maranha — Joaquim 

Henriques Maranhão. 
Waldemiro Affonso Diniz — Waldomiro 

Affonso Diniz. 
Carlos Navarr? — Carlos Navasso. 
Dario Bartholomeu — Darcy Bartholo-

meu. 
Francisco Ferraz Penedo — Francisco 

Feddaz Penido. 
Ornar Campos — Osmar Campos. 
Valentim Leusviski — Valentim Lisne-

vskw. 

Vigésima primeira secção 
Bernardino Ferreira da Costa e Souza — 

Bernardino Ferreira da Costa. 
Nelson Ardemani Meynier — Nelson Or-

demani Meynier. 
Hernani Nogueira da Silva Costa — Her-

nani Nogueira da Costa. 
Jorge Naylor — Jorge Maynor. 
Oswaldo Neiva Serva — Oswaldo Neiva 

Silva. 
Waldo de Souza Carvalho — Waldo de 

Souza Tavares. 
Angelino Cuoco — Angelino Cuoso. 
Denizard Scott de Almeida — Benizard 

Scott de Almeida. 
Oswaldo Joaquim Tiberio — Oswaldo 

Joaquim Ribeiro. 

Vigésima segunda secção 
Rodolpho Dourado Lopes — Rodolpho 

Douzado Lopes. 

Vigésima quarta secção 
Coriolano Ribeiro Dutra — Coriolindo Ri-

'• beiro Dutra. 
Mario Bernardes Pinho — Maro Bernar

des Pinho. 
Aureliano-.da Costa Araújo — Aurcliano 

fia Rocha Araújo. 
Affonso Vargas — Affonso Vergas. 

AniUMcíaçio. 
Henrique Curtinhas — Henrique Couti

nho. 
Isidoro Freibrun.— Isidoro Freitr im. 
José de Salles Coquet — José Soares Ca-

quet. 
Lindolpho José Ferreira — Ludolpho 

José Ferreira. 
Maurício Seidemann — Maurício Leid-

mann. 
Roque Mendes Marcos — Roque Mendes 

Marques. 
Sylvio Senna Malveira — Sylvio Senna 

Malvieira. 
Waldemar Romano França — Waldemar 

Romano Franco. 
Custodio Domingues Corrêa — Custodio 

Domingos. 
Vigésima quinta secção 

Alexandrina Viriato Freitas — Alexandre 
Viriato Freitas. 

Alistes Mattos — Eliataes Mattos. 
Augusta Maria Bomfim — Augusta Ma

ria Bomfino. 
Carmine Di Sabato — Carmini di Sabalo. 
Guilmar Gomes Velloso — Gilnar Gomes 

Velloso. 
Targino da Silva Lopes Filho — Targin-

da da Silva Lopes Fi lho. 
Magdalena Mosselin — Magdalena Mus

selina. 
Noemi da Silveira Moita — Noemi dá 

Silva Motta. 
Anna Liberto Milhão — Anna Lorêto Mi

lhão. 
Anna Thereza Moniz de Aragâo Cruz — 

Anna Thereza Montz de Aragâo Cruz. 
Luiza Alves da Silveira — Luiza Alves 

da Silveifa. 
Luzia Dias Arouca — Luiaz Dias Arouea. 
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Luiza Oruellas de Souza Tavares — L u i 
za Oruellaá de Souza Tavora. 

Maria Luiza de Araújo Galvão — Maria 
' de Lourdes de Araújo Galvão. 

Adeíia Martin de Araújo Oliveira Gui 
marães — Adelia Maria de Araújo 
Guimarães. 

Adelaide Rodrigues de Castro — Alayde 
Rodrigues de Castro. 

Amélia Manesque —- Aurelia Manesque. , 
Brandina Maneski — Brandia Manes-

kclt. 
Cacilda de Castro — Ceeilia de Castro. 
Clarinda Pedroso Barbosa — Clarinada 

Pedroso Barbosa. 
Claudemira Meirelles — Clademira Mei

relles. 
Carolina Mazoni — Carolina Mascui. 
Clara Lázaro — Clara Lazar. 
I-rça Aquino Silva — Eva Aquino Silva. 
Talita Tavares de Campos — Faiita Ta

vares de Campos. 
Francisca Fedullo — Francisca Fedollí. 
Graoinda de Almeida Castro — Gravin-

da de Monteiro Castro. 
Gercina Guedes Pinlieiro —• Gecrcinda 

Guedes Pinheiro. 
Benriette Betrice Derenusson de Moura 

— Henriette Betrice Derenusson. 
Iracema Cardozo Buzzi — Iracema Car-

dozo Ruzzi. 
Judith Soares Cicarelli — Judith Soa

res Bicarelti. 
Lúcia Rosa Pestana — Luzia Rosa Pes

tana. 
Laura de Azeredo Silva — Laura de 

Azevedo Silva. 
Lauro Carmeüano Pereira K Nunes — 

Laura Carmeüano Pereira Nunes . 
Lavinia de Jesus Sampaio — Levina de 

Jesus Sampaio. 
Maria Barroso de Toledo — Maria Bar

ros de Toledo. 
Mercedes de Oliveira Carneiro de Souza 

Castro — Mercedes ,de Oliveira Car
neiro de Souza. 

Mario Lopes da Costa Moreira — Maria 
Lopes da Costa Moreira. 

Marieta Tibau Costa — Marieta Ribam 
Costa. 

Maria Celestina de Siqueira Moraes — 
Maria Celestina de Siqueira Soares. 

Marieta Mourão — Maneta Mourão. 
Maria da Gloria Teixeira Godinho — 

Maria da Gloria Teixeira Gondin, 
Maria Magdalena de Jesus Pires — Ma

ria Magdalena de Jesus Filho, 
Piarina Marapodi — Piarmia Mara-

podde. 
Zulmira Pedreira Martins — Zulmira 

Pereira Martins. 
Maria Neuza Miranda Monteiro — Maria 

Luiza Miranda Monteiro. 

Vigésima sexta secção . 

Odilon Piazza Galloti — Odilon Fiazza 
Galoti. 

Acaccio Augusto Caria — Accacio A u -
gosto. 

Anlonino Stefanini — Antônio Siefanni-
n i . 

Caetano Cinti — Caetano Guito. 
Carlos Vanni — Carlos Panni. 
Emelvidio Rodrigues de Araújo — Emel-

vides Rodrigues de Araújo. 
Elieser Alves Paraiso — Elizier Alves 

Paraizo. 
Geraldo Ceslau do Carmo — Geraldo 

Tesian do Carmo. 
Genciano Fausto da Costa — Guiciano 

Fausto da Costa. 
Emilia Guedes — Emilio Guedes. 

Hernani Nascimento Pinto — Henrique 
Nascimento Pinto. 

Henrique Eduardo Cussen — Henrique 
Eduardo Aiseu. 

José Amancio da Silva — José Américo 
da Silva. 

Joaquim Erothidos Chaves — Joaquim 
Erothedes Chaves. 

Jorge Lyra de Souza Lemos. — Jorge 
Lyra de Souza Mendes. 

José Gonçalves Tosta — José Gonçalves 
da Costa. 

Waldemiro Lobo Antão Nunes — W a l -
domiro Lobo Antão Nunes. 

Walter Augusto Fernandes — Walter 
Augusto Ferreira. 

Aldemar Bernard Gomes — Aldemar 
Nernardo Gomes. 

Ermelindo Flores do Bomfim — Erme-
lindo Flores do Bomfmi. 

Franciso Monteiro — Francisco Monteiro 
Fi lho . 

Fostino Nunes Soleti — Faustino Nunes 
Soutelio. 

Genecrico Vasconcellos — Gencerico 
Vasconcellos. 

José Luiz da Motta — José Luiz de 
Mattos. 

Luiz Soeiro — Luiz Soeiro Pinto. 
Modestino Kausto — Modestino Kauto. 
Nicanor Ulysséa — Nicanor Cabral 

Ulysséa. 
Roldão da Fonseca Poreca — Roldão da 

Fonseca Povoas. 
Walfrides Jampery Reis — Walfrides 

Jampary Reis. 
Sebastião Washington Brickson — Se

bastião Washinton Brísson. 
Álvaro Ananias Gomes de Araújo — Ál

varo Ananías Gomes de Souza. 
Amaro Teixeira Soares — Amaro S i 

queira Soares, 
-a-

Vigésima sétima secção 
Alberto Froment —• Alberto Formenü* 
Altair Fonseca — Alhair Fonseca. 
Boaventura Costagula — Boaventura 

Cosat Quota. 
Carlos Pereira da Silva Porto — Carlos 

Pereira da Silva Cortes. 
Demosthenes Tertuliano Ribeiro — Dc-

mogenes Gertuliano Ribeiro. 
João Salustíano Pereira Luna — João 

Salustiano Pereira L ima. 
João Leonardo Kolowski — João Leonar

do Kotorvaki. 
Joî ge Manoel Sauwen — Jorge Manoel 

Sauer. 
João Segobia Ramircz — João Sagobia 

Ramirez. 
José Caéafa — José Calhafa. 
Laura Rocha de Araújo — Lauro Rocha 

de Araújo. 
Levinio Gomes Sandy —- Livino Gomes 

Sady. 
Nicolau Viltardo — Nicolau Filardo. 
Ponciano Rodrigues — Porciano Rodri

gues. 
Pedro Braulio Lassanco Gonçalves 

Pedro Paulo Lassance Gonçalves. 
Philemon Pessoa de Lacerda — Felinon 

Pessoa de Lacerda. 
Walmir Costa — Waldir Costa. 
Wahyb Habib E l Bayni — Hahy Haib E l 

Bayni. 
João da Costa Marins — João da Costa 

Martins. 
José Gareez Pereira — João Garcia Pe

reira . x 

Armando Nunes Martins — Amandio 
Nunes Martins. 

Agenor de Souza — Agenor da Silva. 

Bertholdo Beltrand Demoutins — Ber
tholdo Beltrand Desmoulins. 

Carlos Orestes Ferraz — Carlos Orestes 
Ferraris. 

Juvenil Torres da Silva — Juvenil Tor
res da Costa. 

Salvador Laviola — Salvador Gaviola. 
Dado e passado nesta cidade do Rio 

de Janeiro, aos oito dias do mez de ou
tubro de mil novecentos e trinta e qua
tro. — D r . Martinho Gareez Caldas 
Barreto, juiz da 2 a Zona Ecleitoral. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 
* Rectificaçõea 

SANTA RITA 
QUARTA SECÇÃO 

Pityguár Fleury de Amorim. 
< QUINTA SECÇÃO 

Sylvio Mourão Camarinha.'. 
S E X T A SECÇÃO 

Albertina de Castro Menezes. 
Milton Far ia . 

S É T I M A SECÇÃO 

Sylvia Murtinho, e. não como sahiu pu
blicado no B . E . Supplemento n. 101.. 

QUARTA ZONA ELEITORAL 

O doutor Fructuoso Muniz Barreto 
Aragão, juiz da Quarta Zona Eleitoral, 
em pleno exercício de seu cargo, na for
ma da lei, etc.: 

Faz saber aos que o presente virem ou 
delle noticias tiveram, que foram recti-
fiçados e omittidos os seguintes nomes 
de cidadãos eleitores desta zona: 

SANTO ANTÔNIO 

Primeira Secção 
Certo — Errado 

Anlonio Silverio Vieira — Antônio Si l -
víno Vieira. 

Segunda Secção 
Alfredo Peres Barbosa Filho — Alfredo 

Paes Barbosa Filho. 
Armando Manes — Armando Nanes. 
Albino Peixoto — Altino Peixoto. 

Terceira Secção 
Avelino Nicolay — Avelino Nicolau. 
Carlinda Alves Riera — Carlindo Alves 

Riera. 
Carmen Domingues Pinto — Carlos Do

mingues Pinto. 
Domingos Caruso — Domingos Carulo. 
Dorvalino de Araújo — Dorvalina de 

Araújo. 
Dulce -Soares Lindoso — Dulce Lindoro 

Soares. 
Quarta Secção 

Etienne Brasil — Etienna Brasil. 
Eduardo Bastos de Simas — Eduardo 

Bastos de L ima . 
Eudoxio Pires da Fonseca — Enodorio 

Pires da Fonseca. 
Estevam Ferreira do Nascimento — Es-< 

tevam Ferreira do Sacramento. 
Quinta Secção 

Gaspar Sarpa Imbroise — Gaspar Sarpa 
Imbrahim. 

Hilário Rodrigues Coutinho — Hilário 
Rodrigues Moulinho. 

Humberto Sanutc — Humberto Samite. 
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Alfredo Teixeira Canthé — Alfredo Tei
xeira Caulkó. 

3 a Secção 
Domingos Graceffi — Domingos Gra-

ccl l i . 
4 a Secção 

Fernando Moita — Fernando Mattos. 
Franklin de Carvalho Fontes — Fran

klin de Carvalho Fortes. 
Francisco Bloise — Francisco Bloix. 
Francisco Santiago M a r i n — Francisco 

Santiago Marins. 
Francisco Treska Júnior — Francisco 

Frecha Júnior. 
Edmundo da Costa Nobre — Edmundo 

da Costa Motta. 
5 a Secção 

Hugo Araripe Pestana dc Aguiar — Hugo 
Araripe Pestana. 

Ilcrminia Fernandes Ricaldonc — Her-
minio Fernandes Ricaldono. 

Galdino Ferreira dc Luna — Galdino 
Ferreira de Lima. 

Gastão Rodrigues Pinheiro — Gastão 
Roque Pinheiro. 

Gastão Rodrigo do Azevedo — Gastão 
Rodrigues de Azevedo. 

Gerson Jeremias do Prado e Silva — 
Gerson Geremião do Prado e Silva. 

Oumercindo Bouchardet — Gumcrcindo 
Puchandet. 

Hcrmogcnes Teixeira Canthé — Hermo-
genes Teixeira Cautké. 

Homero de Oliveira — Honorio de Ol i 
veira. 

Humberto Albengo — Humberto Albe-
rico. 

José Collentino d'01ivcira e Silva — 
José Celestino d'01iveira e Silva. 

José Deocleciano Gomes Júnior — José 
Deocleciano Gomes. 

José Francisco Ivars — José Francisco 
Ivar* 

G a Secção 
João* Severino de Souza — João Seve

riano de Souza. 
João Vinhas Ncno — João Vinhaes 

Neno. 
José Maria da Silva — José Mauá da 

Silva. 

Paulino da Silva — Paulino Silva. 
Octavio Vaz Salgado — Octavio Jaz Sal

gado . 
Odetto Magalhães Pinto — Odette Ma

galhães Pinto. 
Olandino Machado Azevedo —< Orlan-

dino Machado Azevedo. 
Oscar da Motta Pestana. — Oscar da 

Matta Pestana. 
Oswaldo Alves Moreira Rega — Oswal

do Alves Moreira Rego. 
Paschoal Villardo — Paschoal Vi l lard . 
Pedro dos Santoi Motta — Pedro dos 

Santos Netto. 
Pericles Delaruo — Pedricles Delcrm.i 
Philoxenes Pedreira — Philoxenos Po-

drina. 
1 0 A Secção 

Raul Teixeira Canthé — Raul Teixeira 
Cautké. 

Romualdo Pinto do Rego César Alben
go — Romualdo Pinto do Rego César 
Albenzo. 

Salvador Natal Bruno — Salvador Nata 
Bruno. 

Virginio Paulo Laltueo — Virgiuio Pau
lo Lattuca. 

.Samuel 'Peitei — Samuel Fertel. 

1 1 A Secção 
Waldemar da Silveira Carvalho — Wal

demar da Silva Carvalho. 
Waldemiro Pereira dos Santos — Wal

demiro Penna dos Santos. 
Zilda Lourdes dc Almeida—Zildo Lour-

des de Almeida. 
OMMITTIDOS 
SANTO ANTÔNIO 

Primeira secção 
Aristóteles Gomes Bastos. 
Armando Froes de Azevedo. 
Alcides*da Silva Marques. 
Antônio Silverio Ursulino Fi lho. 
Antenor Manoel dos Santos. 
Antônio de Souza Ornellas. 
André Gomes Moya. 
Adhemar Pereira Encarnação^ 
Alexandre Merola. 
Álvaro Antônio Moreira da Silva. 
Alfredo Bolem Fi lho . 

Sexta Secção 
João Grosz de Sá — João Braz de Sá. 
Josó Augusto Ribeiro — Josó Augusto 

Dibeiro. 
José Dutra de Andrade Júnior — José 

Dutra de Sudrade Júnior. 
Sétima Secção 

Jorge Manes — Jorge Nunes. 
Hulio Dias Pereira — Júlio Bias Pereira. 
Joviano da Cunha Barbosa — Jovino da 

Cruz Barbosa. 
Joel Neves — Joel Novaes. 
Joaquina do Amor Divino — Joaquim do 

Amor Divino. 
Oitava Secção 

Américo Vespucio Corrêa dc Moraes — 
Américo Vespucio Carro dc Moraes. 

Mirian Rosa de Mello — Mirau Rosa de 
Mello. 

Maximino Coelho Meirelles — Máximo 
Coelho Meirelles. 

Manoel de Souza Marinho — Manvel de 
Souza Marinho. 

Mario Wagner — Mario Wincler. 
Nona Secção 

Orbilio Gomes de Souto — Ortulio Go
mes de Sputo. 

Octavio Valentim do Nascimento Varel
la — Octavio Valentim do Nascimento. 

Paulo Eboli — Paulo Eholi . 
Pedro Felippe Simon Bonzi —Pedro Fe-

lippe Simião Bouse. 
Pedro Felicíssimo de Moura — Pedro Fe

liciano de Moura. 
Décima Secção 

Raul José Victoriano — Raul José V i 
ctorino. 

Raul Pereira da Costa — Raul Pedreira 
de Castro. 

Theodomiro Flaviano Coimbra — Thco-
domiro Flabiano Coimbra. 

Décima Primeira Secção 
Waldemar Vieira da Silva — Waldemar 

Pereira da Silva. 
Wiligforts Atalino de Mattos — Wi l ig -

farts Atalicio de Mattos, 
lida Madureira — Zilda Madureira. 

QUARTA ZONA ELEITORAL 

O doutor Fructdoso Moniz Barreto 
de Aragão, Juiz da 4 a Zona Eleitoral, 
em pleno exercício de sou cargo, na for
ma da lei, etc. 

Faz saber aos que o presente virem 
ou delle noticia tiverem que foram 
rectificados e omitidos os seguintes 
nomes de cidadãos eleitores nesta zona: 

SANTO ANTÔNIO 

Primeira Secção 
Certo — Errado 

Adalgisa Neiva Diniz Rodrigues — Adal-
gisa Neiva Dernier Rodrigues. 

Aida Alccdina de Magalhães Braga — 
Aida Alcedina de Magalhães. 

Antônio Mynileu Knapp — Antônio M i -
nilen Anapp. 

Antônio Miralcs — Antônio Mirolles. 
Adelino Ribeiro Baldeira — Adelino 

Ribeiro Balveria. 
Altamir Ferreira — Altamiro Ferreira. 
Américo Cruz — Américo Oliveira. 

2a Secção 
Alfredo Guimarães Dahlheim — Alfre

do Guimarães Dakleim. 

7 a Secção 
Joaquina da Cruz Nunes Ourique — Joa

quim da Cruz Nunes Ourique. 
Leonardo Cândido Palhares Ribeiro — 

Leonardo Carlos Palhares Ribeiro. 
Luzo Leite Bragança — Luzo Bragança. 
Jacomo de Lucca — Jacomo de Lucas. 
Júlio de Carvalho Peixoto — Júlio Car

valho Peixoto. 
Júlio Coulliraux —• Júlio Coullirana. 
Leonardo Paiano -— Leonardo Palano. 
Livino Gomes de Souza — Leviano Go

mes de Souza. 
8 a Secção 

Maria do Amorim Almada — Maria 
Amorim Almada. " 

Manoel Tavares de Mello — Manoel Ta
vares de Mattos. 

Miguel ' Barberá Manchano — Miguel 
Bareerá Manchano. 

Nelson Paixão — Nelson Pavão. 
9 a Secção 

Odina Bastos — Ondina Bastos. 
Guilly Furtado Bandeira — Quilly Fu r 

tado Bandeira. 
Ormindo de Mi randa— Ormindo M i 

randa. 

Terceira secção 
Bartholomeu Alcântara de Oliveira,. 
Dario Orlandini. 
Bellarmino Augusto Ozorio. 
Bellarmino da Silva Brandão.: 
Cid Ferreira Jorge. 

Quarta secção 
Elysio Cândido. 
Erothides Ventura de Mello.: 
Francisco do Assis Saldanha.:» 

Quinta Secção 
Jorge de Miranda L ima . 
Jayme Corrêa de Azevedo Filho« 
Gabriel Capistrano Júnior . 
Guiomar Soares da Silveira.! 
Henrique José de Mello. 
José Dias Barcellos. 
José Joaquim de Freitas. 

Sexta secção 
José Roberto Gomes. 
João Cândido Gomes da Silva. 
Jayme Álvaro de Oliveira. 
João Walter Teixeira de Souza Bastos* 
Jorge José Rodrigues. 
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Oitava secção 
Martiniano José Miranda.. 
Nicanor José Garcia. 

Nona secção 
Oscar Duprat. 
Oscar Cardone.' . 
QcLavio Neiva da Silva.. 

Décima secçSo 
Raul de Araújo Faria . 
Severino Bezerra dos Santos., 
Sebastião Monteiro Campos. 
Sebastião de Almeida Magalhães. 
Sylvio Avelino de Oliveira. 

Décima primeira secçaa 
Waldemar Pereira de Castro. 
Waldevino Martins de Freitas, 

< I L H A S 

Primeira secção 
Eduardo Bossa Pereira. 

Terceira secção 
Manoel Júlio Mendes. 
Manoel Veríssimo da Costa. 

Quarta secção 
Waldemar do Rego Rapozo>. 

A J U D A 

Primeira secção 
Artstides Clementino dos Santos« 
Acetyno José das Neves. 
Arlindo Lidorio. 

Segunda secção 
Bucy Moreira. 
Clotildes Viola . 
Cassio Suplicy Vieira. 

Terceira secçüu 
Euzebio Ferreira Guerra. 
Edgard Couto. 

Quarta secção 
Gilberto Rodrigues Pinheiro* 
Geraldo Blanco Hernandes. 
Ivonne Celestino. 

Quinta secção 

José Fernandes Campos. 
João Antônio Chapelem. 
Joaquim Rodrigues de Azevedo.; 
José de Araújo Nogueira. 
Joel de Oliveira Monteiro. 

' Sexta secção 
Luiz Faria Jordão. 
Leopoldo Borges Pereira. 

Sétima secção 
Mario Neves Ferreira. 
Manoel Joaquim Ramalho.; 
Manoel Pereira Vasques. 
Nicanor de Carvalho-Júnior.. 
Octacilio de Sima e Silva'.. 
Oswaldo SanlorO!. 

Oitava secção 
Paulo Ribeiro de Moura. 
Sylverio Coelho de Souza. 

Dado e passado nesta cidade do Riu' de 
Janeiro, aos 8 de outubro.' de. 1934. — 
Pelo escrivão, Alcino Teixeira de Mello. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 
GLORIA 

Primeira seccã-j, 
Rectificações: 

Badaró' Esteves c não Badarol Esteves. 
Carlos, de, Magalhães Lebeis e não Carlos 
de Magalhães Lebois. 
Celio Negreiros. de Barros e não Gelio 
Nogueira de Barros.-' . 
Etelvina Cerff e não Etelvina Gorll. 
Fructuoso Gandra Martinez e não F ru -
ctuoso Gandra Martins. 
Gastão Luiz Cruls e não Gastão Luiz 
Cruis. 
Guilherme João de Seixas e não Gui
lherme João de Seixa. 
José Ribeiro Guimarães e não João R i 
beiro Guimarães:. 
Julieta Ourique Ballard e não Julieto 
Ourique Ballard. 
Manoel da. Costa Ribeiro e não Manoel 
da Costa Ribei. 
Marieta Rigaud de Souza e não Marieta 
Ringand de Souza. 
Manoel Amancio Barreira e não Manoel 
Amancio Barreto. 
Mary Lissy Chaves e não Maria Lissy 
Chaves. 
Mario Kroepff e não Mario Kropff. 
Martiniano Martins Catitas e não Mar-
tiniano Martins Catita. 

Sestunda. secção 
Itectifieaeôes: 

Annibal Revault de Figueiredo e não 
Annibal Revoult de Figueiredo. 
Arnaldo Vaz Marques Pinto e não Ar -
nald Vaz Marques Pinto. 
Belisario Augusto de Oliveira Penna e 
não Belisario Auguto de Oliveira Penna. 
Carlos Augusto Naylor Júnior e não 
Carlos Augusto Naulor Júnior. 
Cecília Eugenia de Moraes Costa e não 
Cecília Eugênio de Moraes Costa. 
João Victorio Pareto e não João Victo
rino Parctb. 
Mario Gomes e não Mario Games. 
Virgílio Villanonga Fontènello e não 
Virgílio Villaroamea Fontonelle. 
Valentina Lahme.yer Teixeira Le i te e 
não Valentina' Lahrneyer Teixeira Le-
lite-. 
Zacharias Gomes Estella e não Zacha-
rias Gomes Estrella. 

Terceira secção 
Rectificações.: 

Antônio Muniz de Medeiros Filho e não 
Antônio.Muniz de Medeiros Füh . 
Américo Vespucio. de SanfAnna e não 
Américo Vespucio de SanfAnn. 
Adrien Delpech e não Adrien Delpeck. 
Antônio Gonçalves da Justa e não A n 
tônio'Gonçalves de Justa. 
Arthur Francisco Goulart e não Arthur 
Francisco Goular. 
Adolpho Baptista Nogueira e não Adol
pho Batista Nogueita. 
Carlos Teixeira da Fonseca Bastos e 
não Carlos Teixeira da Foiseca Bastos. 
Conalia Ribeiro da Silva e não cora-
lina Ribeiro da Silva. 
Carlos da Silva Vieira e não Carlos da 
Silva Veiera. 
Cyrillo da Silva Proença e não Cyrillo 
da Silva Froenca. 
Claudino Siqueira Barbosa e não Gla-
dino Siqueira Barbosa. 
Cecio Heredia e não Gelio Heredia. 
Eduardo Joaquim da Fonseca e não 
Eduardo Joaquim da Fonsecd. 

Henriaue Ribeiro Brayner Rangel e não-
Henrique Ribeiro Brayner Range. 
José Joaquim dos Santos e não José Joa
quim dos Antos. 
Jacob Nícolay e não Jacob Nocolay. 
José Rodrigues de Souza e não José Ro
drigues de Lima. 
José Amaro Quaresma e não José Amaro-

Queresma. 
Júlio Alberto de Castro Lima e não Julia. 

Alberto de Castro L i . 
Nestor Jorge de S. Paulo Aguiar e não-

Nestor Jorge dé S. Paulo Aguar. 
Nelson Fernandes Ramôa e não Nelson 

Fernandes Ramos. 
Pedro Max Fernando de Frontin e não 

Pedro Fernando de Frontin. 
Plácido de Sã. Carvalho e não Palcido dé 

Sá Carvalho. 
Waldemiro José Teixeira e não Walde

mar José Teixeira. 
Quarta Secção 

Rectif ícação: 
Altahyr Eugênio Rozsanyr e não Althayr 

Eugênio Rossanyr. 
Alberto Borgerth e não Alberto Borgeth. 
Edmundo de Albuquerque Gouvêa e não 

Edmundo de Albuquerque Gouvôa. 
F'rancisco Pascuncio e não rancisco Paa-

cuncio. 
Franxavier de Valladares Porto e não 

Franxavier de Vanadares Porto. 
Romulo Séve Maya e não Romulo Seva 

Maya. 
Waldemiro de Araújo Tavares e- não 

Waldomiro de Araújo Tavares. 
Quinta Secção 

Rectificações: 
Esmerilda Gudolle e não Esmeralda Gu-

dollo.. 
Franquides da Costa e Silva, e não Fian-

quidol da Costa e Silva. 
Fernando Almeida da Silva e não Fer

nando de Almeida e Silva. 
Hamlet Wiliam Fezi e não Hamlet W i -

líam Fozi . 
Lucil ia Baena Machado da Silva e não 

Lucilia Bucno Machado da Silvs..-
Luiz Seròa e não Luiz Sorôa. 
Maria de Lourdes Soares de Andréa Pe

droso o não Maria de Lourdes Soares 
de André Pedroso. 

Mario de Castelli e não Mario Castelli. 
Vera Lazzarino S'. Thiago e não Vera 

Lazzarino de S. Thiago. 
Victorina Maria da Conceição e não 

Victorino Maria da Conceição. 
José Rigaud de Souza e não José Rin-

gand de Souza. 
Transportar da folha 106, linhas i4, 

Maria Carmelita Alves dos^Sanlos, e col-
locar na ordem alphabetica (letra ' 'M") . 

Sexta Secção 
Rectificações: 

Isaura França da Silva e não Isaura 
Franca da Silva. 

Ilka Vaz Figueira o não Ilka Vaz * i -
queira. 

Jeimy Moureaux Gosta e não Jcnny Rou-
reaux Costa. 

Sebastião da Costa Saldanha e não Se
bastião da Costa Sandanlia. 

Sobastia.na Caribe da Rocha o não Se
bastião Caribe da Rocha. 

Theodoro Arthou e não Theodoro A r -
t > thon. « 

Sétima Secção 
Rectificações:. 

Adolpho Koch e não Adolpho Coch. 
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Dagoberto Flintz Coelho e não "Dagober
to Elintz Coelho. 

Democrito Cardoso de Abreu e üão De-
mogrito Cardoso de Abreu. 

Humberto Peixoto Duarte e não Hum
berto Peixoto Duart. 

João Brasil Silvado Júnior c não José 
Brasil Silvado Júnior. 

Maria Francisca Merola Pimentel e não 
Maria Francisca Me rola Pimenta. 

Mario Augusto Pereira da Cunha e não 
Mario Augusto Pereira Cuna. 

Maria Albaniza de Albuquerque Ozorio e 
não Maria Albaniza de Albuquerque 
Azo. 

Pedro Tentei e hão Pedro Tente. 
Omissão: 

Armando Gomes. 
Oitava Secção 

Rectificações: 
FranciscjfcDias e não Francisco Dias. 
João Capistrano Raja Gabaglia e nao 

João Baptista Raja 'Gabaglia. 
José Garcia Nunes e não José Garcia 

Filho. 
Manoel Severino Camaz c não Manoel Se

verino Gomes. 
Olavo Dantas Ttapicurú Coelho c não 

Olavo Dantas Irapicurú Coelho. 
Omissões: 

Asdrubal Araújo Gonçalves cia Silva. 
João Marques Büinfica. 
Oswaldo Ribeiro Jasset. 
Oscar dos Santos. 
Oswaldo José Monteiro.. 

JNona Secção 
Rectificações: 

Cary Barbosa Bokcl e não Cary Barbosa 
Bojei. 

Frederico José da Silva Povoas Júnior e 
não Frederico José da Silva Tavares 
Júnior. 

Helena Arthou de Queiroz Mattoso e não 
Helena Arton de Queiroz Mattoso.. 

José da Silva Oliveira e não .João da S i l 
va Oliveira. 

Pedro Santos Ohermont e não Pedro 
Santos Chermonte. 

Rodolpho de Sá Earp e não Bodolpho de 
Spa Earp. 

Transportar da folha 171, linhas 16, 
Joaquim da Silva Ribeiro, e coílocar na 
ordem alphabetica (letra "J"), 

Décima secção 
Rectificações : 

Annibal Besson Pinto Coroèa e não A n 
nibal Bosson Pinto Corroa. 
Alcindo Claraz dc Souza Mendes -â não 
Alcindo Clarez -de Souza Mondes, 
Eduardo Sebastião Reis e não Eduardo 
Sebastião Resi. 
Iclerico Gomes e não Iolerico Gomes. 
José Pinto Lopes e não João Pinto Lopes. 
Lúcia Rimes Soares e não Lúcia Rimos 
Soares. 
Luciano Avaloni e não Luciano Avolim. 
Lourenço Dessimoni e não Lourenço 
Dessimoni. 
Marcilio Santa Maria Torre ira e não 
Marcilio SanfAnna Maria Ferreira. 

Décima primeira secção 
Rectificações: 

Ermando Ragazzi e não Ermando 11o-
gazzi. 
L i l i a Xavier de Britto e não Lelia X a 
vier de Brit to. 

Décima -segunda secção 
Itectifieaeôes: 

Anahyta Gonçalves Teixeira e não Ana-
nyta Gonçalves Teixeira. 
Alice Giga Brauniger e não Alice Oga 
Tlrauniger. 
Edasina de Souza e não Edasino de 
Souza. 
João Ricardo Monte Mor Filho o não 
Joço Monte Mór F i lho . 
Leopoldina de Maya Monteiro e não Leo_ 
polfina de Maya Monteiro. 
Elpidio Martins Cannabrava e não 
Elpidio Martins Camabrava. 

Décima terceira .secção 
Rectificações: 

Armando Cláudio Yalduga o não Aman-
dio Cláudio Valdriga. 
Arthur Ripper Chalréo e não Arthur 
Ripper Chalrée. 
Ercila de Almeida Dias e não Eroilia 
de Almeida Tuas. 
Guilherme Augusto de Moura e não Gui-
lhermino Augusto de Moura. 
Luiz dos Santos Allão e não Lkiz dos 
Santos Allão. 
Magdalena Duboc e não Magdalena 
Drxbos. 
Manoel Sévc Netto e não Maneei Séve 1 

Netto. 
Maria do Carmo Cambacau Arthou e 
não Maria do Carmo Cambacau Arthon. 
Marietta Evangelina de Barros e não 
Marietta Evangelista de Barros. 

Décima quarta secção 
Rectificações,: 

Dalva Simoni e não Dalva Siineni. 
©eodoro Haíeld Fontainha e não DCÚ-
•doro Halfeldo Fontainha. 
Burval Beiine Ferreira Lima e não 
Durval Borlino Ferreira Lima. 
Guiomar Cirne Maia e não Guiomar Ci-
rone Maia. 
Germano Arantes Landsmann e não 
Germano Arantes Jjadsmann. 
Hila Schueeweiss e nãD- Hiia Sclmeweiss. 
JaymeCalheiro Gollas e não Jayme Ca-
1 beiro Ctottas. 
Jorge Augusto Ebrenze e não lorge A u 
gusto e Bronze. 
.João Neri e não João Verr i . 
Léa Brito de Menezes e não Jjuiz Brito 
de Menezes.. 
Mario U n s Marinho Alcântara e não Ma
rio Jnns Marinho Cavalcanti. 

Omissão: 
Euiz Monteiro. 

Décima quinta secção 
Rectificações: 

Adelino í e r e i r a dos Anjos e não Ade
lino Pereira dos Anjo. 
Atai a Rocbert e não Ataia Roehert. 
Alzira Canedo Líbonatti e não Alzira Va-
nedo .Líbonatti. 
Ângelo Gamaro e não Ângelo Camaro. 
Antônio Rabellp Júnior e não Antônio 
Rebcllo 
João Ferreira Pinto e não José Ferreira 
Pinto. 
Mario , Vieira da Silva e -não Mario 
Veiera Üa Silva. 
Manoel Carlos Lace Júnior e não Ma
noel Carlos Lage Júnior . 

Omissão: 
.Adolpho Platz Barbosa. 

Décima síxta secção 
Rectificações: 

Francisco Ignacio Monteiro César .Mine 
e não Francisco Ignacio Monteiro 3 'e , 
sar Mine. 
Cieorge Haas e não George Áleas. 

Transportar da folha 179. linha 1. 
Lourence Vence, e coílocar na ordem al
phabetica (letra " L " ) . 

Décima Sétima Secção 

Rectificações: 
Alyrio Rodrigues do Nascimento e não 

Alysio Rodrigues do .Nascimento. 
Alfredo Pedro de Alcântara e não-Albsrto 

Pedro de Alcântara. 
Alberic Cordeiro e não Alberiro Cor-! 

deiro. 
Aarão Fernandes de Medeiros e nãj Arão 

Fernandes de Medeiros. 
André Luiz Richer e não André Luiz 

Righer. 
Carmcrio Alves da Silva e não Carneiro 

Alves da Silva. 
Charles Robert Hargreaves e nãc Charles 

Robert Hangreaves. 
Humberto Mario de Castro .Saldanha e 

não Umberto Mario de Castro Salda
nha . 

Henrique da Silveira Bülcão e não Hen
rique da Silveira Balcão. 

Iraaema Figueira e não Iracema F i 
que ira. 

Lafayotto Torreira de Sá e não Lafayette 
Tarreira de Sá. 

Manoel Vinhaes Martins e não Manoel 
Vinhaes Monteiro. 

"Nicolau Volvano e não Nicolau Valvano. 
Octavio Borges da Silveira . Lobo e .não 

Octavio Borges da Silveira Lobo Jú
nior. 

Décima Oitava Secção 
Rectificações: 

Abel Capella e não Abel Capeia. 
Aldo Mainardi e não Aldo Maynard. 
Alexandre Henriques Leal e não Alexan

dre Henrique Lea l . 
Augusto Carlos Theophilo Beck e não 

Augusto Carlos Theophilo Hoch. 
Brasilina Anastácio e não Brasilia .'.nas-

tacio. 
Claudemiro da Silva e não Claudomiro dà 

Silva. 
Clotario Alves Borges o não Cloetario 

Alves Borges. 
Cassio Moreira Senra e não Cassio Mo

reira Serra. 
Decio Vianna e não Decio Dianna. 
Everaldo da Costa Monteiro e não JSve-

rardo da Costa Monteiro. 
Frantz França Armani e não Fantz Fran

ça Armani. , 
Felix Cento e não Felix 'Couto. 
Frederico Bokcl e não Frederico Boquel. 
Francisco Cavotti e não Francisco Ga-

votti . 
Haroldo Batista Lopes Cavalcanti e não 

Harnoldo Batista Lopes Cavalcanti. 
Herconides Martins de Oliveira e não 

Herconiles Martins de Oliveira. 
Heitor Mariz e não Heitor Marizo. 
ítalo Glech e não ítalo Gloch. 
João Serivano e não João TSsorvano. 
Jessie Serra França e não Jossie Serra 

França. 
Jorge Bilmann e não Jorge Bulimaim. 
Joir Gonçalves da Fonte e não Jair Goa-* 

çalves da Fonte. 
Juvenal Alves Carneiro e não Juvenal A l 

vares Carneiro. 
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João Severiano Rodrigues da Cunha c 
não José Severiano Rodrigues da 
Cunha. 

Max Boetger e não Max Bortger. 
Marino Jardini Parasoli e não Mario 

Jardini Parasoli. 
Pylades Orestes Aguiar e não Pyladas 

Orestes Aguiar. 
Vicente Ferreira da Ponte e não Vicen

te Ferreira de Pinto. 
Valentino Furlanetto c não Valentim 

Furlanetto. 
Duplicata — cortar a repetição do 

nome de Thomaz Quintino de Oliveira , 
Omissões: 

Thomaz Augusto Pereira, 
Jorge Euphemio. 

19 a Secção 
Rectificações: 

Antenor José de Castilho c não Antenor 
José de Castinho. 
Antônio Euzebio Barbosa e não Antô
nio Zuzebio Barbosa. 
Francisco Cardozo Laport e não Fran
cisco Cardozo Daport. 
Luiz Raul de Senna Caldas o não Luiz . . - . 
de Senna Caldas. 
Maurilio Alves Peres 3 não Maurilio 

Alvares Peres. 
Pedro Velho Tavares de Lyra c não Pedro 

Valho Tavares de Lyra. 

20 a Secção 
Rectificações: 

Ary Ferreira de Vasconcellos e não Ary 
Teixeira de Vasconcellos. 

Alzira Battamio Chroektdt de Sá e não 
Alzira Battemão Chrochatt do Sá. 

Jenny Pimentel Borba o não Jcnny P i 
mentel Borges. 

Laudo Ferreira de Camargo e não Laudo 
Ferreira . . . Camargo. 

Moacyr Rodrigues Quoiroz : não Moacyr 
Rodrigues Queiro. 

Pedro Andraud Gratacos c nã j Pedro 
Autran Gratacos. 

Paulo Venancio da R< cha Vianna e não 
Paulo Voncio da Rocha Vianna. 
Omissão: 

Jayme Pedreira Passos. 

•Rectificações: 
Claudionor Ferreira Guimarães c não 

Claudionor Pereira Guimarães. 
Francisca Azevedo Leão e não Francisco 

Azevedo Leão. 
Júlio Salicio Hernandes e não Júlio Sali-

cios Fernandes. 
José Del Guidice c não José Del Giu-

dice. 
Luiz Felippe de Araújo Penna c não 

Luiz Philippe de Araújo Penna. 
Nenie Costa e não Nenio Costa. 
Remigio Vasquez Martinez e não Remi-

gio Vasques Martine. 
Waldemar de Oliveira Tavares e não 

Waldemar de Oliveira Tavres. 
Omissões: 

Colme Santos. 
Fernando Pires Forroira. 

22 a Secçãc-
Rcctif icações: 

Diva Alvres Pinto c não Diva "Alvares 
Pinto. 

Diniz Prado de Azambuja Filho e não 
Diniz Prado de Azambuja Júnior . 

Euclydes Lobato Pinheiro e não Eucly
des Obato Pinheiro. 

Geralda Vital de Mello e não Geral V i 
tal de Mello. 

José Paulo Lobato Schumann e não Josó 
Lobato Schumann. 

Leticia Lauria Bastos e não Laticia 
Lauria Bastos. 

Manoel Santos e não Manoel dos San
tos. 

Manoel Almeida d'Albuquerque Caval
canti e não Manoel d'Almeida Albu
querque Cavalcanti. 

Marina Tavares Franco e não Maria Ta
vares Franco. 

Newton Victor do Espirito Santo e não 
Nestor Arietor do Espirito Santo. 

Rubem de Carvalho Palmer e não Ru
bem de Carvalho Palma. 

Ramiro Honorato da Cunha e não Ra
miro Honorato da Cunho. 

Salvador Losso c não Salvador Lasso. 

23 a Secção 
Rectificações: 

Antonia Terra Bello o não Antônio Ter
ra Bello. 

Agostinha de Mara Nogueira e não Agos
tinho de Mara Nogueira. 

Adelino Ferreti o não Adelio Ferreti. 
Desiderio Stein e não Desidorato Stein. 
Erotides Roberto do Moraes e não Ero-

tides Ribeiro de Moraes. 
Ernesto Pepe e não Ernesto Pape. 
Edgar de Faria Zambrano e não Edgar 

dc Funia Zambrano. 
Grasiella Cordeiro Pimentel e não Gra-

siella Codeiro Pimentel. 
João Cleomenes Machado o. não João 

Cleomones Machado. 
Jorge Xad Zarur e não Jorge Xad X u -

rur. 
Joaquim Manoel de Campos Amaral e 

não Joaquim Manoel de Campo Ama
ral . 

Júlio do Nascimento Lebon Regis e não 
Júlio do Nascimento Leblon Regis. 

Lúcio Ribeiro Baurfcldt e não Lúcio R i 
beiro Bauerfcldt. 

Laureana Meira Dias o não Laurcna 
Meira Dias. 

Llnuolpho Neves Vlorlm e não Lindol-
pho Novos Flor im. 

Maria da Graça Dutra Chagas e não 
Maria da Graça Dutra Chaves. 

Narciso Peixoto Lopes e não Marciso 
Peixoto Lopes. 

Oscar Hermelino Ribeiro c não Oscar 
Herrnencgildo Ribeiro. 

Paulo Gonzaga Peixoto Fortuna e não 
Paulo Gonzaga Peixoto Fortunato. 

Rosila Teitel e não Roseta Teltcl. 
Saulo Francisco dos Anjos c não Paulo 

Francisco dos Anjos. 
Seraphim Gonçalves Galhim e não Se

raphim Gonçalves Gelhim. 
Severiana de Oliveira e não Severino dc 

Oliveira. 
Silvino Laureano Alvarenga e não S i l -

vino Laurino Alvarenga. 
Wylmar Dutra de Moura e não Wly -

mar Dutra de Moura, 
Cortar, na pagina 188, linha 23, o 

nome Ernani Calmon de Albuquerque. 
Omissões: 

Augusto Abreu. 
Francisco dc Assis Barbosa. 

S A N T A IUTA 

I a Secção 
Rectificação: 

Rodrigo Muniz de Mesquita o não Ro-
drig Muniz de Mesquita. 
Omissão: 

Raymundo Esmeraldo. 
2 a Secção 

Rectificações: 
Charles Reed Costa e não Charles Redo 

Costa. 
Feliciana Alves Ferreira e não Fe l i 

ciano Alvos Ferreira. 
Cortar, na pag. 190, linha 80, I a co-

lumna, o nome Colme Santos. 
Omissões: 

Ernani Calmon dc Albuquerque. 
O Juiz Eleitoral da 5 a Zona, F. de 

Barros Barreto. 
' SEXTA ZONA ELEITORAL 

O Doutor Nelson Hungria Hoffbauei*, 
juiz da Sexta Zona Eleitoral do Districto 
Federal, faz saber aos que o presente 
edital virem que na relação dos eleitores 
de sua zona, constante do edital publica
do no supplemento ao Boletim Eleitoral 
n . 101, de 1 do corrente, foram omittidos 
ou tiveram seus nomes truncados os se
guintes eleitores: 

Eleitores omittidos, que deverão votar 
na 9 a Secção, de Copacabana: 
Ary Sérgio da Silva. 
Antônio Sérgio da Silva. 
Antônio Sérgio da Silva Júnior. 
Augusto Henrique Corrêa de Sá. 
Aristides Duperon Madeira. 
Adriano Saldanha. 
Affonso Alves Machado. 
Alberto Perdigão Peixoto. 

"Alexandrino Boavista Moscoso. 
Alfredo Dolabeüa Portella. 
Antônio Agostinho. 
Antônio de Andrade Botelho. 
Antônio Augusto dc Britto Pereira. 
Arthur Botelho Junqueira .-
Alberto Geraldo Marcondes Carvalho.: 
Bernardino Dias Gonçalves. 
Bernardo Ribeiro Gomes. 
Cacillo Poggi de Araújo. 
Carlos Rodolpho Zuanny de Scarpa. 
Cotou liunnw ilu Mello. 
Darcet Rodrigues Batalha. 
Edmundo Conteville. 
Eduardo Alberto Lecouflé. 
Elie Alaluf. 
Elie Touriel. 
Elisiario Carlos Oliveira. 
Elza Pinheiro Machado. 
Euclydes Nonato. 
Euclydes Raeder. 
Eugênio Ribeiro Gomes. 
Evaristo Passeri. 
Fernando Medeiros. 
Francisco Alipio Bruno Lobo. 
Fiaiioiseo dc Paula França Carvalho. 
Francisco Xavier de Figueiredo. 
Gabriel Baptista Rombo. 
Gaspar Coelho Magalhães. 
Guido Marcos Bergamini. 
Guilherme de Azevedo Sussekind. 
Henrique Carlos Conteville. 
Hermeto Lima. 
Humberto de Sá. 
Jacqu.es Rogcr Richer. 
João Fontoura Borges. 
João Lopes Ribeiro. 
Joaquim Saturnino Rodrigues da Britto. 
Josó Lourenço Barreira Vianna. 
Júlio Fernandes de Aquino Júnior. 

http://Jacqu.es
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Júlio d'01iveira. 
Júlio dos Santos Vieira de Mello. 
Jurandyr Albuquerquo Barbosa. 
Luiz Solano Carneiro da Cunha. 
José Nery. 
José Vicente Dorna. 
João Britto dos Santos. 
José Augusto Costa Leite. 
Ladario do Carvalho. 
Luiz Philippe Huet de Oliveira Sampaio. 
Luiz de Campos Tourinho. 
Manoel Soto de Pontes Câmara.. 
Maria Amélia Chagas. 
Maria Helena da Silva. 
Maria Pinheiro Machado. 
Maria Silva. 
Maria Emilia Calmon de Goes da Cunha 

Porto. 
Maria Terra Bloes. 
Miguel Gomes da Cruz. 
Nelson Filicissimo de Oliveira. 
Nelson Pinto Gomes. 
Octavio Guimarães Barbosa. 
Orvalino - Parreiras. 
Osório do Rosário Corrêa. 
Oswaldo de Godoy Breves. 
Orlando Thompson da Cunha. 
Paulo Gonçalves d'Albuquerque. 
Paulo Machado de Oliveira. 
Raymundo Nonato Rangel. 
Roberto Fendt. 
Rodolpho Staffa. * 
Boberto José da Silveira P'eijó, 
Renée Jules Joseph Preuvot. 
Sebastião de Almeida Pocinho. 
Sylvio de Chermont Rodrigues. 
Sylvio Coelho Brandão. 
Sylvio Wright Netto Machado. 
Thomaz José de Gusmão Lima. 
Tupy Silveira de Mello. 
Vicente Gomes da Silva Júnior. 
Lucilia dos Santos Guimarães. 
Hélio Montenegro de Toledo Salles. 
Augusto César de Magalhães. 
Walter Alves do Valle. 
Ernani Nazario de Freitas. 
Anthero Vieira dos Santos.. 
Arlindo Ferreira Cardoso. 
Ernesto Amado Pereira. 
Jarbas Linhares da Silveira. 
Paulo Medeiros de Albuquerque. 
Rubens Simões. 
Sezinando Garcia de Macedo. 
Francisco Ramos de Oliveira. 
Sylvia de Almeida Magalhães. 
Alberto Hermann Welgce. 
Alice Angélica Leão Velloso da Rocha. 
Antônio Jacintho da Silva. 
Júlio de Carvalho. 
Júlio Salles. 
Luiz da Silva Costa. 
Minervina Salles. 
Custodio Quaresma. 
Ladisiau Alves de Souza. 
Breno Ferreira Hell . 
Maria de Lourdes Barreiros. 
Marina Regai. 
Renato Braz da Cunha. 
João Macedo Filho. 
José Patrocínio Lisboa. 
Alberto Geraldo Marcondes Carvalho. 
Sylvio Velez. 

Eleitores omittidos, que deverão votar 
na 3 A Secção de Lagoa: 
Ary Augusto Magalhães. 
Américo de Pinho Leonardo Pereira. " 
Athayde Mugueney de Mattos. 
Cyro Portugal Loretti. 
André Florentino da Costa. 
Eurico Chaves Ferreira. 
Frederico Luiz Krause. 

' Francisco de Sampaio. 
Francisco de Assis Rosa e Silva Júnior. 
Flauzino Floriano. 

José Cândido da Costa Sena. 
José de Souza Moraes. 
Marietta Gomes de Freitas. 
Nuneriano Correia de Mello. 
Odilon de Carvalho Rodrigues dos Anjos. 
Paulo Dutra. 
Targino Neves. 
Victor Pessoa. 

Eleitores omittidos, que deverão vo
tar na 4 a Secção de Lagoa: 
Arthur Ribeiro de Almeida. 
Flavio Pimentel. 
Francisco da Nova Monteiro. 
Jorge Moniz. 
Joaquim da Silva Costa. 
José Cândido da Costa Sena. 
José Corrêa de Oliveira. 
Luiz Monteiro Rabello. 
Lourenço Maranhão da Rocha Vieira . 
Nelson Henrique Baptista. 
Odilon da Silva Freire. 
Ruy Oscar da Cunha. 
Ricardo Rochfort. 
Sylvio Miranda Freitas. 
Vicente Eduardo Magalhães. 
Bianor de Almeida Lamarê. 
Aguinaldo de Carvalho Pereira Rogo. 

Eleitores omittidos, que deVerão votar 
na 5a Secção de Lagoa: 
José Maria Rodrigues. 
José Augusto Cardoso. 
José Egydio de Oliveira Bello. 
Marietta Gomes dos Santos. 
Marina Martins Rodrigues. 
Nelson Maurity de Souza. 
Ponciano Francisco Pereira. 

Eleitores omittidos, que deverão votar 
na 9 a Secção, de Lagoa: 
Adalberto de Almeida Nogueira. 
Afro da Silveira Caldeira. 
Alyrio Perlingeiro. 
Antenor da Fonseca Rangel Filho, 
Antônio Gonçalves Albernaz Filho 
Bernardo Ribeiro Mattos. 
Bolmiro Rodrigues Alves. 
Conceição Britto Matheus. 
Carlos Pinto de Miranda Montenegro. 
Clovis Amado Teixeira. 
Caio Graccbo Fernandes Barros. 
Dorvalino Guatomosim. 
Decio Germano Pereira. 
Everaldo José Marcai.; 
Eduardo Scherrer. 
Ernani Ribeiro Estella. 
Fernando Bermudes. 
Flavio Pimentel. 
Gustavo Adolpho de Sá Rheingantz.-
Helena d'Abreu Sacoto Galache. 
Iracema de Mattos Pereira dos Santos. 
Irene Vianna de Aguiar. 
Joaquim Ribeiro. 
Júlio Costa Pereira. 
José da Silva Oliveira. 
José Ignacio da Silva Gomes. 
Lincoln Nery da Fonseca. 

«Luiz Lopes Rodrigues. 
Misael Ottoni Viei ra . 
Manoel Issler Vieira . 
Orestes Ferreira Tavares. 
Pedro Abromonich. 
Protasio Gurgel. 

Eleitores omttidos, que. deverão votar 
na 1 0 A Secção, de Lagoa: 
Antônio Luiz Ribeiro.-
Antônio Jayme Fróes Cruz. 
Antônio Camacho. 
Arnaldo Ballesté. 
Affonso Portella Aguiar. 
Alcindo do Espírito Santo. 
Carlos Moreira da Silva. 

Carlos Boguslau Hermano von Schwerin. 
Emilio Roberto Zanotti. 
Ernani José d'Almeida Souto. 
Euclydes de Aguiar. 
Floripes Luiz da Silva. 
Galdino José de Souza. 
Gysberto Conrado Goverts Mutzembecher. 
José Luiz Calmon. 
José da Rocha Coelho. 
José Francisco Ave Maria de Lasserre 

Fernandes. 
Josó Francisco Annuncíado. 
Josó Gomes. 
João Baptista Pereira Santos. 
Jorge Dias Brandão. 
Luiz de A . Portella. 
Lauro Sodré Borges. 
Mario Salazar. 
Newirton Lloyd Mendes Ribeiro. 
Nestor da Silva Couto. 
Paulo da Silva Bojunga. 
Romualdo Seixas. 
Sylvano Amaral. 
Sylvia de Carvalho Fernandes. 
K;dvio Soares. 
Tarquinio Martins Borges. 
Thomaz Aguiar. 
Virgílio Pereira Amares. 
Johann Diferenz. 
Fábio Leoni Werneck. 
Rosa Pires de Souza Menezes. 
Francisco da Nova Monteiro. 

Eleitores omittidos, que deverão votar \ 
na Terceira Secção de Gávea: 1 

Alfredo de Almeida Soares. 
Alberto Conrado de Nicmeyer. 
Garfield Augusto Porry de Almeida. 
Nicanor Cunha. 
Roberto Carlos Sussekind. 

Eleitores omittidos, que deverão votaç 
na Sexta Secção de Gávea: 
Arnaldo Luiz Borges. 
Antônio Domingos Ribeiro. 
Antônio de Oliveira. 
Antônio de Lima. 
Antônio Florentino Ramos, 
Antônio dos Santos Silva. 
Antenor Augusto da Sirva. 
Dagoberto Telles. 
JEmma Pavão Martins. 
Flavio Monteiro Amaral. 
Francisca Martins Pinheiro Machado. 
Francisco de Paula Lamen Fi lho. 
Hugo Widmann Laemmert Júnior. 
Isidro Alves Bessa. 
João de Mello Xavier da Silveira. 
João Pedroso Barreto de Albuquerque. 
Josó Manoel Cardoso Oliveira. 
José Dias de Frias. 
Lourival Costa. 
Ludgero Pinheiro das Neves.-
Laura Cardoso Zagallo F i lha . 
Manoel Brazão Júnior . 
Nelson de Carvalho Silva. 
Odaléa de Queiroz Pereira. 
Sérgio Machado. 
Vital dos Santos. 
Napoelão Coelho de Oliveira. 
José Antônio dos Santos. 
Mario Rodrigues. 
Alfredo Almeida Soares. 
Arthur Peres da Silva. 
Angelino Piubel. 
Cesario NAntônio Corrêa. 
João Antônio de Freitas-
Lincoln Borges. 
Oswaldo Ferreira. 
Paschoal Melone. 
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Eleitores cujos n o m e 3 foram publi
cados erradamente e aue ora se recti-
f icam: 

COPACABANA 

Secção — Nome certo — Nome errado 
2. a Augusta Galazans de Almeida — 

Augusta Caiazans de Oliveira. 
3. a Alfredo Leal de Sá Pereira — A n 

tônio Leal de Sá Pereira. 
3. a Estevão Gonçalves Castello Branco 

— Esteves Gonçalves Castello 
Branco. 

3. a Edgard Carneiro Nogueira da Ga
ma — Edgar Carneiro Dias da 
Gama. 

3. a Maro Graça — Mario Graça. 
4. a Edla Gonçalves Castello Branco 

Elba Gonçalves Castello Branco. 
4.a Antônio Souto Castagnino — An-

toajo Souto Castaguins. 
4. a Amyntas Garcia da Costa Barros 

—- Amynthas da Costa Barros. 
5. a Octavio Joaquim Costa da Silya — 

Otávio Joaquim Costa da Silva. 
- 7. a Sylvio Pereira — Silcio Pereira. 

8.a João Fernandes Pimenta — João 
Fernando Pimenta. 

8. a Claudemiro Júlio de Andrade F i 
gueira — Claudemiro Júlio de 
Andrade. 

10.a João Baptista Campos — João Ba
ptista Couto. 

10.a Zares Marinho Rego Fuhrkcn — 
Zares Marinho Fuhsken. 

10. a José Joaquim Moreira Rabello — 
José Joaquim Rabello. 

11. a Luiz de Morgan Snell — Luiz de 
Morgan Sueli. 

H . a Isabel Continentino Dias Ribeiro. 
— Isabel Coutinho Dias Ribeiro. 

I.AGÔA 
l . a Newton Jo;é da Silva — Nestor Jo

sé da Silva. 
l . a Joaquim Marcial de Anta Opazo — 

Joaquim Maciel de Anta Opazo. 
4.a Luiza Araújo Cunha — Luiz Araújo 

Cunha. 
4. a Evandro Santos — Evan dos San

tos. 
4.a Herbert Scheiner de Mendonça -— 

Herber Scheiner Mendonça. 
7. a João Severiano Carneiro da Cunha 

João Severino Carneiro da 
Cunha. 

9. a Marina Van-Erven Pontes — Ma-
riana Van-Erven Pontes. 

9.a Jacy Pego de Amorim Azevedo — 
Jacy Pego de Amorim Fernan
des . 

9.a Theophilo Nascimento Santos — 
Theotonio Nascimento Santos. 

10. a Almir Godofredo Almeida e Castro 
— Almir Godofredo de Almeida 
e Vastro. 

10.a Jocelino Martinez Lima — Jocelino 
Martins Lima 

rT.»\"K\ 
l . a Bernardino Pereira Cracel Júnior 

— Bernardino Pereira Craul 
Júnior . 

1. a Maria Clara Calmon du Pin e A l 
meida — Maria Calmon du Pin 

e Almeida. 
2. a José Chermont de Britto — Jair 

Chermont de Britto. 
2. a Antônio Cereto — Antônio Cererto. 
4 a Antônio Agnelo de Souza e Silva — 

Antônio Ângelo de Souza e Silva. 
4. a Aurélio Villegas Martins — Aurélio 

Viollegas Martins. 

4. a Nathanael Iorio — Nathanael To-
rio. 

5. a Adelmar de Mello Franco Filho 
— Adelmar de Mello Ferreira 
Fi lho . 

5. a Dolores Graupêra — Dolores 
Guampôra. 

Secção — Nome certo — Nome errado 
6. ° Leonidas de Souza Mendes — Leo-

nidas de Lessa Mendes. 
6.a Paquita Graupêra Zimpeck — Pa-

quita Grangera Zumpeck. 
6.a Maria José Abreu Fialho Barbosa de 

Magalhães — Maria José Fialho 
Barbosa de Magalhães. 

6. " Maria do Carmo Ripper d'Almeida 
— Mario do Carmo Ripper d 'Al 
meida. 

7. a José de Azeredo Coutinho — João 
de Azeredo Coutinho. 

7. aAntônio Marques — Antoni Marques. 
7.a Alfredo Ribeiro Teixeira — Alfred 

Ribeiro Teixeira. 
E, para constar, mandei passar o pre

sente edital, que será affixado na sede 
do Juizo Eleitoral, á Avenida Mem de Sá 
n . 152, nos locaes designados para as 
secções e publicado no Boletim Eleiloral. 
Dado e passado nesta Cidade do Rio de 
Janeiro, aos nove de outubro de 1934. 
Eu, Arnaldo Abreu, no lugar do escrivão, 
o escrevi e assigno. — Arnaldo Abreu. 
— Nelson Hungria Hoffbauer. 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

O doutor Antônio Rodolpho Toscano 
Espinola, juiz da Sétima Zona Eleitoral 
do Districto Federal, etc.: 

Faz saber aos que o presente edital 
virem ou delle tiverem conhecimeuto, 
que nos termos do artigo 5 o paragrapho 
4 o das instrucções baixadas pelo Tribu
nal Superior de Justiça Eleiloral, recti í i-
ca e inclue nos districtos municipaes de 
SanfAnna, Espirito Santo e Gamboa, que 
constituem a Sétima Zona Eleitoral, os 
nomes dos eleitores que adiante se se
guem. Dado e passado nesta cidade do 
Rio de Janeiro, em 8 de outubro de 1934. 
Eu, Ivane Evaristo de Oliveira, pelo es
crivão o subscrevo. — Ivane Evaristo de 
Oliveira. — Antônio Rodolpho Toscano 
Espinola. 

RECTIFICAÇÕES 
SANT'ANNA 

Primeira secção 
Affonso Ferreira de Far ia . 

Segunda secção 
Alzira da Conceição Corrêa Ledo. 

Terceira secção 
Francisco de Souza Ennes. 
Franklin Belfort de Oliveira. 
José Escarlate. 
Luiz de França Ferreira. 

Quinta secção 
Germecinda Sampaio. 
José Neves de Andrade. 

Sexta secção 
Agostinho Galatro. 

Sétima secção 
José Leão dos Santos.-
Marcilio Garuzi. 

Nona secção 
Seraphim Gomes. 

Décima secção 
Alberico Garritano. 
Antônio Scocard de Oliveira. 
João Alves. 
Marcolino Machado dos Santos. 

Décima primeira secção 
Jannuario Pigliasco. 
José Peres Melhado. 
José Taveira Magalhães. 
Jovita Gloria Rey Fernandez. 
Jovelino José. 
Maria da Hora de Andrade. 
Maria Rosa de Oliveira. 
Maior Fau í . 
Manoel Rodrigues Palhas. 
Manoela Timbone. 

Décima segunda secção 
Carlos de Azeredo Coutinho Fi lho . 
Claudimier-Machado Peçanha. 
Ernesto Grossi. 
Euclydes Leal . 
Francisco Palmeira. 
Waldener Figueiredo. 

Décima terceira secção 
Alfredo Antônio de Carvalho Jardim. 
Armando Egberto Ramos e Silva. 
Armando Gardon Fernandez. 
Durval Martins Canbolins. 
Emilio Schildknecht.. 
Ethcwaldo Braga. 
João Baptista Berreilho. 
Mario Saraiva de Almeida. 
Manoel Espirito Santo Dias. 
Octavio Borde. 
Oliverio Alves da Silva. 
Orcinio Far ia . 
Otanilha Paula Avellar. 
Salvador Donato Delmundo. 
Sebastião Baptista Bambini. 
Settimio Semeraro. 
Stella Marins Romero. 
Sydney Haddock Lobo. 
Simão Gerchgorin. 
Santos Molinaro. 

Décima quarta secção 
Arthur Bernsan Cerqueira. 
Devanil Dornellas. 
Emilio Caeavo. 
Guilherme iwingues Ferreira Sobrinho. 

i)ecima quinta secção 
Affonso Celso França Ferreira. 
Arlindo Palmeira. 
Agostinho Anthuzo Carneiro da Fontoura. 
Belmiro Augusto da Silva Borges. 
Bernardo Lautembacher. 
Cancidio Rodrigues Guimarães. 
Cândida Santiago Chaltein. 
Fausto Ricardo das Chagas. 
Filelo José de Souza. 
Frederico Canuto Trept. 
Frederico Serivano. 
Francisco Canuto Trept. 
Guilhermina Mega Antunes. 
Henoch Chagas Sperle. 
Henrique Borgongino. 
Josó Monteiro Bertholo. 
José Lino Tortoht • 
José Welerson Nogueira da Gama. 
Joaquim Constancio de SanfAnna. 
Lanreniano Dias Durão. 
Lydia Baena de Paiva Gaia. 
Ubirajara Marciano Lacé. 

Décima sexta secção 
Adelaide Bustamante Meurer. 
Agostinho Abdo Merhy. 
Alexandre Yablonski. 
Arletto da Costa Leite. 
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Aurélio Melchior Gonçalves. 
Alcides Amaral Engenheiro., 
Albercio José de Barros. 
Amaury de Mello e Al vim. 
Cecilia Stavele Gorga. 
Catharina Guazze Lattauzio. 
Germano Teixeira de Araújo.; 
Huilíon Tostes de Azevedo. . 
Ilze Moreira. 
Iramaya Bueno Ormerod. 
Balia Benevenuto Barbosa, 
lida Teixeira Marins. 
José Tercio Barbedo Brandão.-
José João Valentim de Biase. 
José da Cruz Amieiro. 
José Spinelli. 
Manoel da Silva. 
Manoela Gaveau. 
Maria Julia Monteiro da Rocha Fragoso. 
Maria da Gloria Dias da Cosia-Machado.. 
Manoel Pereira Rosa, 
Maurício Argento. 
Rubens Cunha. 
Yolando de Paiva França. 

Décima sétima secção 
Herculino Cornelio. 
Luiz Formignani. 
Lúcio Norat. 
Mario Pereira de Oliveira Guimarães;. 
Marcolino Ribeiro. 
Nelson Moura Adame. 
Pedro Silva. 
Patrick Ganley. 
Panlaleão Spinelli. 
Pedro Pinto' Pires. 

Décima oitava secção 
Arthur Garritano. 
Antônio Caldeira de Freitas. 
Amphilophio Telles. 
Ary Kerner Soutinho.. 
Altamir Lessa. 
Alberto Avelino Pinto Guimarães. 
Carlos Gustavo Boiffé. 
Francisco Losso Netto. 
Fernando Rosauro de Almeida. 
Gustavo Adolpho Buhler. 
Guilhermina José do Rego. 
Helena Vidal Lunas. 
Jacomo Francisco Novello. 
João Baptista Duffles Teixeira Lott. 
José de Souza Paulo. 
Josino Meira de Vasconcellos. 
Luiz Gonzaga Stuart. 
Lery Baptista. 
Lourival Antônio dos Santos. 
Manoel Alvarez. 
Nicolau Carnaval. 

ESPIRITO SANTO 

Primeira secção 
José da Silva Coy. 

Segunda secção 
Antônio Pires Cavalcante. 
Marinho Floro Ferreira. 

Quarta secção 
Manoel Junho dos Santos. 
José Augusto Diniz Perrolli. 

Sexta secção 
Álvaro Vidal Casqueiro. 
Dermeval Lemos de Oliveira. 
Francisco de Paula Pereira Nunes. 
Francisco do Nascimento. 
Frederico Gonçalves Poim. 
João Monteiro da Luz. 
Jacintha Camargo. 
Juvenal Augusto Assumpção de Almeida. 

Issolar Resnick. 
Rufim Bambina. 

Sétima secção 
Abei José Victorino Neves. 
Levindo Maciel Noronha. 
Mario Dantas. 

Oitava secção ' 
Dalcmbert Lage Braga. 
Gerogino Francisco Nunes Peregrino. 
Joaquina Maria dos Santos. 

Nona secção 
Carlos Medrado. 

Décima secção 
Sady de Carvalho. 

Décima primeira secção 
Artoando Castanho Ranulfo. 

Décima segunda secção 
Antônio Manoel de Mattos Vieira Fi lho. 
Álvaro Rodrigues Ferreira. 
Enzo de Gusmão. 
Hildeberto Benedicto Guimarães. 
Julia Pedroso. 
Luiz Fernandes de Aguiar Macahense. 
Ruy Vom Sohsten Câmara. 

INCLUSÕES 
SANT'ANNA 

Quinta secção 
Ayres Gonçalves de Queiroz. 
Domingos de Souza Bispo. 
Pedro Mercier. 

Sexta secção 
Antônio Soares Barbosa Lamas. 
Antônio Francisco Marques. . 
Floduardo Vieira de Lemos. 
José Mathias Costa Baptista. 
Pedro Jacintho de Medeiros. 

Oitava secção 
Antônio Oliveira Aguiar. 
Adacio Augusto Gomes. 
Antônio Rezende Viveiros. 
Albino Marques de Oliveira, 
Deocleciano de Senna Dias. 
Humberto Magnavita. 
Jandyra Braga de Moraes. 
Januário Alves de Franca. 
Jarbas Ferreira Barcellos. 
Jayme.de Oliveira Bastos. 
Jayme de Freitas. 
Jayme da Costa. 
Jayme da Costa Gomes. 
Jayme de Araújo. 
Jayme Pereira de Mello. 
Jayme Gonçalves dos Sanloo". 
Jayme Francisco Lessa. 
Jayme Alves do Nascimento. 
Jayme Rodrigues. 
Jayme-de Souza Coelho. 
Jayme Assis Proença. 
Jayme Ribas. 
Jayme da Silva Soares. 
Jair Agnell de Mattos". 
João da Silva Neves. 
João Teixeira da Fonseca. 
João da Penha de Souza. 
João Gomes Pereira. 
João Moreira Cardoso. 
João Ribeiro dos Santos. 
João Neves. 
João de Souza Amorim. 
João Cresceneio da Silva. 
João Gomes da Cruz. 
João Bento. 
João Eduardo Pleil . 

João Jansen Lobo Pereira. 
João Vicente Sayão Cardoso. 
João Francisco dos Santos. 
José Izolete. 
Massillon Abigail Filgueiras 
Maurício Arverrad. 
Moacyr da Costa e Silva. 
Oscar Ferreira do Espirito Santo. 

.iona Secção 
Pedro Hermeto de Almeida Fi lho. 
Pedro de Souza Dias. 

Décima Secção 
Francisco Augusto de Andrade. 
Fernando Suevo. 
Fernando Antunes Baptista Leite. 
Harry Doctors. 
Romualdo Felix de Oliveira. 
Romualdo Motta. 
Rogério Augusto de Assis. 
Renato Nascente Alves. 
Victorino de Carvalho. 
Virgilio de Agostini. 

Décima Segunda Secção 
Anlonio Machado. 
Walter SanfAnna de Almeida. 

Décima Terceira Secção 
Olegario Manso. ' 
Olavo Tavares de Souza. 

Décima Quarta Secção 
Daniel Gollart. 
Daniel Agostinho da Rocha. 
Daniel Lourenço de Carvalho. 
David Luiz Corrêa. 
Deliò Cunha. 
Delio Maia. 
Delphim Miranda. 
Demetrio Ernesto dos Santo?. 
Demetrio dos Santos. 
Demosthenes de Mello. 
Deoclecio da Silva Bastos. 
Deolinda Ferreira. 
Demèrvaldo Rosa. 
Diogenes Bittencourt Monteiro. 
Dionysio Tozon Monteiro. 
Domingos Fernandes Peres. 
Domingos dos Santos Affonso. 
Domingos de Menezes. 
Domingos Tiziano. 
Domingos Barbosa d'Azevedo. 
Domingos Gattò. 
Domingos Francisco Nunes. 
Domingos Pereira Peixoto. 
Domingos da Silva. 
Dulce Lúcia Faria de Macedo. 
Durval de Oliveira e Silva. 
Durval Corrêa Lapa. 
Durval Mariano da Costa. 
Durval Linhares. 
Durval Elisio da Silva. 

Décima quinta secção 
Basileu José dos Santos, 
César do Paço Mattoso Maia Fi lho. 

Décima sétima secção 
Imenay dos Santos Paiva. 

ESPIRITO SANTO 

Primeira secção 
Conceição Pires Gomes. 
Getulio Corrêa. 
Gonçalo Teixeira. 
Gracelino de Souza. 
Guilherme Manes. 
Guilherme Gustavo Adolpho Neubaner. 
Guilherme Caetano Massoni, 
Guilherme Ramos. 
Guilherme Cunha. 
Guilherme Fraga. 
Guilhcrmino Ferreira Valgas. 
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Gualter Pereira Bittencourt.; 
Heitor Freire de Abreu. 
Henrique de Oliveira. 
Hermenegildo Vianna da Silva. 
Henrique Maria Gabriel Morei.. 
Henrique Barroso Pimentel.; 
Hygino Bento. 
Hildebrando Mello Nunes. 
Humbreto da Silveira Gareez;. 
Haroldo Araújo Silva. 
Heber.de Almeida Cardia. 
Heidelberg Antônio Lessa. 
Heitor de Figueiredo. 
Heitor Santos. 
Henrique Corrêa. 

•Henrique Teixeira Freitas. 
Henrique Elbert. 
Henrique Paulo de Menezes Fazenda. 
Henrique Baptista da Silva Pereira. 
Henrique Mariano de Souza. 
Henrique Pereira L ima . 
Herculano Alves Vietal. 
Henrique Gonçalves Godenço. 

Segunda secção 
Agapito dos Santos Magalhães, . 
Ricardo Figueiredo. 

Terceira secção 
José Maria Ribeiro da-Silva. 

Quarta secção 
Athaulpho Xavier Alves. 
Oswaldo de Medeiros Bravo. 

Quinta secção 
Alzira Sampaio Guimarães. 
Amancio Waldemar da Costa. 
Álvaro de Figueiredo. 
João Amim da Silva, 
Paschoal Salandra. 
Theodorico Micheloni. 

Oitava secção 
João Baptista Carneiro. 
Joaquim Rodrigues de Vasconcellos. 
Jovino Vicenta da Costa. 
Armando Lopes. 

. Décima segunda secção 
Izidro Felisberto. 
Luiz Guimarães Cascaes Telles. 
Ovidio Cláudio da Silva. 

. Oscar Vianna: 
i Protenor Lavra. 

GAMBOA 

Primeira secção 
Amélia de Souza Meirelles. 
Antônio Casemiro da Silva. 
Manoel José Ferreira. 

; Manoel Victorino de Oliveira Amorim, 
Seraphim Lima. 
Sylvio Corrêa de Araújo. 

Terceira secção 
Benonis Rodrigues Manco. 
Laudelino Dias Braga. 
Manoel Cardoso da Silva. 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

O Doutor Antônio Rodolpho Toscano 
Espinola, Ji^iz da Sétima Zona Eleiloral 
do Districto Federal, 

Faz saber aos que o presente edital 
virem ou delle tiverem conhecimento, 
que nos termos do artigo 5 o § i° das in -

' strucções baixadas pelo Tribunal Su
perior de Justiça Eleitoral, rectiíica e 
inclue nos difetric.tos municipaes de 
SanfAnna, Espirito Santo c Gamboa, 
que constituem a Sétima Zona Eleitoral, 

os nomes dos eleitores que adeante se 
seguem. 

Dado e passado nesta cidade do Hio 
de Janeiro, em 9 de outubro de 193 5. 
Eu, Ivane Evaristo de Oliveira, pelo es
crivão, o subscrevo. — Ivane Evaris'a 
de Oliveira. — Anlonio Rodolpl.o Tosca
no Espinola. • 

RECTIFICAÇÕES 
S A N T ' A N N A 

Segunda secção 
José Antunes G i l . 

éexta secção 
Joaquim Manoel da Silva Menezes. 
Hernani Marcolino Leite. 

Sétima secção 
Herculiuo Cornelio. 

Décima secção 
Hercules Baptista Thomé de Souza. 

Décima primeira secção 
Oswaldo de Oliveira. 

Décima segunda secção 
Antônio Borges Leal Castello Branco F i 

lho. 
Chrisostomo Antônio da Silva Torres. 

Décima. terceira secção 
Egydio Geiger. 

Décima quarta secção 
Batista Gomes de Paiva. 

Décima sexta secção 
Maria de Lourdes da Rocha Fvtgoso. 

Décima sétima secção 
Maria Eugênio Bouyer, 
Murillo Montera. 
Nicolau Manfreda. 
Nercio Sturne. 
Nadyr Figueiredo. 

"Plinio Alvise Muto. 
Décima oitava secção 

Zery Baptista. 
Paulo Lacerda. . 
Orlando Exposito Cornelio. 
Orlando Pessina. 
Januário Viegas de Almeida. 
Rodolpho Nevares de Souza. 

ESPIRITO S A N T O 

Oitava secção 
Guiomar Nora de Souza. 

INCLUSÕES 
S A N F A N N A 

Oitava secção 
Jarbas Antônio do Amaral. 

Décima sexta secção 
Ângelo Maria Longe. 
Didimo Pereira da Silva. 
Djalma Pereira Coelho. 
Eugênio Antônio de Carvalho. 
Francisco Rodrigues de Pinho. 
João José da Costa Guimarães. 
José Fernandçs Barbosa. 
José Mathias de SanfAnna. 
José Querino da Rocha. 
José Maria de Azevedo. 
Mario de Vicenzi. 
Othilio de Oliveira Neves Júnior. 
Luiz Prior., ' 

Pery Pirajá Iguatemy.; 

Romualdo Alves. 
E S P i n i T O SANTO 

Quinta secção 
Eduardo Alberto David. 

NONA ZONA ELEITORAL 

EDITAI, DB RECTIFICAÇÃO 

O Doutor João Severiano Carneiro da 
Cunha, juiz da 9 a Zona da, 2 a Circum-
scripçõo Eleitoral do Districto Federal. 

Faz saber nos termos da lei aos que 
o presente editai virem ou do'te noticia 
tiverem que tendo sido publicado com 
incorrecções no Supplemento do Boletim 
Eleitoral' n . 101, de I o dc outubro de 
1934, (folhas 313 a 350), os nomes dos 
diversos eleitores distribuídos, para o 
pleito de 14 de outubro corrente, respe
ctivamente, pelas Secções I a , 3 a , 9 a 13 a 

e 15 a do Engenho Velho e 2 a , 5 a, 6 a . 
7 a , 9 a , 10 a e 11 a da Tijuea, são feitas 
como se seguem as devidas rectificações 
<i corrigendas: , 

fiNOENHO ' V E L H O 

I a Secção — Jahel Almeida Santos — e 
não Joliel Almeida Santos como 
saiu publicado no Boletim fiieito-
ral 101, Supplemento, pag. 314, 

, 2 acolumna, linha 39. 
Antônio José — e não Antônio 
Ji=é como saiu publicado no Bo
letim Eleitoral 101. Supiil-emento, 
pag. 313, 2 a columna, unha 21. 

Secção — José Vieira Cardoso — o 
não José Vieira como saiu publi
cado no Boletim Eleitoral n. 101, 
Supplemento. pag. 317, I a colu
mna, linha 00. 

C ! i Secção — Octavio Delpbico dos San
tos — e não Octavio Delphim dos 
Santos como saiu publicado no 
Boletim Eleitoral 101. Supple
mento. pag. 320, columna do eeü-> 
tro, linha 35. 

13 a Secção — João ,Billine]o — e nã> 
José Billinelo como saiu publica
do no Boletim Eleitoral 101.- Sup
plemento, pag. 332, I a • columnaj. 
linha 41. 

15 a Secção — Argenor Gonçalves d'A.s-
sumpção —• e não Agenor Gonçal
ves d'A»5umpção como 'saiu pu
blicado no Boletim Eleitoral 101, 
SuppleiTieiito. pag. 334, 2 a colu
mna, linha 22. 

T 1 J U C A i 

2U Secção — Lyris Alves — e não L y -
rio Alves como saiu publicado no 
Boletim Eleitoral 101, Supple-
menio. pag. 337, 3 a columna, l i 
nha 59. 

ha Secção — Taeiano Anlonio Basilio 
o não Francisco Antônio Basilio 
como saiu publicado no Boletim 
Eleitora) 101. Supplemento, pa
gina 341,. 2 a columna. l i n h a U . 

0 a Secção — Aríhemio Cândido Alvs» 
da Silva — e não Arthenio AIv-33 
Cândido, da Silva como saiu pu
blicado no Boletim Eleitoral 10J, 
.Supplenvnlo, pag. '342, 2 a colu
mna, 2 a linha. 

7.a secção. Alceu Cunha e não Alceu 
Aranha como saiu publicado no 
Bolelim Eleitoral 101. supplemen
to. pagina 34 3. 3 a columna, linha 
29. 
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9 a ser-ção. Maria Emilia Silva Muniz e 
não Moacyr Emilia Silva Muniz, 
como sahiu publicado no Boletim 
Eleitoral 101, supplemento, pagina 
347, I a columna, linha 84. 

Ánnalcida do Prado Seixas Sam
paio e não Ánnalcida do Prado L u 
cas Sampaio como sahiu publicado 
no Boletim "Eleitoral 101, pagina 
346, 2* columna, linha 61. 

Sedeno Teixeira Pinto e não 
Edeno Teixeira Pinto como sahiu 
publicado no Boletim Eleitoral 
101, supplemento, pagina 347, 3a 

columna, linha 40. 
Antônio Vicente Farelli e não 

Antônio, Ficente Farelli como sa
hiu publicado no Boletim Eleito
ral, 101, pagina 346, 3 a columna, 
linha 8. 

10a secção. Luiz Pandiá Braconnot e não 
"Luiz Pandiá Bracomet como sahiu 
publicado no Boletim Eleitora! 
101, supplemento, pagina 348; 3* 
columna, linha 59. 

11a secção. Annibal Jorge da Costa Mal
ta e não Annibal Jorge da Gosta 
Matta como sahiu publicado no 
Boletim Eleitoral 101, supplemen
to, pagina 349, 2 a columna, linha 
19. 

Edith Bulhões Marcial e não 
Erith Bulhões Marcial como sahiu 
publicado no Boletim Eleitoral 101 
supplemento, pagina 349, 3 a co
lumna, linha 57. 

Oscar Xavier "Bastos e não Oscar 
Xavier Castro como sahiu publi
cado no Boletim Eleitoral 101, 
supplemento, pagina 350, 3' co
lumna, linha S. 

10a secção Luiza de Moraes Jardim e 
não Luiz de Moraes Jardim como 
sahiu publicado no Boletim Ele i 
toral 101, supplemento, pagina 
348. 3 a columna, linha 48. 

Outrosim faz saber que tendo se veri
ficado na lista de eleitores distribuídos 
pelas diversas secções dos districtos de 
Engenho Velho e da Tijuca publicada no 
Boletim Eleitoral n . 101, supplemento, 
(folhas 313 e 350), differentes omissões, 
a vista das reclamações dos interessados, 
pelo presente e como abaixo se' segue 
fica sanada essa falta, devendo os 
f-.leitores adiante relacionados votarem 
nas secções abaixo declaradas e nellas 
incluídos: 

E N G E N H O V E L H O 

[(Instituto de Educação Rua Mariz e Bar
ros, Gymnasio, ala esquerda) 

I a secção João Fruzzoni deverá figurar 
abaixo do nome do eleitor Jahel 
Almeida Santos, 2° columna, pagi
na 314, Boletim Eleitoral 101, sup
plemento. 

3" secção (Superintendência de Obras 
e Transportes, antigo Desinfecto-
rio da S. Publica, praça da Ban
deira n. 72), Virginio Gomes Soa
res deverá figurar abaixo do no
me do eleitor Ubyrajara Brasil de 
Almeida, pagina 317, 3 a columna, 
Boletim Eleitoral 101, supple
mento. 

6 a Secção — (Escola Wenceslau Braz, 
rua General Canabarro n. 338, ala 
direita). 
Sosthenes Barbosa deverá figurar 
abaixo do nome da eleitora Size-
nanda Alves Castilho, Boletim 
Eleitoral, 101, pagina 322, I a co
lumna. 

T I J U C A 

7 a Secção — (Deposito da 3 a Divisão — 
Rua Octavio Kelly n . 48) — João 
Lopes Pereira de Carvalho deverá 
figurar abaixo do nome do eleitor 
João de Rezende Meira, Boletim 
Eleitoral n . 101, supplemento, pa
gina 344, I a columna. 

9 a Secção — (Escola Soares Pereira — 
Avenida Maracanã n. 1.450) — 
Sylvino Trindade Fontes deverá 
figurar abaixo do nome do eleitor 
Sylvio Pereira dos Santos, Boletim 
Eleitoral n . 101, supplemento, pa
gina 347, 3 a columna. 

11 a Secção — (Instituto Profissional Or-
sina da Fonseca — Rua São Fran-
cisco Xavier n . 95, ala esquerda). 
Alfredo Moreira Dutra deverá f i 
gurar abaixo do nome do eleitor 
Alcino de Souza Caeiro, Boleíim 
Eleitoral n . 101, supplemento, pa
gina 349, 2 a columna. 
Ary César Plaisant deverá figurar 
abaixo do nome do eleitor Ary 
Vieira Willington, Boletim Eleito
ral n . 101, supplemento, pagina 
349, 2 a columna. 
Ovidio Duarte de Sá deverá Figu
rar abaixo do nome do eleitor 
Olympio Moreira Passos, Boletim 
Eleitoral n . 101, supplemento. pa
gina 350, 3 a columna, excluído da 
12 a Secção do Engenho Velho, Bo
letim Eleitoral n . 101, supplemen
to, pagina 330, 3 a columna. 

E para constar mandou passar o pre
sente que será publicado e affixado na 
forma da le i . Dado e passado nesta c i 
dade do Rio de Janeiro, aos 8 de outubro 
de 1934. Eu, Francisco Faria, escrivão, 
o mandei dactylographar, subscrevo e as
signo. — Francisco Faria. — João Se
veriano Carneiro da Cunha. 

DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

OMISSÃO 
E N G E N H O - N O V O 

Primeira secção 
Vicente Ferreira da Costa Piragibe. 

RECTIFICACÃO 
E N G E N H O - N O V O 

Nona secção 
Virginia Cardoso Piragibe, e não como 

foi publicado no B . E . , Supplemento 
ao n . 102. 

DECTMA ZONA ELEITORAL 

O Doutor Antônio Eugênio Magarinos 
Torres, Juiz de Direito da Décima Zona 
Eleitoral do Districto Federal, faz saber 
aos que o presente virem, ou delle co
nhecimento tiverem, que mandou in 
cluir na quinta secção do districto mu
nicipal de Engenho Novo, os eleitores 
cujos nomes foram omittidos na relação 
respectiva: 
Anna Gonçalves Fernandes.. 
Alberto Monteiro Dias. 
Attilio Andreani. 
Avelino Ferreiia da Costa. 
Cícero de Alencar Araripe., 
Casciano da Silva Santos. 
Geraldo Sabino dos Santos. 
Haroldo Velloso da Veiga. 
Isaias da Silva Lopes. 

Jara Cerqueira Montebello. 
Joaquim Alves Garcia. 
Joaquim Gaspar. 
José de Souza Moraes. 
José Nunes Gomes Duarte. 
Maria Nunes de Moraes. 
Newton Pfaltzgraff Brasi l . 
Outrosim, que devem ser excluídos do 
districto municipal de São Christovão, 
os eleitores: Antônio Lopes de Moraes, 
Abel Torres Damasceno e Ary Rodrigues 
Torres, da primeira secção; Dario Murce, 
Edgard de Souza Ferraz, Eugenia Ber-
nadezze, Fábio Alves Ferreira e Gutem-
berg Rosa Cardoso, da oitava secção; 
José Borges Pereira, José Janoni, José 
Lopes Domingues Filho e Rubens Perei
ra Bayão, da décima secção, os quaes 
deverão ser incluídos também na quin
ta secção do districto municipal de E n 
genho Novo. E, para constar, mandei 
lavrar o presente, que será affixado no 
local do costume e publicado no Boletim 
Eleitoral. Dado e passado nesta cidade 
do Rio de Janeiro, aos oito de outubro 
de mil novecentos e trinta e quatro. Eu, 
Cid Vellez, escrevente, no impedimento 
do escrivão. — Antônio Ewjenio Maga
rinos Torres. 

DÉCIMA ZONA ELEITClíAL 

O Doutor Antônio Eugênio Magarino3 
Torres, Juiz de Direito da Décima Zona 
Eleitoral do Districto Federal, faz sa
ber aos que o presente virem ou delle 
conhecimento tiverem, que mandou in 
cluir na sexta secção do districto de En
genho Novo, òs eleitores cujos nomes fo
ram omittidos na relação respectiva: 
Antônio Martins Filho, Esmcraldina Pe
reira de Moraes e Francisco Pelajo; na 
oitava secção do districto municipal de 
S. Christovão, o eleitor Francisco Pe
reira Lessa; e na quarta secção. também 
do districto municipal de S. Christovão, 
os eleitores: Edgard do Araújo Salles, 
Georgina Moraes Dias, João Maria Vieira 
e Antônio Vi ta l . E, para constar, man
dei lavrar o presente, que será affixado 
no local do eostume e publicado no Bo
letim Eleitoral. Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, aos oito dias 
do mez de outubro de mil novecentos e 
trinta e quatro. Eu, Cid Vellez, escre
vente, no impedimento do escrivão. — 
Antônio Eugênio Magarinos Torres. 

DESIGNAÇÃO DE MESARIOS 
PROIBIRA ZONA ELEITORAL 

CANDELÁRIA 
S E X T A SECÇÃO 

O bacharel Fernando de.Lyra Tava
res escrivão da I a Pretória Civeí, Fre-
guezias de Candelária e Paquetá, e pre
sidente de mesa receptora de votos da 
6 a Secção de Candelária, na fôrma 
abaixo: 

Faz saber aos que o presente edital 
virem, ou delle noticia tiverem, que de 
accordo com a lei, nomeou secretários 
da supra referida secção que funecio-
nará na rua Visconde de Inhaúma, De
legacia Fiscal da Prefeitura para o ple i 
to eleitoral de 14 do corrente, os Srs. 
Pedro Velho dc Albuquerque Maranhão 
e Hermano Duval Sérgio Ferreira, e os 
convoca bem como aos respectivos elei
tores da mesma secção, a comparecerem, 
ás 7 horas da manhã daquelle dia, afim 
de tomarem parte aos trabalhos eleito-
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raes.. E para constar foi passado o pre
sente edital, para ser publicado no Bo
letim Eleitoral e affixado á poria da re
spectiva secção. 

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1934. 
O presidente, Fernando de Lyra Tavares. 

VIGÉSIMA SEGUNDA SECÇÃO 
Marcos de Souza Dantas, presidente da 

mesa receptora da Vigésima Segunda 
Secção do districto da Candelária, tor
na publico, para os devidos fins que, na 
fôrma da lei, nomeou para secretários 
da referida mesa os Srs. Frederico da 
Silva Séve e Coriolano Roberto Alves. 

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1934. 
— Marcos de Souza Dantas. ' 

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

S. JOSE' 
QUARTA SECÇÃO 

O Dr. Ary Azevedo Franco," preside-
dente da 4 a Secção Eleitoral de S. José, 
etc.: 

Faz saber que, em conformidade da 
lei eleitoral, nomeou Luiz Accioly e 
Mario Lisboa Barbosa, para servirem 
de secretários desta Mesa, que se deverá 
reunir a 14 do corrente, ás 7 horas, na 
Bibliotheca Nacional, afim do se proce
der á eleição dos membros da Câmara 
Federal e da Câmara Municipal. 

Dado e passado nesta cidade, aos 8 de 
outubro de 1934. — Ary Azevedo Franco, 

QUINTA SECÇÃO 

Edital de nomeação de secretários da 
5a Secção de S. José 

O Doutor Mem de Vasconcellos Reis, 
presidente da Mesa Receptora da Quinta 
Secção Eleitoral de São José. etc.: 

Faz saber que, de accordo com o ar
tigo 68, § 2o do Código Eleitoral nomeou 
os Srs. Patriolino Ypiranga de Araú
jo e Benedicto de Cai valho para servi
rem como I o e 2o secretários da Mesa 
Receptora, que deverá reunir-se no dia 
14 de outubro corrente, no edifício da 
rua de São José n„ 58, ás 7 horas da 
manhã. 

Rio de Janeiro, oito de outubro de mil 
novecentos e trinta e quatro. — O pre
sidente, Mem de Vasconcellos Heis. 

DÉCIMA QUINTA SECÇÃO 

O Dr . Américo Pereira da Silva Pinto, 
presidente da Mesa Receptora da 15 a Se
cção eleitoral da 2 a Zona, Districto Mu
nicipal de S. Josó: 

Faz saber que, de accordo com o ar
tigo 68, § 2 o do Código Eleitoral, no
meou os Srs. Oldemar P . F . Morado e 
Manoel Antônio Leite Bittencourt para 
servirem como secretários desta Mesa 
Receptora, que deverá reunir-se no dia 
14 de outubro corrente no edifício da 
Câmara dos Deputados, entraria pela rua 
D . Manoel, pavimento térreo, ás sete 
horas da manhã. 

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 193 5. 
— Américo Pereira da Silva Pinto. 

DÉCIMA SEXTA SECÇÃO 

O Doutor João Frederico Mourão Rus-
sell, presidente da Mesa Receptora da 
Décima Sexta Secção Eleitoral de São 
José do Districto Federal: 

Faz saber que, de accordo com a lei, 
nomeou os Srs. Edmundo Eloy Pessoa 
e Octaviano Rodrigues Borges, para ser
virem como secretários desta Mesa Re
ceptora, que deverá reunir-se no dia 14 

de outubro corrente, á s 7 horas da ma
nhã, no edifício da Caixa Econômica, 
pavimento térreo, sala da frente, en
trada pela rua D . Manoel. Dado e pas
sado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 
oito de outubro de mil novecentos e 
trinta e quatro. — O presiclame, ,'oúo 
Frederico Mourão Russell. 

DÉCIMA OITAVA SECÇÃO 

O Dr . Heitor Pereira Carrilho, pre
sidente .da Mesa Receptora de vo !os da 
18 a Secção Eleitoral de São José: 

Faz saber que, de accordo com o arti
go 68, § 2 o do Código Eleitoral, nomeou 
o Dr . Aluisio Leopoldo Pereira da Câ
mara e o Sr. Antônio Alves.Filho para 
servirem de secretarias desta-Mesa Re
ceptora, que deverá reunir-se no dia 14 
de outubro corrente, no edifício do In
stituto Medico Legal, ás ' 7 horas da 
manhã. 

Rio de Janeiro, cm 8 de outubro de 
1934. — Dr. Heitor Pereira .Carrilho, 
presidente. 

VIGÉSIMA PRIMEIRA SECÇÃO 

O Dr . Júlio Ribeiro Vieira, presidente 
da Mesa da 21 a Secção, 2 a Zona Eleitoral, 
I a Circumscripção: 

Faz saber aos que o presente edital 
virem ou delle tiverem noticia qua, de 
accordo com a lei nomeou I o e 2 o se
cretários da dita Mesa os Drs. Milton 
Panain e Mario Schiller Amaral de 
Souza, respectivamente. 

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1934. 
— Dr. Júlio Ribeiro Vieira. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 
SACRAMENTO 

Z PRIMEIRA SECÇÃO Z 

Faço saber a todos os interessados que 
a Mesa Receptora da Primeira Secção do 
Districto de Sacramento, para as eleições 
de 14 de outubro, funecionará na porta
ria ao lado direito da Escola Polytechni-

.ca. Como presidente da Mesa, nomeei se
cretários os Srs. Jarbas Baeta Neves, es
crevente juramentado e o bacharel Mo
zart Furts. Rio, 9 de outubro de 1934. — 
Francisco Peixoto" filho, presidente. 

TERCEIRA SECÇÃO 

Franklin Araújo, presidente da Mesa 
Receptora da Terceira Secção Eleitoral do 
Sacramento, etc. : 

Faz saber que, de accordo com o arti
go 68 paragrapho 2 o, do Código Eleitoral, 
nomeou José Soares Maciel e Francisco 
Lopes de Oliveira Araújo, ambos eleitores 
e funecionarios auxiliares da justiça local 
do Distrieto Federal, para servirem como 
secretários desta Mesa Receptora, que de
verá reunir-se no dia 14 de outubro cor
rente, no edifício do Thesouro Nacional, ã 
travessa Bellas Artes n. 14, I o andar, no 
local da antiga 2 a Secção da Directoria 
Geral do Thesouro, ás 7 horas da manhã. 
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1934. — 
Franklin Araújo, presidente. 

, NONA SECÇÃO 

O Dr . Cid Braune, presidente da Mesa 
Receptora da 9 a Secção do Districto do 
Sacramento que funecionará no prédio 
n. 68 da rua Luiz de Camões, faz publico, 
na forma da lei, ter nomeado secretários 
oa referida mesa, os cidadãos Dr . De-
mosthenes Madureira de Pinho e Fran

cisco Flores Leal, para a eleição, a se 
realizar em 14 do corrente. Rio de Janei
ro, 4 dc outubro de 1934. — Cid Braune. 

DÉCIMA S E X T A SECÇÃO 

Demetrio de Toledo, presidente da Mesa 
Receptora da Décima Sexta Secção do Dis
tricto de Sacramento, Mesa que funecio
nará á travessa das Belías Artes (portaria 
da Recebedoria do Districto Federal), 
nesta capital, faz publico que, em cum
primento do que dispõe a Lei , nomeou os 
Srs. Dr . Luciano Lordsleem e Dr . V i 
cente Leal Lins de Barros para exerce
rem, respectivamente, na referida Mesa, 
as funeções de I o e 2 o secretários nas 
eleições que se devem realizar no dia 14 
do andanfe. Os referidos secretários são 
convocados a comparecer ho local e data 
mencionados ás sete horas da manhã. — 
Demetrio de Toledo, presidente da Mesa 
Recepíc." 

QUARTA ZONA ELEITORAL 
SEGUNDA SECÇÃO 

O Dr . Waldemar da Silva Moreira, juiz 
federal substituto da Terceira Vara a 
presidente da Mesa Receptora da Segunda 
Secção Eleitoral do Districto de Ajuda, 
etc. : 

Faz saber aos interessados que, de ac
cordo com o art. 68, paragrapho I o , do 
Código Eleitoral, nomeou os escreventes 
juramentados da Terceira Vara Federal, 
Srs., José Joaquim Almeida Santos e 
Octavio Fernandes Vianna, para servirem 
como seeretarios desta Mesa Receptora, 
que deverá reqnir-so no dia 14 de outu
bro corrente, no Ministério da Educação e 
Saúde Publica, edifício do antigo Conse
lho Municipal, ala direita, á praça Mare
chal Floriano, ás 7 horas da manhã. Dis
tricto Federal, 8 de outubro de 1934. — 
Waldemar da Silva Moreira, presidente. 

SANTO ANTÔNIO 
SEGUNDA SECÇÃO 

Manoel Guilherme da Silveira Filho, 
presidente da Mesa Receptora da Segunda 
Secção. Eleitoral do Districto de Santo 
Antônio, que funecionará á rua do Re
zende n. 182 (Escola Publica), no dia l í 
de outubro vindouro, ás 7 horas da ma
nhã. Faz saber a quem interessar possa, 
que nesta data, no uso da attribuição 
conferida pelo art. 68 paragrapho 2 o do 
decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 
1932, nomeou secretários da referida 
mesa, os eleitores Carlos Moreira e Ed
gard de Oliva Mata. Rio de Janeiro, 9 dc 
outubro de 1934. — D r . Manoel Gui
lherme da Silveira Filho, presidente da 
Mesa. 

QUINTA SECÇÃO 

O Dr. TbemisLoclcs Brandão Cavalcan
ti, I o procurador da Republica e Presi
dente da Mesa Eleitoral da Quinta Secção 
do Distrieto de Santo Antônio, e t c : 

Faz saber que nos termos da lei eleito
ral vigente, nomeou os Srs. Luiz de M i 
randa Barbosa e Nelson Barbosa Sampaio, 
para servirem como secretários da Secção 
que funecionará á rua dos Inválidos, edi
fício do Pretorio, perante a qual se farão 
as eleições para Deputados á Câmara Fe
deral e Vereadores á Câmara Municipal, 
no dia 14 do corrente, ás 7 horas da ma
nhã do mesmo dia. Districto Federal, 8 
de outubro de 1934, — O presidente da 
Mesa, Thcmislocles Brandão Cavalcanti. 
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NONA SECÇÃO 

Matheus de Albuquerque, Presidente da 
Mesa Receptora da Nona Secção Eleitoral 
do Districto de Santo Antônio, faz saber 
a quem interessar possa que, nos termos 
do artigo 18 das Instrucções approvadas 
pelo Egrégio Tribunal Superior de Justi
ça Eleitoral, nomeou para secretários da 
referida mesa no pleito a realizar-se, nes
ta capital, no dia 14 do corrente mez de 
outubro, os eleitores Srs. Orlando Arru
da e José Alberto da Silva, os quaes f i 
cam convocados a comparecer, na mesma 
data, ás 7 horas da manhã, á avenida 
Alem de Sá, n . 183 (G. de Preparação 
Physica Municipal). Dado e passado nes
ta cidade do Rio de Janeiro, aos oito dias 
do mez de outubro de mil novecentos e 
trinta e quatro. — O presidente da Mesa 
Receptora, Matheus de Albuquerque. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 
GLORIA 

SEGUNDA S E C Ç Ã J 

Antônio Felix de Bulhões Natal, pre
sidente da Mesa receptora da 2 a Secção 
do Districto da Gloria, faz ' publico, 
para conhecimento de quem interessar 
possa, que, usando das attribuições que 
lhe confere a lei <cleitoral vigente, no
meou secretários da referida Mesa, o 
Dr. Antônio Américo Barbosa de Oliveira 
e o Sr Olegario Porto da Silveira 
Homem. 

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1934. 
— Antônio Felix de Bulhões Natal. 

SANTA THEREZA 
PRIMEIRA SECÇÃO 

O Dr. João Pedro dos Santos, Presi
dente da Mesa receptora da Primeira 
Secção, de Santa Thereza, commumca a 
quem interessar possa, que, nos termos da 
legislação eleitoral, nomeou os Srs. Júlio 
Guido Nardelli e Ary Corrêa, para ser
virem como secretários, na eleição a 
realizar-se no próximo dia 14 de ou
tubro, ficando os mesmos convocados a. 
comparecer, nesse dia, ás 7 horas da 
manhã, na Escola Publica situada á rua 
Áurea n. 76. 

Rio de Janeiro, 6 de outubro di 193í. 
— João Pedro dos Santos. 

SEXTA ZONA ELEITORAL 
COPACABANA 

SEGUNDA SECÇÃO 

O Dr. Francisco Constant de Figuei
redo, Presidente da Mesa Eleitoral da 
Segunda Secção de Copacabana, faz saber 
a quem interessar possa que nomeoa 
para secretários da mesa, a ser instai-
lada ás 7 horas da manhã do dia 14 do 
corrente, no pavimento térreo da Escola 
Cocio Barcellos, á rua Ipanema, esquina 
da rua Copacabana, os Srs. Annibal Fre
derico de Souza e Arthur Pinho. 

Dado e passado nesta Capital Federal, 
aos oito dias do mez de outubro de mil 
novecentos e trinta e quatro.. — Fran
cisco Constant de Figueiredo, presidente 
da Segunda Secção de Copacabana. 

SÉTIMA SECÇÃO 

O Dr , Carlos Sussekind de Mendonça, 
presidente da Mesa Receptora da Sétima 
Secção Eleitoral de Copacabana, etc.: 

Faz saber que, de accordo com o ar
tigo 68 paragrapho 2 o do Código Eleito

ral, nomeou os senhores Lupercio Garcia, 
escrevente do Juizo da I a Vara de Or-
phãos (Cartório Renato de Campos) c 
Rubem de Azambuja Neves, escrevente 
do Juizo da 7 a Pretória Civel (Cartório 
Lino da Fonseca), .para servirem como 
secretários desta Mesa .-. Receptora, que 
deverá reunir-se no dia 14 de outubro 
corrente, no edifício da Escola Dr . Cocio 
Barcellos, á rua Copacabana, esquina de 
Barão de Ipanema, ala direita do pavi
mento superior, ás 7 horas da manhã. 

Rio, 8 de outubroÍ de 1934. — Carlos 
Sussekind de Mendonça, Presidente. 

DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO 

O Dr. Camillo Raul Prates, presidente 
da 11 a Secção Eleitoral da 0 a Zona (Co
pacabana), etc.: 

Faz saber a todos os interessados e aos 
eleitores da referida secção eleitoral, que 
de conformidade com a legislação em v i 
gor nomeou para secretários da referida 
mesa os senhores Manoel Martins Fer
reira e Alberto Macha de Castro Pinto, 
respectivamente, I o e 2 o . Faz, outrosim, 
saber que a referida mesa receptora fun
ecionará no edifício da Escola Cocio Bar
cellos, sito á rua Ipanema, esquina da 
rua Copacabana. Dado e passado aos 
oito dias-do mez de outubro de 1934. 
EU, Manoel Martins Ferreira, secretario 
o dactylographei, subscrevo e assigno. — 
Manoel Martins Ferreira. — Camillo 
Raul Prates, presidente da 11 a Secção 
Eleitoral. 

GÁVEA 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Escola Manoel Cicero, sala 4 
O advogado Nilo Carneiro Leão de 

Vasconcellos, presidente da Secção E le i 
toral da Primeira Secção da Gávea, Es
cola Manoel Cicero, sala 4, faz saber a 
quem interessar que nomeou seus secre
tários os Srs. Drs. José Mattos Vascon
cellos e Gilberto Cardoso, no pleito de 14 
do corrente. 

Dado e passado nesta Capital, aos 8 de 
outubro de 1934. — O presidente, Nilo 
Carneiro Leão de Vasconcellos, 

QUARTA SECÇÃO 

Rua Marquez de São Vicente n . 238 
O Dr . Luiz Lyra, presidente da Mesa 

Receptora da quarta (4a) Secção da Gá
vea, nas eleições a se realizarem em qua
torze (14) de outubro próximo, faz pu
blico, "ex-vi" do disposto no art. 18 
(dezoito) das instrucções approvadas 
pelo Egrégio Tribunal Superior de Jus
tiça Eleitoral, publicadas no Boletim de 
14 de agosto ultimo, combinadas com o 
art. 6 o (sexto), paragrapho 2 o (segundo) 
do Código Eleitoral, que nomeou para se
cretários da referida mesa, os eleitores 
senhores Carlos Leal dc Lacerda e Celso 
Luiz de Azevedo Marques, os quaes fo
ram convocados para comparecerem na 
cilada data ás sete (7) horas da manhã, 
na Escola Publica situada á rua Marquez 
de São Vicente n . 238 (duzentos e trinta 
e oito), para que se installe a mesa e se 
processe a eleição para membros da Câ
mara dos Deputados e da Câmara Muni
cipal do Districto Federal. — Luiz Lyra, 
presidente da 4 a secção da Gávea por 
nomeação do Exmo. Sr. Dr . Juiz da 
Sexta Zona Eleitoral, approvada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral. 

LAGOA 
SEGUNDA SECÇÃO 

O Dr . Emnianuel de Almeida Sodré, 
presidente da 2 a Secção do Districto da 
Lagoa, faz saber aos que o presente edi
tal virem, ou delle conhecimento tive
rem, que nomeou para secretários da 
Mesa Eleitoral da secção que preside, os 
cidadãos José Eusebio de Carvalho Ol i 
veira Sobrinho e Hélio Costa, escreventes 
juramentados do Juizo de Direito da 5 a 

Vara Civel. Ficam, outrosim, convida
dos os referidos secretários, e bem assim 
os supplcntes e eleitores da referida se
cção, que fica situada á avenida Pasteur 
n . 404, Departamento de Estatística, a 
comparecerem no dia 14 de outubro pró
ximo, ás 7 horas da manhã, no local aci
ma referido, afim de so proceder ás elei
ções dos membros da Câmara dos Depu
tados e da Câmara Municipal do Distr i 
cto Federal. Dado e passado nesta cidade 
do Rio de Janeiro, aos 8 de outubro de 
1934. — O presidente da Mesa,. Emnia
nuel de Almeida Sodré. 

TERCEIRA SECÇÃO 

O doutor Nelson Hungria Hoffbauer, 
juiz da 6 a Zona Eleitoral, faz saber aos 
que o presente edital virem que foi de
signado 2 o supplente da Mesa Receptora 
da 3 a Secção Eleitoral de Lagoa o doutor 
Luiz da Cunha Mello, em substituiçãe 
ao anteriormente designado, que estava 
legalmente impedido. Dado e passado 
nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 9 de 
outubro de 1934. — Nelson Hungria 
Hoffbauer. 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

TERCEIRA SECÇÃO 

O Dr. Nicoláo Tolentino Gonzaga, 
Presidente da Mesa Receptora da Ter-« 
ceira Secção de SanfAnna, do Districto 
Federal, etc: 

Faz saber a quem interessar possa que 
nomeou os Srs. Alberto Toledo Bandeira 
de Mello e Aristides Lima Braga para 
servirem como secretários da mesa re
ceptora da terceira secção de SanfAnna, 
que deverá funecionar no Archivo Na
cional, á Praça da Republica (saguão do 
lado esquerdo); outrosim, ficam convo
cados para no dia 14 do corrente, ás 7 
horas, comparecerem no referido local, 
afim de constituírem a alludida mesa e 
processarem as eleições designadas para 
aquelle dia. E, para constar, passei o 
presente edital que será publicado na 
forma da lei . 

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1934. 
— O Presidente, Nicoláo Tolentino Gon-
zaga. 

S É T I M A SECÇÃO 

O Presidente da Mesa Receptora de 
votos da Sétima Secção da Freguezia de 
SanfAnna, faz publico que nomeou se
cretários os cidadãos Eurico Dias e João 
de Oliveira Ponce e os convida, bem co
mo os supplentes nomeados, para com
parecerem, no dia 14 do corrente, ás 7 
horas da manhã, no Almoxarjfado da 
Inspeetoria de Águas e Esgotos, na rua 
Frei Caneca n. 112, afim de formarem a 
mesa e se proseguir no trabalho eleito-
r a l - , , 

Districto Federal, 9 de outubro de 
1934. — Optato N. Eustachio Carajurú, 
Presidente. 
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DÉCIMA TERCEIRA SECÇÃO 

Adaucto Lúcio Cardoso, Presidente da 
Mesa Receptora da 13 a Secção Eleitoral 
de SanfAnna que deverá funecionar na 
Escola Benjamin Cpnslant-, á praça 11 de 
Junho, (sala esquerda, fundos), faz saber 
que nomeou seus secretários os bacha
réis Antônio Horacio Pereira e Antônio 
Vianna de Souza, os quaes, cbm os de
mais membros nomeados deverão cons
tituir no dia 14 de outubro corrente, ás 
7 horas da manhã, a referida Mesa que 
processará as eleições dos candidatos á 
Câmara dos Deputados e á Câmara Mu
nicipal do Districto Federal. 

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1934. 
1934. — Adaucto Lúcio Cardoso. 

DÉCIMA QUARTA SECÇÃO 

O Dr . Trajano de Miranda Valvcrde, 
Presidente da Mesa Receptora da 14 a 

(décima quarta) secção eleitoral de 
SanfAnna, etc. : Faz saber que de accor
do com o art. 68, § 2 o, do Código Ele i 
toral, nomeou os Srs. Drs. Frederico de 
Morgan Snell e Victor Crespo de Castro, 
para servirem como secretários desta 
Mesa Receptora, que deverá reunir-se no 
dia 14 de outubro corrente, no edifício 
do Conselho Nacional do Trabalho, á 
praça da Republica, ás 7-horas da ma
nhã. 

Rio de Janeiro. 8 de outubro de 1931. 
— Trajano de Miranda Valverde, Pre
sidente. 

DÉCIMA SEXTA SECÇÃO 

O Presidente da Mesa Receptora da 
Décima Sexta Secção de SanfAnna, que 
deverá funecionar na Inspeetoria dc Hy-
giene Industrial, á rua Moncorvo Filho 
numero seis, faz saber que, para as pró
ximas eleições do dia 14 do outubro cor
rente, nomeou secretários da referida 
mesa os Srs. Francisco Marcondes Ro
drigues e Paulo Ribeiro da. Graça. 

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1934. 
— O Presidente, Octavio Pimentel do 
Monte. 

ESPIRITO SANTO 
PRIMEIRA SECÇÃO 

Quantos este edital virem, ficam sa
bendo que na qualidade de Presidente da 
Mesa Eleitoral da Primeira Secção do 
E?pirito Santo, nomeei meus secretários 
para servirem na próxima eleição de 14 
de outubro do anno corrente, os bacha
réis Jonatlias Pereira Filho e Carlos Leal 
Burlamaqui. 

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 
1934. — Ricardo de Almeida Rego, Pre
sidente. 

SEGUNDA SECÇÃO 

Frederico da Silva Ferreira, Presiden
te da Mesa Receptora da Segunda Secção 
Eleitoral da Freguezia do Esipirto San
to, etc: 

Faz saber que, de accordo com o ar-
tígc 08. § 2 o do Código Eleitoral, nomeou 
os eleitores Dr . Paulo Francisco Povoa 
e Augusto Mario Ramos da Costa, para 
servirem como secretários nesta Mesa 
Receptora, que se deverá reunir no dia 
14 de outubro corrente, no edifício do 
Deposito Municipal, á rua Machado Coe
lho n. 124, ás 7 horas da manhã. 

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1934. 
— Frederico da Silva Ferreira, Presi
dente-

TERCEIRA SECÇÃO 

Eurico da Rocha Portella, Presidente 
da Mesa Receptora da 3' Secção do Es
pirito Santo do Districto Federal, etc: 

Faz saber a quem interessar possa, 
que nomeou os Srs. Carlos de Araújo 
Barbosa e João Baptista Concci 
servirem como secretários da Mesa Re
ceptora da 3" Secção do Espirito Santo, 
que deverá funecionar na Escola Publi
ca Luiz de Camões, á rua Dr . Carmo 
Netto n . 60, sob. (parte da frente), e 
outrosim ficam convocados para o dia 
14 do corrente, ás 7 horas compare
cer no referido local, afim de consti
tuírem a alludida Mesa e processarem 
as eleições designadas para aquelle dia. 

E, para constar, passou-se o presente 
edital, que será publicado na forma da 
le i . 

Rio, 9 de outubro de 1934. — Eurico 
da Rocha Portella. 

QUINTA SECÇÃO 

Belmiro Brotas, Presidente da Mesa 
Eleitoral da 5 a Secção de Espirito San
to, faz saber a quem interessar possa, 
que nomeou para secretários da Mesa, 
na eleição a realizar-se em 14 de outu
bro próximo futuro, os cidadãos bacha
rel Paulo Brêtas Filho e Luiz Guerra. 
Dado e passado nesta Capital Federal, 
aos nove de outubro de mil novecentos 
e trinta e quatro. — Belmiro fírelas. 

S E X T A SECÇÃO 

Adolpho Gigliotti, Presidente da Mesa 
Receptora da 6" Secção Eleitoral de Es
pirito Santo, no largo do Estacio: 

Faz saber a quem interessar possa 
que. nesta data, no uso da attribuição 
conferida pelo art. 18 da; Instrucções 
do Tribunal Superior de Justiça Eleito
ral para a realização das eleições, em 
14 de outubro de. 1934, dos membros da 
Câmara dos Deputados, das Asseinhlóas 
Constituintes dos Estados e da Câmara 
Municipal do Districto Federal, nomeou 
secretários da referida Mesa os eleito
res Saio Brand e Francisco Sebastião 
Maestrali. 

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1934. 
O Presidente da 6* Secção Eleitoral de 
Espirito Santo — Adolpho Gigliotti. 

11" SECÇÃO 

Maurício João Barba lhoüehôa Caval
cante, Presidente da Mesa Receptora da 
Décima Primeira Secção do districto do 
Espirito Sano, Sétima Zona Eleitoral: 

Faz saber a quem interessar possa, 
que, usando das attribuições que lhe 
conferem as Instrucções Eleitoraes (Ar
tigo 18), nomeou para servirem como 
secretários da Mesa -respectiva, na eleição 
que se vae realizar nesta Capital a 14 
de outubro corrente, os cidadãos Manoel 
Ferreira Guimarães e Celso Gonçalves. 

Para constar, é expedido o presente, 
que manda seja publicado, no fôrma da 
le i . Dado e passado nesta Capital Fe
deral aos 9 de outubro de 1934. 

Rio de Janeiro, 9 de outubro dc 1934. 
— Dr. Maurício João Barbalho üchôa 
Cavalcante. 

12" SECÇÃO 

O Bacharel Antônio Souto Castagnino, 
Presidente da Mesa Receptora da 12" 
secção eleitoral do Espirito Santo (7* 
Zona Eleitoral), etc, etc, 

Faz saber que, nos termos da lei elei
toral, nomeou os Srs. Antônio Barbosa 

Cardoso e Dulce Paes Barreto da Silvei
ra, para servirem de secretários da re
ferida Mesa, a qual deverá reunir-se no 
dia l i do corrente mez, ás 7 hora', no 
edificio da Escola José Pedro Varella, 
sito á rua São Christovão n., 18 (ala 
esquerda — fundos), afim de se proce
der ás eleições dos membros da Câmara 
dos Deputados e dos da Câmara Munici
pal do Districto Federal, convidando 
também, por este edital, os mesmos se
cretários, os dois supplentes nomeados e 
os eleitores da referida secção. a compa
recerem no local, dia e hora marcados, 
para o processo eleitoral. 

Districto Federal, aos 9 do outubro 
de 1931. — Anlonio Souto Castagnino, 
Presidente da 12* Secção. 

GAMBOA 

2' SECÇÃO 

O Dr. Sylvio de C. Leão Teixeira, 
Presidente da Mesa Receptora da 2 a se
cção de Gamboa, que funecionará á rua 
Bento Ribeiro, Delegacia Fiscal da Pre
feitura, faz publico que nomeou secre
tários da referida Mesa, para a eleição 
de 14 do corrente, os Srs. Josó Moreira 
Cardoso c Antônio Lavioía. ambos elei
tores . 

Dado e passado nesta cidade do Rio 
de Janeiro, aos nove dias dj outubro de 
mil novecentos e trinta e quatro. — Syl-
vio de C. Leão Teixeira. 

OITAVA ZONA ELEITORAL 

ANDARAH2 

OITAVA SECÇÃO 

Dr. Mario de Paula Fonseca, I o Sup
plente da Quinta Pretória Criminal, Pre
sidente da Oitava Secção Eleitoral de An-
darahy, communica i todos a quem pos
sa interessar que nomeou para secretá
rios dessa mesa elaitoral os Senhores 
Aracy José de Lima, escrevente Jura
mentado da Juizo do. 5 a Pretória Civel 
e Arlindo Caldas Almeida, funecionario 
da Caixa Econômica, que servirão na 
eleição â realizar-se no dia 14 do cor^ 
rente, devendo a referida mesa instrdlar-
se ás 7 horas desse dia á rua Viscnnde 
de São Vicente n. 175 (Escola Affonso 
Penna). E pelo presente convoca os se
nhores eleitores e mesarv.is a compare
cerem nesse dia e hora Daro e passado 
nesta cidade do Rio de Janeiro, em 6 de 
outubro de 1934. — Man» de Paulo 
Fonseca, presidente. 

DÉCIMA QUINTA SECÇÃO 

O Bacharel Carlos Augusto Moreira 
Guimarães, Presidente da mesa rece
ptora da 15 a Secção uo districto de A H -
darahy, faz saber que nomeou secretá
rios da referida secção os Srs. Alberto 
Guimarães Pinto de Almeida e Eugênio 
de Macedo Mattoso e os convoca a com
parecerem no dia 14 deste mez, ás 7 
horas, ao edificio da Escola sita á rua 
Visconde de São Vicente n. 175, para 
constituírem a mesa perante a qual se 
deverá processar a eleição para Depu
tados e Vereadores.' 

Rio de Janeiro, 0 dè outubro de 
1934. — Carlos Augusto Moreira Gui
marães. 
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N O N A Z O N A E L E I T O R A L 

ENGENHO VELHO 
NONA SECÇÃO 

O Dr. Dario Terra Borges da Cosia, 
presidente da Mesa Receptora da 9 a 

Secção Eleitoral: 
Faz saber aos que este virem que no

meou para primeiro secretario o Sr. 
Fernando de Gusmão e, para segundo 
secretario, o Sr. Anlonio Gonçalves Pe
reira da Silva, os quaes convoca para 
estarem presentes ás 7 horas do dia 14 
do corrente, no local da referida Mesa, 
no edificio do Instituto Ferreira Vian
na á rua General Canabarro n. 412. 

Rio de Janeiro. 8 de outubro de 193 5. 
>— Dario Terra Borges da Costa. 

TIJUCA 
OITAVA SECÇÃO 

O Dr. Gastão Victoria, presidente da 
Mesa Receptora de votos da 8 a Secção 
da Tijuca: 

Faz saber pelo presente edital que 
nomeou secretario da mesma secção, 
para substituir a professora D . Maria 
dos Reis Campos que se.declarou impe
dida de exercer as funeções de secre
tario, o engenheiro geograplio e eleitor 
Sr. Lconidas Telles Ribeiro a quem 
convoca para comparecer á sede da se
cção á estrada da Boa Vista n . 180, no 
dia 11 do corrente, ás 7 horas da ma
nhã;" afim de exercer o cargo para que 
foi nomeado. 

Capital Federal, 9 de outubro etc 1934. 
— Gastão Victoria. 

DÉCIMA SECÇÃO — 

' Para os efíeitos do disposto no § 3 o 

da alinea "d" do art. 17 das Instru
cções do .Superior Tribunal de Justiça 
Eleitoral para as eleições de 14 do cor
rente, faço publico que nomeei para 

•meus secretários os Srs. Dr . Roberto. 
Etchebarne, advogado e Antônio Fer
reira Carneiro, funecionario, da Estrada 
de Ferro Central do Brasil," para func-
cionarem na 10 a secção da Tijuca, no 
Instituto Orsina da. Fonseca, á rua de 
São Francisco Xavier n.- 95, devendo 
ali sé encontrarem ás 7 horas da ma-'' 
nhã em ponto, no dia 14 do-corrente. 
— O presidente.da Mesa, Antônio Egg-
dio de Barros Campello. 

OITAVA SECÇÃO 

O Dr. Gastão Victoria, presidente da 
Mesa Receptora de votos da 8 a Secção 
Eleitoral do Districto Eleitoral, Tijuca: 

Faz saber pelo presente edital que, 
usando das attribuições do seu cargo, 
nomeou secretários da referida Mesa Re-, 
ceptora de votos, nas eleições a realiza
rem-se no dia 14 do corrente mez, os 
eleitores, professora cathedraüca Sra. 
Maria'dos Reis Campos e o funecionario 
municipal Sr. Walter dos Santos Car
doso e que os convocou a comparecerem 
naquelle dia, ás 7 horas, na sede da se
cção que funeciona á rua Bôa Visla nu
mero 180. 

Districto' Federal. 6 de outubro dc,. 
1934. — Gaslüo Victoria„ 

QUINTA SECÇÃO 

Renato Gomes de Campos, bacharel em 
direito, serventuário de. Justiça, Presi
dente da Quinta Secção Eleitoral da No
na Zona, districto de Tijuca, faz saber 
que usando de attribuição legal, nomeou, 
secretários da respecliya mesa receptora 

de votos, para as eleições de Deputados 
Federaes e Vereadores Municipaes-, "a 
realizarem-se no próximo dia 14, os se-

• nliores Ary Medeiros e João Moura, fun-
ccionarios de Justiça.' ' 

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1934, 
— O Presidente, Renato Campos. 

DÉCIMA ZONA ELEITORAL 
SÃO CHRISTOVÃO 

QUARTA SECÇÃO 

O Dr. Olympio Carvalho de Araújo e 
Silva, presidente da Mesa Receptora da 
4 a Secção Eleitoral de São Christovão, 
faz saber a quem interessar possa que, 
de accordo com o artigo 68 do Código 
Eleitoral nomeou para servirem . de se
cretários da referida Mesa Receptora, que 
se reunira no dia 14 de outubro corrente,' 
no edificio.da Escola Nilo Peçanha, ala 
direita, ás 7 horas da manhã, os senhores 
Amadeu de Oliveira Campos, escrevente 
do 2 o Officio do Juizo de Direito da 2 a 

Vara de Orphãos e Ausentes, e Newton 
Burlamaqui de Carvalho, official de Re
gistro de Interdicções e Tutelas. 

Rio; 9 de outubro de 1934. — Olympio" 
Carvalho de Araújo e Silm. 

OITAVA SECÇÃO 

O Dr. João Vicente Figueiredo Cam
pos, presidente da Mesa Receptora da 
Oitava Secção Eleitoral da décima zona; ' 

Faz saber que, de accordo com o arti
go 68, § 2 o do Código Eleitoral, nomeou 
os Srs. João Dias Guimarães e Vicente 
Quirino da Rocha para servirem como 
secretários desta Mesa Receptora, que de
verá reunir-se no dia 14 de outubro cor
rente no edificio á rua Euclydes da 
Cunha n . 19, S. Christovão, ás 7 horas 
da manhã. 

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1934. 
— João Vicente Figueiredo Campos, pre
sidente . 

PRIMEIRA SECÇÃO 

O advogado Francisco de Paula Ba l -
dessarini. presidente da primeira secçãG 
do districto eleitoral do Engenho Novo: 

Faz saber que nomeou secretários da 
referida secção os eleitores Rubem de 
Abreu Galvão e João Vianna Dias da S i l 
va e os convoca a comparecer no dia 14 
do corrente méz, ás 7 horas, no edificio 
da Escola Argentina, á rua Vinte e Qua
tro de Maio n. 595, (sala dos fundos). 

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1934. 
— Francisco de Paula Baldessarini. 

TERCEIRA SECÇÃO 

O bacharel Trajano Furtado Reis, pre
sidente da Mesa Receptora de votos da 3 a 

Secção Eleitoral do Districio do Enge
nho Novo, Districto Federal, faz saber 
aos que o presente edital virem, possa 
interessar, ou delle noticia tiverem, que, 
em obediência ao disposto no art. 68 do 
Código Eleitoral, nomeou secretários da 
dita mesa os Srs. Dr . Alexandre da Cos
ta Pinheiro e Joaquim Vianna, eleitores 
classificados e inscriptos, íunccipnarios 
públicos federaes, para servirem nas 
eleições para a Gamara dos Deputados e 
para a Câmara Municipal, marcadas para 
o dia 14 do corrente mez. E, para os 
cffeitos legaes lavrei e expedi o presente 
edital, que será publicado no Boletim 
Eleitoral e affixado no edificio da Escola 
Argentina, á rua 24 de "Maio n . 595, onde 
funecionará a Mesa Receptora. 

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1934. 
— Trajano Furtado Reis. 

SEXTA SECÇÃO 

O Dr. Qnesimo Coelho, presidente da 
Mesa Receptora da 0' Secção Eleitoral de 
Engenho Novo: 

Faz saber que. de accordo com o artigo 
68, § .2°, do Código Eleitoral nomeou os 
Srs. Mario Fernandes Lopes e Azarias 
de Araújo Santos para servirem como se-

• eretarios desta Mesa Receptora, que de
verá reunir-se no dia 14 de outubro do 
corrente, no edificio da Escola Argenti
na, á rua 24 de Maio, ás 7 horas da ma
nhã . 

Rio. 8 de outubro de 1934. — Onesimo 
Coelho, presidente. 

NONA SECÇÃO 

O Doutor Jayme da Cruz Guimarães, 
presidente da 9 a Secção Eleitoral do E n r 

genho Novo, que funecionará no edificio 
da Escola Argentina, á rua 24 de Maio 
n. 595, faz saber a quem possa interes
sar que, de accordo com o art. 18. § 3 o 

das Instruções, nomeou secretários da 
Mesa Receptora da mencionada Secção, 
no pleito eleitoral do dia 14 deste mez, 
os cidadãos Gastão Campos e Djalma de 
Moraes, residentes, respectivamente, ás 
ruas S. Francisco Xavier n . 100 e Lopes 
da Cruz n. 84, tendo sido feitas as com-
municações da lei . 

Dado e passado na Cidade do Rio de 
Janeiro, aos 9 de outubro de 1934. — 
Jayme da Cruz Guimarães, presidente da 
9 a zona eleitoral do Engenho Novo. 
DECWA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

MEYER 
QUINTA SECÇÃO 

O Dr. Francisco Ottoni Maurício de 
Abreu, presidente da 5 a secção eleitoral 

' do districto do Meyer: 
Faz saber aos que o presente edital 

virem, que nomeou para servirem como 
, secretários da referida secção, os se
nhores Pedro Ennes Salgueiro e José 
Carlos de Moura Rodrigues, nomeações 
estas feitas nos termos do art'. 68 § 2 o 

do Código Eleitoral em vigor. 
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1934. 

— O presidente, Dr , Francisco Ottoni 
Maurício de Abreu. 

DÉCIMA S É T I M A SECÇÃO 

Communico aos eleitores da 17a se
cção, da 11 a Zona Eleitoral, Districto 
Municipal do Meyer, installada no edi
ficio da rua Paraguay n . 112, que, na 
qualidade de presidente da respectiva 
mesa receptora, escolhi para secretários 
os Srs. Amadeu Felizola Zucarino e 
João Manoel da Costa Júnior. 

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1934. 
—Manoel Braga, presidente. 
DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Dermeval de Sá Lessa. presidente da 
Primeira Secção Eleitoral de Irajá, faz 
saber a quem interessar possa, que no
meou, no uso de attribuição que lhe é 
conferida pelo artigo 68 do Código E le i 
toral e art. 18 cias Instrucções appro
vadas pelo Tribunal Superior da Jus
tiça Eleitoral, os' eleitores Luiz Fernan
des da Silva e Trajano Brandão Filho, 
para servirem dc secretários da Mesa 
Receptora da alludida Secção, no pleito 
a realizar-se no dia 14 do corrente mez, 
devendo os mesmos comparecer ás 7 ho
ras da manhã daquella data, no edifí
cio da Delegacia Fiscal da Prefeitura, 
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em Iraiá, á rua Plinio de Oliveira, nu
mero 13. Rio. 9 de Outubdo de 1931. 
O Presidente da Mesa. Dernmva! de Sá 
Lessa. — Uermreal de Sá Lessa. 

SEGUNDA SECÇÃO 

O Dr. Alberto de Magalhães, presi
dente da Mesa receptora da segunda' 
secção, da Décima Segunda Zona Ele i 
toral : 

Eaz saber a todos os que o presente 
virem ou delle conhecimento tiveram, 
que nomeou secretários da Mesa rece
ptora da segunda secção, da Décima Se
gunda Zona Eleitoral, o Dr . Miguel Ân
gelo Parolo e o Bacharel Fernando Men
des de Souza Filho, convidaudo-os, as
sim, a comparecerem, no dia 14 do cor
rente, ás 7 horas da manhã, á rua dos 
Romeiros. 42. para installacão dos tra
balhos eleitoraes. 

Ficam, egualmente. convida tos os se
nhores suplentes e eleitores da mesma 
seecão. 

E, para constar, é expedido o presente,-
que manda se.ia publicado, na fôrma da 
lei . Dado e passado nesta Capital Fe
deral, aos 9 de outubro de 1934. O pre
sidente — Alberto Barbosa da Magalhães. 

PENHA 
SEXTA SECÇÃO 

O presidente da sexta secção elei
toral do districto municipal da Penha 
da décima segunda zona eleitoral, que 
funecionará na Escola Conde Agrolongo, 
ala direita térrea, á rua Conde Agro
longo n. 41, communica a nomeação dos 
eleitores Lafayete de Miranda Valverde 
e Agostinho da Silva Matoso, residentes, 
respectivamente, á rua S. Pedro n. 30 
— 2 o andar e á rua Tenente Costa nu
mero 182. Todos os Santos, para desem
penhar as funecões de secretários, nas 
próximas eleições, os quaes devem para 
esse fim comparecer no local citado ás 

sete horas da manhã do dia l i do cor
rente. 

Rio. 9 de outubro de 1934. — Wul-
frido Bastos de dlivcira Filho 
DÉCIMA TERCEIRA ZOXA ELEITOR \ L 

MADUREIRA. 
QUARTA SECÇÃO 

O doutor Frederico da Silva Souto. 
Presidente da quarta Secção de Madu
reira, 13 a Zona Eleitoral, faz publico qu-\ 
para a eleição a realizar-se no dia 14 du 
corrente para Deputados Federaes e Ve
readores Municipaes, nomeou secretá
rios para .a referida mesa os cidadãos 
Dr . Augusto Moura e Bernardino Sou
to Rego, ficando pelo presente edital 
convocados não só os ditos secretários 
como os mesarios nomeados e os eleito
res da mesma secção para comparece
rem ás 7 horas do citado dia, á Estrada 
Marechal Rangel 209, Escola Publica, 
sala da frente, no sentido de exercerem 
o seu direito de voto, na forma da lei. 

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 
1934. 

Frederico da Silva Souto, Presiden
te da 4 a Secção Eleitoral de Madureira. 

DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO 

Communico aos interessados qiv.\ 
de conformidade com o disposto no ar
tigo 19, letra a, das Instrucções do Egré
gio Tribunal Superior da Justiça Ele i 
toral para as eleições a se realizarem ern 
14 de outubro de 1934, nomeei secretá
rios da mesa receptora da décima pr i 
meira secção de Madureira, á estrada 
Marechal Rangel n . 33, Escola João P i 
nheiro, os Srs . : Eloy Victor de Mello e 
Alfredo Martins. 

Rio - de Janeiro, 9 de outubro de 
1934, — O Presidente, Ananias de Serpa. 

A N C 1 I I E T A 

SEGUNDA" SECÇÃO 

O bacharel Alberto Gomes Pereira, 
Presidente da Mesa Receptora da segun

da secção do Districto de Anchieta, f-V-
saber que nomeou, para servir de secre
tários da referida Mesa, na eleição a 
processar-se no dia 14 do corrente mez. 
os eleitores Antônio da Rocha Carvalho e 
Raymundo da Silva Costa, e convoco os 
mesmos secretários a comparecerem ás 
7 horas da manhã daquelle dia no edi
fício sito á rua Nazarelh n. 5, Anchieta, 
para constituírem aquella Mesn. 

Rio, 9 de outubro de 1934. — Al
berto Gomes Pereira. 
DEC1.UA QUARTA ZONA KLIÍITORAIi 

CAMPO GRANDE 
SÉTIMA SECÇÃO 

(Edifício da Estrada de Ferro Central do 
Brasil — Campo Grande 

Eugênio da Cruz Machado, Presidente 
da Mesa Receptora da Sétima Secção Ele i 
toral do Districto de Campo Grande, etc.: 

Faz saber a quem interessar possa que 
nomeou para servirem como seus secre
tários no pleito que vae se realizar, nes
ta Capital, no próximo dia 14 de outu
bro corrente, os senhores Lino Siciro e 
Mario de Brito Figueiredo. 

Dado e passado nesta cidade do Rio 
de Janeiro, 9 de outubro de 1934. — O 
Presidente, Eugênio da Cruz Machado. 

SEXTA SECÇÃO 

O doutor Euclides de Oliveira Alves. 
Presidente da Mesa Receptora da Sexta 
Secção de Campo Grande, na 14 a Zona 
Eleitoral do Districto Federal, etc: 

Faz saber aos que o presente edital 
virem ou delle conhecimento tiverem que 
na forma do artigo sessenta e oito do Có
digo Eleitoral, foram nomeados secretá
rios da Mesa Receptora os eleitores Ade
lino Gonçalves de Oliveira o Arnaldo A r -
zua dos Santos. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, mandou passar o 
presente que será publicado e affixado 
na forma da lei . Dado e passado aos nove 
dias do mez de outubro de 1931. — Eu
clides dc Oliveira Alves, 
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